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peck ei i ai gieda: 
kad pasėkoje Jal-

Keleivio 
“Gal būt, 
tos konferencijos sovietu vai-Į 
džia sutiks tartis su lietuviais. 
Tuomet ir šie rūbai bus pa
siųsti išvargintiems Lietuvos 
žmonėms,” (K., kovo 7).

čia kalba eina apie Bendro 
jo Fondo rūbus.

vietų valdžia Besitarianti su 
lietuviais. Keleivis tebeapgau- 
d i nė j a žmones.

Amerikos dovanos pasiekia 
Lietuvą. Jeigu Bendrojo Fon
do rūbai tebeguli sandėlyje 
Brooklyne, tai kalti to fondo 
viršylos. Jie nė nebandė tuos 
rūbus pasiusti Lietuvos žmo-
nėms.

Gal dabar juos sąžinė grau
žia, gal pabijojo rūbų aukoto
jų rūstybės. Bet vietoj save 
kaltinti, tai kaltina (Sovietų 
vyriausybę.

Tai negražu ir nedora.
Juk dar pereitų metų lie

pos pradžioje, atsakydami j 
kunigo Končiaus laišką, Rus
sian Wai- Relief žmonės pri-
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Sovietai Artėja prie Dan
cigo, Siekia Stettiną ir

Grumiasi Linkui Berlyno

o ------------------------------

I Amerikos Kariai PrasiveržėAMERIKIEČIAI UŽKLUPO i Amerikos Kariai Prasiverze 
Ji Rheino Upės Pusę 

j ___— i Ir Platokai įsitvirtino

žadėjo Bendrojo Fondo d ra- 
panas ir pundelius pasiusti Lie- j joje.

London, kovo 
donoji Armija 
Dancigo žemę; 
atėmė iš vokiečių daugiau 
kaip 300 gyvenamųjų vie
tovių, tarpe jų Stangewal- 
de miestą, 11 mylių nuo 
paties Dancigo uosto. Kiti 
raudonarmiečiai užėmė dar 
60 gyvenamųjų punktų 
Stettino srityje, Pomerani-

9. — Rau- 
įsiveržė į 

per dieną

Vokiečių radijas sakė, 
kad rusai pasiekė Seelow 

miestą su geležinkelių sto- 
jčia, vakarinėje Odro upės 
įpusėję, 27 mylios į rytus 
nuo Berlyno. Taigi Sovietų 

į kariuomenė nustūmė na- 
Icius jau 11 mylių atgal į 
vakarus nuo tos upės ir 

i nuo apgulamo Kuestrino. 
Dr. Jonas šliupas, gerai pa- Tvirtoviškas Kuestrino 

žistamas Amerikos lietuviams, miestas stovi rytinėje Odro 
miręs kur nors Vokietijoje.,pakrantėje. Raudonoji Ar- 
Greičiausia buvo nacių užkan- mija taip pat pralaužė na- 
kintas ar nužudytas.

Kaip jis ten pakliuvo? Ne-į 
sinori tikėti, kad jis būtų sa-' 
vanoriai bėgęs iš Lietuvos Vo-į 
kietijon.

Bet anti-demokratiškoji i 
spauda taip rašo, jog atrodytų,: 
kad šliupas buvo vokiečius pa-' 
mylėjęs ir pas juos nusikraus-1 
tė iš savo valios, kai Raudo-Į 
noji Armija atėjo Lietuvą iš-i 
laisvinti.

tuvos žmonėms.

Kodėl Bendrojo Fondo va
dai nepridavė Russian War 
Relief dėl persiuntimo nei vie-j 
no rūbo, nei vieno pundelio?

Kuo čia kalta Lietuvos vy 
riausybė ? Ją tame kaltinti ga 
Ii tiktai visai sugedusia sąži 
ne žmonės.

čių gynimosi linijas Goer- 
litzo apylinkėje, vakarinia
me Odro upės šone, 6 my
lios į pietus nuo Kuestrino, 
ir dar pasivarė pirmyn lin
kui Berlyno, kaip pranešė 
vokiečiai. Paskui jie skel
bė, kad, girdi, naciai ati
taisę savo linijas ir atgrie
bę kai kurias pozicijas. Ma
skva nieko nesakė apie ka
ro veiksmus vakarinėje Od
ro pusėje. Berlynas teigė, 
kad rusai jau šešiose pas
kirose vietose prasiveržė iš 
rytinių Odro pakrančių į 
vakarines.

Sovietu kariuomenė įsi
veržė į Alt Damm miestą, 
4 mylios į rytus nuo Stet- 
tino uosto, ir paėmė Lueb- 
ziną, 6 mylios į žiemių ry-

Japonijos >radijas prane
šė, kad Jungtinių Valstijų 
kariuomenė iš laivų įsiver
žė į Mindanao, antrą di
džiausią Filipinų salą, pie
tiniai - rytiniame Filipinų 
salyno gale.

Japonai sake, jog keturi, '
didieji Amerikos karo lai-i Paryžius. — Pirmosios a- 
vai ir 20 kitų dalyvavo ta- ■ merikiėčių armijos kariai, 
me generolo MacArthuro 
karių išlaipinime i Minda
nao salą.

HITLERIS GRĄSINA SUN AI 
KINT VOKIETIJĄ, NIEKO

NEPALIKT TALKININKAM
demijas, badą ir mirtį.

komanduojami g e n erolo 
Courtney H. Hodges, pra
siveržė per plačią Rheino 
upę ties Remagen 
ir tą pačią dieną užėmė 
miestelį bei kaimą rytinėje 

į tos upės pusėje. Pirmieji a- 
merikiečių daliniai persime-

! tė per Rheiną trečiadienį1 
popiet.

Dar niekados pirmiau 
|nuo 1805 metų jokia sveti-1 

per karą;

miestu

Eisenhower Džiaugiasi
Vyriausias talkininkų ko- 

manduotojas vakariniame 
fronte, gen. Eisenhower ši
taip sveikino generolą Hod- 
gesą ir visus jo Pirmosios 
armijos karius:

“Visos talkininkų jėgos 
i su džiaugsmu sveikina Pir
mąją Jungtinių Valstijų ar
miją, kuri savo greičiu ir 
drąsa laimėjo lenktynes ir 

i įsteigė pirmutinę prietiltę 
rytinėje Rheino pusėje. Ma
lonėkite pasakyti visiemsHitleris, tarp kitko, pla- kariuomenė

x ’ t . Ii -• loiitmtv utinei iv j vi viniviiKnuoja iszudyt visus vokie- nebuvo perėjus Rheino upę. ■ say(> kariams kaip aš di. 
cius politinius kalimus ir Minimais metais Francijos 
imtinius - įkaitus. Jis dar I imperatorius

__  1   ' Kt _ ' _ _ _ JI— w i ii-vi 4- o x y,galvojąs, ką reikėsią pada
ryt su kariniais belaisviais 
—rusais, amerikiečiais, an-

Napoleonas džiuo'llosi Jais-” 
armiją per Perėję per Rheino upę, 

'amerikiečiai susidūrė tik 
amerikiečių 1 su silpnu pasipriešinimu iš

Lietuvių • spauda pradeda 
būti pripildyta laiškais iš Lie
tuvos. O per tris su viršum me
tus nebuvo gautas nei 
laiškas. Lietuva buvo 
okupuota, pavergta.

šitie šilti laiškai iš

vienas 
nacių

Lietu
vos parodo, kad Lietuva 
laisva ir nepriklausoma, 
ji yra išlaisvinta.

yra 
kad

Tiesa, laiškai tebėra cenzū
ruojami. Bet reikia nepamirš
ti, kad Pabaltijo kraštai tebė
ra karo zonoje. Ta cenzūra 
pilnąi pateisinama.

Svarbu, kad Lietuvos žmo
nės gali rašyti savo priete- 
liams Amerikoje. Svarbu, kad 
tarpe Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių užsimezga artimiausi 
ryšiai, kad pradedame sužino
ti, kas ten dar gyvi, o ką nu
sinešė karo audra ir nacių 
siautėjimas.

Kryžiokų 
plačiai buvo 
White purvinas straipsnis prieš 
Tarybų Sąjungą. Tasai straips
nis tilpo fašistuojančiame 
“Reader’s Digest.”

Tam piktam ponui davė ge
rą atsakymą korespondentas 
Raymond Arthur Davies, taip 
pat amerikietis’, (kanadie
tis), kuris dešimt sykių il
giau išbuvo Tarybų Sąjungo
je, negu White. Tasai atsaky
mas greitoje 
Laisvėje.

Pažiūrėsime, ar tą atsaky
mą parodys savo skaitytojams 
Darbininkas, Amerika, Naujie
nos, Draugas.

spaudoje labai 
cituotas William

permetė savo
Rheiną.

Menamoji
žygio vieta per Rheiną yra nacių pusės, ir tik retkar- 
tarp Cologne ir Koblenz čiais ir neplaningai vokie- 
miestų. Upė toj vietoj turi čiai šaudė iš patrankų ir 
apie ketvirtį 
mylios pločio.

London. — Hitleris, kal
bėdamas vasario 24 d., pri
pažino, kad Vokietija pra
kišo karą. Už tai jis kalti
no vokiečių generolus, kad 
jie, girdi, suardę jo planus 
dėlei įsiveržimo į Angliją ir 
kitus jo siūlytus žygius.
Hitleris vadino Japoniją iš- lglais ir kitais.

Hitleris vėl dejavo, kad 
aukštieji Vokietijos pirm 

Atsiliepdamas apie Kry- karo valdininkai slėpė nuo 
mo konferenciją tarp prez. jo, kaip galinga yra Rusi- 
Roosevelto, maršalo Stali- I ja. Anot jo, tai, turbūt, jie 
no ir anglų premjero Chur-Į paveikė ir Japoniją susilai- 
chillo, Hitleris plūdo juos, Įkyt nuo karo prieš Rusiją, 
kaipo “bolševikus, žydus,!— Šie pranešimai atėjo per 
piratus ir plutokratus.” Ji-1 Švediją.
sai žadėjo pats taip sunai- i Vakrų fronte suimti vo- 
kint Vokietiją, kad talki- kiečiai sakė, kad Hitleris 

nieko daugiau užreiškė: “Dieve man pa- 
kaip “tik griuvę- dėk, ką aš padarysiu per 

sius, akmenų krūvas, žiur- paskutines aštuonias šio 
kės, apkrečiamųjų ligų epi- i karo dienas.”

tus nuo jo. Naciai Stettino davike, kad jinai neužpuolė i 
apygardoj tapo apsupti pla- Sąjungos,
čiu, pusiau-ratu.

(Tąsa 5-me pusi.)

Senatoriai Priėmė ĮJUNGT. VALSTIJŲ AR- 
; MIJOS IR JŪREIVIU 

NUOSTOLIAIEilių Dėlei Ka
rinių Darbų

Washington. — Senatas 
63 balsais prieš 16 priėmė 
Kilgore-Fergusono suma
nymą dėlei darbininkų bū
tiniems kariniams darbams. 
Senatoriai atmetė “pataisy
mus,” siūlančius pilnai ne- 
pripažint unijų kariniuose 
fabrikuose ir nemokėt prie
dų už viršvalandžių darbą. 
Nutarta baust kalėjimu ir 
iki $10,000 pinigais samdy
tojus, laužančius Žmonių 
Karinių Jėgų Komisijos pa
tvarkymus kas liečia darbo 
algas ir valandas.

Kongreso atstovų 
yra padaręs tarimą 
nai imt būtinuosius
ninkus į karinius darbus. 
Kongresmanų tarimas ski
ria bausmes to neklausan
tiems darbininkams. Dabar 
senatoriai ir kongresmanai 
per tarpusavio pasitarimą 
stengsis išdirbt bendrą 
manymą tuo reikalu.

rūmas 
versti- 
darbi-

Washington.— Nuo karo 
pradžios iki š. m. vasario 
pabaigos Jungtinių Valsti
jų kareiviai, jūreiviai, mari- 
ninkai ir krantų sargybos 
jūrininkai nukentėjo seka
mų nuostolių:

Užmušta 142,235 armijos 
nariai ir 34,513 laivyno; be 
žinios dingo 91,237 kariai 
ir 10,671 jūreivis; nelaisvėn 
pakliuvo 60,666 armijos na
riai ir 4,317 jūreivių; su
žeista 438,734 kariuomenės 
nariai ir 41,209 jūreiviai.

221,155 jš sužeistųjų ka
reivių buvo tiek sugydyti, 
kad vėl sugrįžo į kovos 
frontus.

ninkai joje 
nerastu,

AMERIKIEČIAI SUĖMĖ JAPONŲ PAKALIKŲ 
VADA AGUINALDO LUZON SALOJE

Manila.— Jungtinių Va- 
stijų kariai sučiupo Emilio 
Aguinaldo, japonų sutver
tos neva Filipinų valdinės 
tarybos narį. Ši pastumdė
lių taryba užgyrė japonų 
pastatytą Filipinų išdaviką

Aguinaldo, dabar 70 me
tų amžiaus, seniaus vado
vavo sukilimui prieš Ame
riką per kelis metus.

amerikinės minosvaidžių į tuos jan 
kius.

AMERIKOS KARIAI I 
PLATINA RYTINĘ

RHEINO PRIETILTĘ

Gręsia Apsupimas 
50,000 Japonu 
Mandalay Srity

Paryžius, kovo 9. —• Pir
mosios amerikiečių armijos | 
kariai, prasiveržę per Rhei-Inai jau trijose vietose įsi- 
no upę, užėmė jau penkių veržė į Mandalay, antrą di-

Burma.— Anglai ir indė-

Anglija siunčiu kelis ka
ro laivus prieš japonus.

nų salyno “prezidentą”, ku
ris paskelbė karą prieš 
Jungtines Valstijas, taure
lio neva valdžia, sakoma, 
pasprukus į japonų globą.

KVEPALAI ir konja
kas PLAUKIA Iš FRAN

CUOS
Paryžius. — Išplaukė iš 

Franci jos į Ameriką laivai 
su konjakų (brandžių) ir 
kvepalų kroviniais.

su-

Nesiliaujanti Bombų 
Audra prieš Vokietiją
Paryžius, kovo 9. 

— Kokie 1,700 Ame- 
rikos bombanešių ir kitų 
lėktuvų puolė Kasselį ir dar 
keturis karinės 
miestus 
centrus 
lakūnai,

pramonės 
bei geležinkelių 

Vokietijoje. Jankių 
tarp kitko, smogė 

ateityje tilps I šešiems vokiečių gazolino 
fabrikams.

(Tąsa 5-tame pusi.)

Washington. — Planuo 
jama iškelt Jungtinių Val
stijų kariuomenę į Chinijos 
krantą prieš japonus.

, Bu r mos miestą, 
dieną jie nužygiavo 

dar iki mylios pirmyn lin- 
kui Mandalay vidurio. Ver- 

] da mūšiai gatvėse. Anglai- 
miesčio. Vokiečiai vis dar !ndenai kartu da! °, al)slau' 
nepajėgia sudaryt rimto ltim° ^‘UAS’. siekdami ap- 

; pasipriešinimo amerikie- supt 50,000 japonų Manda- 
čiams, ir tik kada-nekada SH ^e‘ 
nacių patrankos ir mino- q . v. f _
svaidžiai paleidžia vieną Kiti Amerikieciy Laime- 
kitą šovini linkui Amerikos l .. . . v .. .
karių. ; jimai pnes Nacius

Berlyno radijas sakė, kad I j>arvžius: JJrrečioji A-
• • 1 J • v sveiką Re- merjj<os armija nušlavė vo- 

mageno tiltą >s vakarinio !kiečius vakarinėje Rhein0 
Rhein upes kranto i rytnų. pakrantgje j šiaurius nu0 

Koblenco iki Andernacho. 
Kiti Trečiosios armijos jun
giniai daro žygius artyn 
Koblenco. Pirmoji ameri
kiečių armija iš savo užim
to Remageno traukia Rhei- 

!no paupiais į pietus linkui 
'Koblenco, susisiekt su Tre- 
.čiąja armija ir taip visiškai 
apsupt 50 iki 60 tūkstančių 

; vokiečių tame plote, į va-

pusėje, ties Remagen mies
tu, i pietų rytus nuo pir
miau užimto Cologne did-

Meksikos Konferencija Sustiprino Amerikinių Respub 
likų Politinę, Karinę, Ūkinę ir Visuomeninę Vienybę

0
Mexico City. — Po šešio

likos dienų posėdžiavimo, 
pasibaigė čionaitinė (Cha- 
pultepec) konferencija dvi
dešimties ■ amerikinių res
publikų, priėmus 60 rezo
liucijų iš 287-nių, kurios 
buvo siūlomos. Visos rezo
liucijos siekia sustiprinti 
politinį, karinį-apsigynimo, 
ūkinį ir visuomeninį san- 
darbininkavimą tarp Šiau
rinės, Vidurinės ir Pietinės 
Amerikos respublikų.

Jungtinių Valstijų vals
tybės sekretorius Ed. R. 
Stettinius savo pareiškime 
dėlėj konferencijos vaisių 
sakė, jog ši sueiga buvo 
“istorinis pasisukimo punk
tas linkui glaudesnio bend-

Amerikinių Respublikų Sueiga Tarnauja Karui 
Prieš Ašį ir Saugumo Palaikymui po Karo

radarbiavimo tarp ameriki
nių kraštų | dėlei taikos ir 
saugumo nuo užpuolikų ir 
dėlei buities gerinimo vi
soms amerikinėms tau
to m s ; ši konferencija 
daug prisidės prie ateinan
čios (Jungtim Tautų) kon
ferencijos, kuri įvyks San 
Francisco mieste.”

Stettinius atžymėjo ypač 
tokius meksikinės konfe
rencijos pasiekimus:

Amerikinės respublikos 
šioje konferencijoje iš nau
jo patvirtino savo bendra

darbiavimą kovoj prieš fa
šistų Ašį; 20 amerikinių 
respublikų čia, po visapusi
ško apsvarstymo, užgyrė 
Dumbarton Oaks konferen
cijos siūlymus, kaipo pa
grindą čarteriui dėlei pa
saulinės taikos - saugumo 
organizacijos, kuri bus j- 
kurta Jungtinių Tautų kon
ferencijoj San Francisco 
mieste. Meksikinė (Chapul- 
tepec) konferencija išvystė 
“mašineriją” bendram vei
kimui prieš užpuolikus ir 
prieš užpuolimo pavojų,

ra------------------------------——
kaip amerikiniame žemy-

I ne, taip ir iš kitur. Ši kon
ferencija sudrūtino ryšius 
tarp amerikinių valstybių, 
parėmė žmoniškumo dės
nius ir reikalą kelti ameri- karus nuo Rheino. Pirmoji 
kinių tautų gyvenimo laip- armija užėmė daugiau kaip 
snį. Meksikinėje konferen- įpusę Bonno, virš 100,000 
cijoje 20 amerikinių respub-i gyventojų miestą vakarinė- 
likų priėmė bendrą rezoliu-1 
ciją dėlei vieningos politi-i 
kos nustatymo linkui Ar-; 
gentinos. Ši reoliucija pa- i 
geidauja, kad Argentina ' 
sugrįžtų į amerikinių tautų! 
šeimą, o tuo tikslu Argen- I Maskva. — Sovietų ka
tiną turėtų paskelbt karą I riuomenė atmušė skaitlin- 
Vokietijai ir Japonijai, pa- gas hitlerininkų atakas ties 
sirašyt Jungtinių Tautų pa-1 Balaton ežeru, Vengrijoj, ir 
reiškimą ir užgiri Atlanto | per dieną užmušė daugiau 

Čarterio dėsnius. kaip 2,000 nacių.

je Rheino pakrantėje.
Šiauriniame fronto gale 

kanadiečiai atėmė iš vo
kiečių Xanten miestą ir 
Veeną.

j
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Karo Pabaiga Europoje Arti

Valstijos ir Jų Konstitucijos
Prieš keletą dienų Missouri valstijos 

piliečiai priėmė naują konstituciją, kur 
kas moderniškesnę, negu iki šiol veiku
sią, kuri buvo gaminta 1875 metais. Pa
gal šią konstituciją, kaip nurodo Vilnis”, 
rinkiminiai distriktai bus pertvarkyti, 
“kad mažuma gyventojų negalėtų dik
tuoti daugumai.” Miestams suteikta sa
vivaldybės teisės, valstijos administraci
ja reformuota.

Lygindama, kas padaryta Missouri 
valstijoje, su esama Illinois valstijoj pa
dėtimi, Vilnis žymi:

Missouri valstijos žmonės suprato, 
kad senoji konstitucija atgyveno savo 
dienas ir pakeitė ją nauju organiniu 
įstatymu.

O kaip su Illinois valstija, kurios 
gyvenimas tvarkosi pagal konstituci
ją, priimtą 1870 metais? Šios valsti
jos konstitucija dar labiau pasenusi, 
negu buvo Missouri konstitucija. Jau

GERINGO PILIS
Romintą miškas prasideda 

tuojau už Vokietijos pasienio 
miestelio žydkiemio ir tęsiasi 
kelias dešimtis kilometrų kraš
to gilumon. Jis savo puikius 
pušynų masyvus, eglynų tank
mes ir beržų gojelius išdrieke 
dideliuose plotuose ir, tarytum, 
dengia įėjimą į Galdapės mies
tą ir Prūsiją.

Šio miško centras — jo sos
tinė — yra Romintą miestelis, 
išaugęs gražioje vietoje ant to 
pat vardo upelio kranto ir pas
kendęs tarp šimtamečių skaro
tų eglių, šiame mažame mies
telyje dvi dienas vyko atkak
lios kautynės ir rinktinės ese
siečių dalys kovėsi kaip fanati-

miegamajame ir net virtuvės 
.patalpose rūsyje. Iš elnių ragų 
padaryti sietynai, staleliai, ta
buretės, elnių ragais papuošta 
yisa pilis. Maršalas mėgo el
nius. Jis čia atvažiuodavo jų 
Anedžioti. Ir tuomet visi tarnai
būdavo pastatomi ant kojų, 
mišką apstodavo esesiečių pul
kas ir Hermanas Geringas su 
savo palydovais ant atpenėtų 
žirgų jojo puikaus miško tank
men. Romintą- miškai skardė
davo medžiotojų šūviais, pa
taikau jantiejie palydovai nu
šaudavo eilinį elnį, tempdavo 
jį, o ragus ir galvos kiaušą pa
dėdavo elnių galerijoje, kurios

: paskirtis buvo įrodyti medžiok-

Mes niekad nebuvome dėl Europos ka
ro pesimistais, tačiau niekad nesidejom
ir su tais, kurie skelbė, būk 1<aras ten
baigsis kokiu tai stebuklingi: ' ridu, būk
jis baigsis pirmiau, neeu K''.lerininku
nugarkaulis bus visiškai .i'-::/ etas. Ka-
ras, to kis, kokis dabar E'.’r:)'/’) i •.
reiknlinęas; ■:! 1. ’ 1 *. • J., 1 .* .i >; ; i >: .omen ir
didžiu! giu Iš vis:i k ir a u-m įčiu kraš-
tų. Ji b; 1 •, i ’ • i/ r-- : ; i |'i 11 imad-
rada. K;.v: Žjn visą Jungtiniu litu ir
nep; L • : J.A 'O. ..i till AL.

At rouo, kad Krymo konfereaiciĮt/jc tas
visk j s ni o smuikme'i L-'i\<ii i s (iivbta, na- Z 4.
ruoc t t: :.t t <■ o d o , i g d et i; a r ei-
ną fiom nose \ e i k s m a i yra pa
seka Kry mo konferencijos tarimu...
Tiesa, tie veiksmai dar n c* v i s u r
pilnumoje 
pasireikš,

pasireiškė, bet kad 
netenka abejoti.

jie greit

seniai keliamas klai.išimas apie butinę.
reikakt saukti k mis litv.ci.ię ko.invemu-
ją. 1 pugj.iisnt'i : 

'. .*. ' .-j ai \ids! j
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Jo nvamume, k iį\g iiueinč t efor-

m#-Į vau hm i!ia. I’o t.o jis nutilo ir “ve-
žim. 
ši' ia

•.s ir?1 is vietos.’ 
patylomis ved;

’ RcąmbHkonų ma- 
i obstrukcijos dar-

Iri e Jai gera senoji konstitucij; t, nes
ji y 
būti 
k on:

ra tvenkinys prieš naujas idėjas ir 
nas reformas. Pagaliaus ta senoji 
-.titucija užkaria mažumos (repub-

Reikšmingas faktas yra tas, kad britų 
generolas Alexander neseniai buvo lan
kęsis pas maršalu Tito Jugoslavijoje, 
taipgi pas maršalą Tolbuchiną Vengri
joj. Jie tarėsi dėl suderinimo veiksmų 
pietrytinėje Europoje.

Ministeris pirmininkas Churchillas, 
apsilankęs Vakarų fronte, pareiškė ame
rikiečiams ir britams karininkams: dar 
vienas bendras geras pasisukimas ir Vo
kietija bus parblokšta.

Daily Workerio Veteran Commander, 
militarinių žinių analizuotojas, sutinka 
su Churchillo pareiškimu, šis bendra
darbis, kuris, mūsų nuomone, yra objek- 
tyviškiausias Amerikoj militarinių veik
smų aiškintojas, primena, jog šiandien 
tenka laukti, kad bendrieji veiksmai bus 
pradėti ant syk neužilgo. Jis mano, jog 
neužtenka tik to, kad iš Vakarų hitleri
ninkus muša Eisenhoweris, o iš Rytų— 
Žukovas; V. C. tikisi, kad tuoj vokiečiai 
bus pradėti mušti Italijoj, Jugoslavijoj, 
Vengrijoj, Slovakijoj ir visur kitur; Tik 
šitaip, tik ant syk daužant vokiečius iš 
visų šonų, jie greičiau bus parblokšti.

Rimtesnieji karo eigos apžvalgininkai 
akstiną, netiesioginiai, Amerikos kari
nę vadovybę, kad ji greičiau žengtų per 
Rheino upę, nes, nurodo jie, jei vokie
čiams bus leista rytiniame Rheino šone 
susitvarkyti, įsistiprinti, tuomet tas žy
gis bus kur kas sunkiau atlikti.

Tas bus atlikta pagal geriausį mūsų 
vadovybės suupratimą, pagal reikalą.

(Kai šis straipsnis buvo parašytas, at
ėjo žinios, kad Pirmoji amerikiečių ar
mija jau pradėjo keltis per Rheiną!)

Tolydžio vis daugiau ir dažniau žinių 
pasirodo apie Vokietijoje pasireiškian
čius žmonių bruzdėjimus, reikalaujan
čių taikos. Tiek Berlyne, tiek Dresdcne, 
tiek kituose Vokietijos miestuose jau at
siranda drąsesnių žmonių, keliančių sa
vo balsą prieš beviltišką karu tęsimą. 
Kiekvienam šiek tiek protaujančiam vo
kiečiui juk yra puikiai suprantama, kad 
hitlerinė Vokietija bus parblokšta, jei 
ne šiandien, tai rytoj.

Krymo konferencijos vadai pasakė 
Vokietijos žmonėms: juo ilgiau tęsis ka
ras, tuo daugiau jūs nukentėsite.

Juo ilgiau tęsis kuras, tuo daugiau 
tūkstančių vokiečių karių ir civilinių 
žmonių bus užmušta, tuo daugiau mies
tų bus sunaikinta. O išvada ta pati: hit
lerinė Vokietija bus sunaikinta, jei ne 
šiandien, tai rytoj!

Manoma, jog neims xdaug laiko hitle
rinei Vokietijai parblokšti. Jei viskas ei
sis taip, kaip Atrodo ir kaip, mūsų nuo
mone, turėtų eiti, tai mėnesio-kito bėgyj 
hitlerinė Vęlpętija bus, kaip žmonės sa
ko, "pakeptai*--

likonų) valią ant didžiumos šios vals
tijos gyventojų. Cook apskritys su ke
turiais milionais žmonių, turi mažiau 
pajėgumo balsavime, negu reštas val
stijos.

Konstitucinė konvencija pertvarky
tų rinkiminius distriktus, užtikrinda
ma visiem piliečiam lygias teises. Ne
gali taip būti, kad to ar kito distrikto 
mažesnis gyventojų skaičius nustelbtų 
kitų distriktų daug didesnį gyventojų 
skaičių.

Be to, Illinois valstijai būtinai rei
kia modernizuoti valdiškas aparatas, 
pakeisti archaišką taksų sistemą ir su
teikti Chicagai savivaldybės teises.
Chicagos spauda, “Sun,” ’’Daily 

News’” “Daily Times” griežtai stoja už 
naujos konstitucijos įvedimą, na, o “Tri
bune”, reakc. organas, kovoja prieš.

Anksčiau ar vėliau Illinois valstijos 
žmonės visvien laimės!

Roatta ir Jo Sėbrai
Kadaise buvo suimtas vienas bjaui- 

riaušių Italijos fašistų vadų, gen. Mario 
Roatta. Jis buvo teisiamas, bet, kadan
gi Roatta pripažintas sergančiu, tai jis 
buvo patalpintas militarinėje ligoninėje.

Iš ten budelis pabėgo. Jis pabėgo, be 
abejo, su talka kitų “Roattų,” jam pa
dėjusių. Šie Roattos sėbrai, pasirodo, te
bėra Bonomio valdžioje, policijoje ar 
kur nors, aukštais pareigūnais!

Sužinoję tai, romiečiai subruzdo. Jie 
suruošė masinį mitingą, kurio vieną da
lyvį policija (militarinė) nušovė!

Kilo skandalas. Masė žmonių puolė 
kalėjimus, kur sėdi kiti fašistiniai bude
liai, reikalaudama jiems greito teismo.

Pasirodo, kad Italijoj padėtis labai ap
verktina. Valdžios aparate yra įsiskver
busių didelių liaudies priešų, fašistų- 
razbaininku. šitie sabotuoja visa krašto 
apvalymo darbą.

Iš visu kraštu, iki šiol išlaisvintu iš 
vokiškos priespaudos (neskaitant tary
binių respublikų), tik viena Bulgarija 
pasirodė gražiai; Bulgarija ryžtingai 
valosi nuo visokių fašistinių srutų, juos 
gaudo; teisia ir baudžia! Ir ten liaudis 
pasitenkinusi. Ten visa tvarka eina pa
vyzdingai.

Francijoje, mums atrodo, peršvelniai 
kai kurie francūzų tautos pardavikai 
čiupiriejami. Italijoje, Graikijoje, Rumu
nijoje —■ tas pats.

Šiandien vienas dalykas turėtų būti 
kiekvienam žinomas: nei vienoje šalyje 
nebus ramybės ir geros tvarkos, kol ten 
nebus suvestos pilnos sąskaitos su viso
kiais kvislingais, su visokiais tautos 
priešais, tarnavusiais hitleriniams besti
joms. i

Amerikos vyriausybė atliktų gerą 
darbą, jei ji padėtų tokiai Italijos vyriau
sybei apvalyti kraštą nuo kriminalistų. 
Talkos užtektų tokios: raginti italus pa: 
šalinti iš atsakomingų pareigų visus fa
šistus ir greičiau bausti kiekvieną liau
džiai nusikaltėlį.

šaudė iš kiekvieno namo, diskus maršalo sugebėjimus, 
vieno me- kiek elnių galvų —,

11 Geringo portretų. Jis juose pa
vaizduotas įvairiai apsirengęs, 
Įvairiose pozose ir visokioje! 
nuotaikoje. Viename jis rūstus 
eina paradinėje kariškoje uni
formoje, kitame — jis gerai 
nusiteikęs, vienais šilkiniais, 
marškiniais apsivilkęs, trečia-' 
me — odine liemenėle apsivil
kęs su .kardokšniu rankose. 
Yra portretai aliejiniais dažais;

manezas — visa if pastele piešti kažkokio Vie-į 
Inos dailininko šupiono. Visi! 
! šie portretai mėtosi ant grin-j 

lų su Raudonarmiečio durtuvo
smūgio pėdsakais ir raudonai-! Laisvės Ar. 51, kovo 2 

! miečio batų pėdsakais. Toks dieną, 1945 m., tilpo Jono 
pat likimas ištiko ir portretus korespondencija is Roches- 

. ; Hitlerio, kuris, sprendžiant iš' ter, N. Y. Jis rašydamas
kuriai vadovauja gene- besimėtančių ant grindų foto-! visiškai apsilenkė SU tiesa, 

igrafijų, i 
i šioje pilyje.
i Pilies rūsio patalpose — vir 
į tuvė ir atsargų

šeštadienis, Kovo 10, 1945

Gražiai ir laimingai pasibaigė tarptautinė darbo uni
jų konferencija Londone. Ji prasidėjo vasario 6 dieną 
ir tęsėsi iki vas. 18 d. Šiame paveiksle matome: Tary
bų Sąjungos atstovą Kuznetsova, Anglijos unijų atsto
vą George Isaacs ir Amerikos unijų atstovą R. J. 
Thomas.

; iš lurches, iš užu .kiekvi
; džio, iš krūmų. Jie <
■ tiek šį miesteli, kuris
! vai-nc nieko ypatingo nesudaro1-

žio.ic aukštumoje.- Didelis medi
nis su drožliniais papuošimais 
pilies pastatas, mažute kirchė, 

i pagalbiniai trobesiai — arkli
des, dirbtuvės, dražinės, sandė

liai, mažytis 
I tai buvo maršalo Hermano Ge-I 
j ringo medžioklinis ūkis, kadai-i 
se priklausęs Vilhelmui antra- ’7 
jam ir buvo saugomas iki pas- i 
kutinės minutės ėsesiečių ka-{’ ■ 
^•iuomenės pulko. Pagaliau prū
sų gvardija buvo išmušta ir di-j --- 
vizijos, 
rolas Polevikas, kareiviai ūžė-į 
mė miestelį ir Geringo pilį. 
Pulkininko ščerbino įsakymu, 
prie . medinio pastato tuojau i U|vS jf alsai.gll sandgHai. 
buvo pastatyta apsauga ii -i°-s i tušti. Viename kambaryje 
komendantu buvo paskirtas; 
jaunas kapitonas Andrius Bu-j 
rovas, kuris su savo automati-. 
ninkais vienas iš pirmųjų įsi-, 
veržė į šį nuošalų ir ramų Ro-! 
mintų masyvo kampelį.

Gerbiamieji:
Laisvės N r

O

itsiprasome.
ilestaujame

reikia suprasti, kad joje 
užmetama kunigui agitavi- 
mas neaukoti Lietuvos 
žmonėms drapanų per tas 
Įstaigas, atsieit, per Lietu
vai Pagalbos Teikimo Ko
mitetą, kuris tas drapanas 
sistematiškai siunčia Lie-ne vieną .kartą lankėsi ; nes vienas jo žodis., arba 

sakinys nieko bendra netu- tuvos žmonėms. Neabejoja
me, jog kun. Bakšys agita- 

melagystė ir vo aukoti ir pats rinko
Aš savo kalboje drapanas Bendrajam Fon- 

visai apie Jono rašomus da- dui, kuris nors turi surin-
• daugybę tykus nebekalbejau. Šimtai!kęs desetkus tonų drapanų, 
pradedant publikos, kuri klausė mano bet dar nėra pasiuntęs Lie-
• baigiant i kalbos

iri su mano kalba, bet per- Jiel 
mes 

radome begalę elektros lempu
čių, telefono aparatų, įvairių 
metalinių dirbinių

i įvairiausių indų, 
i brangiais servizais 
' paprasta keptuve.

dėm bjauri 
šmeižtas.

ii
pradedant puMHnuo, jyuh mauov manu —v

ir baigiant j kalbos, yra liudytojais, tuvos žmonėms nei vieno 
Jokių pro-!Man nesuprantama, ką Jo- žipono.

Mes važiavome į mišką iš] dūktų atsargų pilyje nebuvo, 
žydkiemio miestelio pusės to-! Paskutinį kartą maršalas čia 
.kią ryto valandą, kai šalta spa-ibuvo atvažiavęs šiemet rugsė- 
lio saulė nepajėgė sutirpinti | jo mėnesį. Pasak belaisvių, šį 
baltų šerkšno šarmanų ir nuo'savo paskutinį apsilankymą 
to pušų bei eglių žalumynai ir i jis skyrė ne tiek elniams ir 
geltonos beržų lapų spalvos at-1 šernams, kiek savajam apsau- 
rodė švelnesnės ir priešinus iš-;gos pulkui, kuris buvo paren- 
kildavo kaip iš rūkų. Ilgas, ge- giamas miškui ir Romintą mie- 
rai įvažinėtas kelias, einantis stelini ginti.
į Romintus, mus sutiko vokie
čių paliktais sviediniais, ne
baigtais statyti blindažais, į 
krūvą sudėtomis minomis ir 
kapų tyla. Kaž kur toli, mato
mai, už miško dunksėjo artile
rija ir išgąsdintų paukščių bū
riai perskrisdavo nuo vieno

Beje, kai kuriuos paskutinio 
Geringo apsilankymo savo pily
je pėdsakus mes radome vie
name mansardos .kambaryje. 
Ant grindų kartu su daugybe 
stalo indų buvo suversta į krū
vą šimtai tuščių butelių nuo 
vyno. Buteliai su prancūziško-

nas norėjo, rašydamas ne I 
tiesą, atsiekti ir kam patar-1 
n auti ?

Pavyzdin, galų gale jis 
rašo, kad aš agitavau žmo
nes, kad jie neaukotų dra
panų Lietuvai. Jog aš be
veik vienui vienas važinė
jau savo autu x rinkdamas 
po visą miestą tuos drabu
žius. Taipgi buvo anglų 
spaudoje ir mano atsišauki
mas į Rochesterio gyvento
jus, kad paaukotų drapanų 
nuo karo nuken tėjusiems 
lietuviams; apart to daug 
kartų garsinau bažnyčioje.

Lawrence, Mass.
Vasario" 24 d. čia neva mi

nėjo Lietuvos dieną tie, kurie 
neapkenčia laisvą Lietuvos 
liaudį, žmonių dalyvavo visai 
mažai, neturėjo jokios muzika- 
lės programos, nedalyvavo ir 
tautiška parapija.

Tiesa, atėjo keli miesto poli
tikieriai, kad pataikauti, .kad 
laike rinkimų balsų daugiau 
gauti. Jie kalbėjo^ kad Lietuva 
bus laisva; matyti arba nežino, 
kad Lietuva jau yra laisva, ar-

medžio ant kito, o geltoni jjiu 
negyvi beržų lapai aukso snai
gėmis krito ant mūsų kelio.

Netrukus prieš mus atsirado 
vieni ir toliau kiti platūs var
tai, senų ąžuolų alėja, o už jos 
gražus raudonas pilies pasta
tas. Visa ji bendrai ir kiekvie
na jos dalis, išpjaustyta iš me
džio ir vaizduojanti miško žvė
ris, ■— bylojo, kad tai laikinas 
l.iilas didelėje kelionėje, poilsio
i/ pramogos vietą, karaliaus 
užgaidos padarines. Medžiok
les pili aptarnavo dešimtys 
žmonių ir saugojo esesiečių 
pulkas, kurio vyrams buvo lem
ta padėti savo galvas ant Ro
mintos upelio krantų.

Pilies pastatas, kuriame yra 
kelios dešimtys kąmbarių, buvo 
apstatytas įvairiausiais, įvai
riausio stiliaus bąldais, prade
dant prabangiais prancūziškais 
krėslais, apmuštais baltu bro
katu, odinėmis sofomis, drožli
nėmis spintomis, baigiant pa
prastomis medinėmis .kėdėmis, 
vokiečių išgabentomis iš Bori
sovo miesto. Kiekviename kam
baryje pastatytas žaidas, savo 
pavidalu primenąs miško sar
gybos būdelę, ir visur pakabin
ti stori, inkrustuoti rėmai be 
paveikslų. Juos, kaip numaty
damas, prieš mėnesį laiko išve
dė pats pilies šeimininkas.

• Geringo kabinete, miegama
jame, valgomajame, nesuskai
tomuose jo palydovų kamba- 

vriuose, taip pat gerai apstaty
tuose — ant kiekvienos sienos 
pritaisyta šerno, vilko, teter
vino iškamša. Ir visur — elnio 
ragai. Jie jus sutinka ant laip
tų, jų dešimtys, — specialėje 
velnio galerijoje, koridoriuose,

mis ir ispaniškomis etiketėmis.
Paskutinį kartą maršalas gė

rėjosi Romintą miško grožiu, 
paskutinį kartą lėbavo su sa

ma r oi vo tarnais. Tikra puota
I metu.

Ir, girtas būdamas, jis 
j miršo įsakyti paruošti 
j ną piliai padegti.

Į votojai įsi

neuž- 
benzi- 

Jo įsakymas 
Kai mūsų ko-j 

i pilį, tai ant!

Taigi prašau Tamistas sa
vo laikraštyje būtinai at
šaukti Jono melus, nes ki
taip turėsit nemalonumo— 
ieškosiu teismo keliu kieno 
pusėje tiesa. Turiu vilties, 
kad Tamistos būsite džen
telmenais, mylinčiais teisy- 

;bę, atšauksite tuojaus tą 
į I Jono baisią melagystę. 
t)' Su geriausiais linkėji-

stalo !■■ tiesiog ant grindų jie 
rado butelius su degalais. Ke
letą tokių butelių matėme ir 
mes. Bet pilies sudeginti jiems 
ne pasisekė. Nesuskubo.

Dabar visa tai saugoja ka
pitonas Andrius Burovas. Jis 
mus vedžioja po pilį, kaip ek
skursantus, ir smulkiai pasako
ja apie kiekvieną kambarį, lyg 
jis būtų ne prieš kelias dienas 
čia atvykęs, o ilgą laiką būtų 
prižiūrėjęs šį muziejų, pasako
jantį apie palaidą ir praban
gų fašistinių vadų gyvenimą.

Geringo kabinete ant stalo 
stovi telefonas, kurio stori lai
dai išvesti pro langą ir eina 
per mišką. Medžioklės dieno
mis Geringas turėdavo ryšį su 
Berlynu. Paskutinę Geringo 
buvimo dieną Berlynas jam rie- 
galėjo pranešti linksmų naujie
nų.

Telefonas, kaip nebylys liu
dytojas, pasiliko ant stalo. Prie 
jo prieina vienas kovotojas, 
pakelia ragelį ir šaukia:

—Duokite man Berlyną.
Į sutartiną kvatojimą, sukel

tą jo išdaigos, jis atsako:
—. O .ką? Netrukus kalbėsi

me su Berlynu.
Mes einame iš pilies. Saulė, 

aukštai pakilusi, žaidžia rū

mais,
Kun. Jonas Bakšys.

Nuo Redakcijos: Mes vi
suomet raginame savo ko
respondentus rašyti tiktai 

tiesą, paduoti tiktai teisin
gus faktus. Taipgi mes vi
sada suteikiame vietos tar
ti žodį kiekvienam, kuris 
jaučiasi mūsų koresponden
tų nepamatuotai užgautas 
bei neteisingai visuomenei 
perstatytas. Todėl talpina
me ir kun. Bakšio šį laišką.

Mes minėtame susirinki
me nebuvome ir negirdėjo
me, ką kun. Bakšys kalbė
jo. Pasitikėjome savo ko
respondentu. Jeigu, tačiau, 
kas nors buvo neteisingai 
pasakyta, arba pasakyta ne
aiškiai apie kunigo prakal-

dens miško spalvose. Kaž kur 
toli girdėti pabūklų dundėji
mas, kurio aidas' atlekia čia. 
Romintų mišku, jo skynimais 
joja raiteliai. Jie joja į vaka
rus, Prūsijos gilumon. Daina 
skamba keliais.

Martynas 'Me r Žano vas. 
Romintai, spalio 27 d.

ba kol Washingtonas jiems ne
pasakė to, tai bijo kitaip kal
bėti.

Pabaigoj perstatytas Kelei
vio ponas redaktorius Straz
das. Na, ir prisikeikė tas žmo
gus, tai tikras nepraustabur
nis! Klausant, atrodo, kad jis 
keikiasi, kaip negalėdamas nė 
sau mirties dasišaukti. Tas 
žmogus niekados visuomenei 
nėra nieko gero pasakęs ir pa
daręs, tai amžinas klajūnas.

Klausytojas.

KĄ KRIENAS SAKO-

Žmogus apgaili savo vai
kystės dienų klaidas ir ste- 
.bisi iš savo silpnumų anais 
į laikais. Bet apgailėjimas 
i jaunystės silpnumų subren
dusiam asmeniui taip pat 
yra žmogaus silpnybė.

Sugalvok^ gera- mintį ir 
;bandyk jąušreikšti žodžiais 
bent keletą sykių vis skir
tingais sakiniais iki sutik
si, kad mintis pilnai jau iš
reikšta. Pastebėsi įdomų da- 

|lyką: kaip nėra lengva to
bulai išreikšti mintis, ir 
kaip juo dažniau tą prakti
kuosi, juo lengviau bus gal
voti. Tai yra geras galvoji- 

!mui eksersaizas, dvasinei 
sveikatai gimnastika.

Ūpas sužadina norą ir 
įkinko energiją atlikti gan 
sunkius darbus, kurie, ki
taip, atrodo neįmanomi.
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VALERIJA VALŠIŪNIENĖ.

MARIJA MELNIK AITE
Kovo 8 d. buvo Tarptautinė Moterų 

Diena, šią dieną, taigi, buvo atžymėti di
dieji darbai, atlikti moterų, — ypačiai 
darbai, susiję su šiuo karu, su kova prieš 
fašistinius plėšikus. Buvo pagerbtos ir 
didvyrės moterys, attikusios nemirštamus 
žygius. Lietuva turi didvyrę-kankinę 
Mariją Melnikaitę. Melnikaitė buvo narsi 
partizanė, kovojusi prieš vokiškuosius 
okupantus. Kai vokiečiai budeliai ją su
gavo ir vedė j kartuves, ši didvyrė ėjo 
drąsiai ir nesvyruojančiai, gerai žinoda
ma, kad budeliai bus sumušti, nugalėti, o 
lietuvių tauta bus laisva, pasaulis—taipgi. 
Tarybų Sąjungos vyriausybe (tai buvo po 
Marytės mirties) oficialiai pripažino Ma
rią Melnikaitę ne tik Lietuvos, bet visos 
Tarybų Sąjungos didvyre, žemiau telpa 
kitos lietuvės moters, Valerijos Vaičiūnie
nės, poetės, graži poema apie mūsų tautos 
didvyrę kankinę. — Laisvės Red.

Eis metai, slinks amžiai pražilę, 
Po audrų švis aušros nukaitę,— 
Skambės, nešdama prasmę gilią, 
Daina apie narsią mergaitę.

Žydrynėje auštančio ryto
Šilkais jos motulė nevysto: 
Su rudenio darganom vyto 
Marytės skurdi kūdikystė.

f

Vėliau, kiek jėgų beužteko, 
Visiems jinai dirbo paaugus; 
Dažnai jątramino ant tako 
Berželis—vienintelis draugas.

Ne šypsanti laimė lydėjo,
Ir vargo dienų nieks neskaitė, 
Kai klaikų gyvenimą ėjo 
Vargdienė mergelė bekraitė.

Atsimena, buvo jau didelė, 
Ne kartą parimusi mąstė, . 
Kaip laimę, tą laimę paklydėlę 
Tėvynėje savo surasti.

Pabudino tytmetį pilką 
Ir dvasią, kaip vėjas neramią, 
Kai sveikino vėliavų šilkas 
Tarybinę tėviškės žemę.

Kai aušros mirgėdamos tvisko, 
Skaistesnės už šviesią radastą,— 
Užmiršus pasaulyje viską— 
Ji sveikino laimę surastą.

Gyvenimo naujo, prikelto 
Taip siekė, lyg debesį paukštė,— 
Bet dienos, kaip vaškas pagelto, 
Ir lytas nespėjo išaušti.

Ir vėlei virš gimtojo sodo, 
Užtemdyta vėjo vakario, 
Padangė, kaip maras pajuodo, 
Ir skendo laivai ant marių.

Jų daug su valia nepalaužiama 
Išėjo tos laisvės apginti,— 
Tą vėsulą, mariomis gaudžiamą, 
Nuo tėviškės veido nutrinti.

Ta tėviškė mėlyno lino,
Ta tėviškė gelsvo gintaro, 
Ten Nemuno juosta gėlynuos 
Į Baltiją vandenis varo.

Upeliai į ežerą alma— 
O ežeras mėlyno veido, 
Tarytum į tviskančią gelmę 
Padangė skaisti nusileido.

Ir pušys—tokių neberasti, 
Kai saulėje deimantu šviti,— 
Tu, mano nuvargintas krašte, 
Kada teks tave pamatyti?

O sodai, o vyšnios pavasarį, 
Kam šiandien tėvynėje ošia? 
Tą skausmą, tą ilgesio seserį 
Krūtinėj, kaip žaizdą, nešuosi...

Ir kas begalėtų pamiršti, 
Kaip gaudžia giria tolumoje*

Lyg kanklėm nematomi pirštai 
Viršūnėmis miško to groja.

O nūn, vilkdami vergo naštą 
Berželiai, gal švokščia pageltę,— 
Tą sielvartą gimtojo krašto 
Širdis nebegali pakelti.

Ir kaimas, kur augai, toks savas— 
Šiandieną tu jo nepažinsi: 
Sudegintos trobos ir klevas 
Iš tolo nuodėguliais linksi.

Su tais, kurie tiesą pamilo, 
Su tais, kurie drąsūs kaip vėjai,— 
Už gaudesį mėlyno šilo 
Matytė kovoti išėjo.

Kartojo sau naktį ir dieną: 
“Širdie, tu skriaudas tebeatmeni?” 
Ji pavertė drąsą į plieną, 
Ji pavertė širdį į akmenį.

Ne skustis, ne ašaras lieti: 
Juk kerštas krūtinėje klesti. 
Kas moka tėvynę mylėti— 
Skriaudėjų mokės neapkęsti.

Į sielą, vien žygdarbiais penimą, 
Ji įkvėpė sakalo mintį,— 
Užmiršus save ir gyvenimą 
Sparnus pasiryžo mėginti.

Sunkus jos pasirinktas kelias, 
Tik retas išėjęs nepuola,— 
Pro ašaras vilko takeliais 
Lankys gimtą kaimą iš tolo.

Nėra nieks girdėjęs ar matęs, 
Kad tartų jinai: “Nepajėgiu,”— 
Ir priešo plieninės gyvatės 
Vis krito nuo skambančių bėgių.

Tik tiltai gelžies ir ir betono, 
Liepsnojo nuo krašto lig krašto, 
Kad amžiuos prakeiktas teutonas 
Į tėviškę kelio nerastų.

Naktis. Rūkais supasi šilas, 
Sodybos tarytum išmirę,— 
Takeliais slaptais ėjo tylūs 
Keli partizanai per girią.

Tą naktį juos laimė paliko, 
Praeidama tykiai pro šalį, 
Ir siekė akis užpuoliko, 
Mirties tiesės pirštai atšalę.

Nelygi kova, bet per naktį 
Mažėjo nenaudėlių ratas,— 
Vos spėjo ugnelėmis degti, 
Aidėti taiklus automatas.

Drebėjo žemelė gimtoji, 
Sugerdama kraują ir ugnį,— 
Atrodė, vaitodama tuoj ji 
Po kojom prasmegs į bedugnę.

Ir laikės narsiai ligi ryto.
Tiktai, kai išsibaigė šūviai, 
Draugai mirė vienas po kito 
Kaip mirti temoka lietuviai.

Draugai... Jinai jų nebemato ... 
Ir jėgos, ir kraujas išseko,— 
Nespėjus ištraukti granatos, 
Mergaitė pasvyro ant tako.

Ir nieko artyn neprileido, 
Kai išdidžią, liekną, bežadę 
Mergaitę sukruvintu veidu 
Miestelio gatve kažkur vedė.

*

Ir kaip ją tada nekankino: 
Rankas laužė, mušė ir tardė,— 
Už ežerus mėlyno lino 
Ji liko kukli ir bevardė.

Ir kas, jei audra laužys uosius, 
Kentėjimai mariomis liesis*-?-

MARIJA MELNIKAITĘ

Draugų niekada neišduosi, 
Kaip žemė, kaip kalnas tylėsi.

Nei kančios, nei pažados aukso 
Mergaitės širdies nepapirko,— 
Todėl gal ir audrų palaužtas 
Berželis, kaip brolis, pravirko.

Kryžiavosi kartuvės klaikios, 
Mirtim dvelkė vienas tas žodis,— 
Minia žvelgė kerštą sulaikius, 
Bet ašarų ji neparodys.

Kai klaidžiojo akys mėlynėj, ' 
Kančia ir ^skausmai jas nualino,— 
Sušuko ji nebylei miniai: 
“Tegyvuoja draugas Stalinas!”

Jūs girios, šlamėkit be aido, 
Ir vėjai, nustokite pūtę,— 
Pašviesk šitą alpstantį veidą, 
Tu, tėviškės saulė, motutė!

Ilgai supė diemedžius vėjai, 
Rods amžius naktis toji slinko, 
Ir gluosniai žali pakelėje 
Labiau dar prie žemės palinko.

Tik pušys smiltynuose švokštė, 
Ir bangos į krantą vis plakės, 
Naktelės žvaigždėtame bokšte 
Mėnulis tviskėjo kaip žvakė.

Ir erdvėj nespėjus sudegti 
žvaigždelė lydėdama debesį, 
Pro skaudžią kentėjimų naktį 
Žeme ta sukruvinta stebisi.

Jūs tyliosios lygumų upės, 
Jūs ežero vandenys mėlyni! 
Motule, ko raudi suklupusi? 
Saulelė, kodėl pasivėlini?

Vai klystat, kad mirė Marytė— 
Šaltiniui, kas drausit sruventi? 
Juk rudenį žiedas nuvytęs— 
Prisikelia vėlei gyventi.

Ir kas, kad mirtis palytėjo!
Te niekas daugiau neužmiršta!

• Tasai, kuris laisvę mylėjo— •
Pasaulyje niekad nemiršta.

Vėl duš traukiniai, kaip dužo, 
Išlėks ginklų sandėliai dūmais,— 
Lietuvio dvasia nepalūžo:
Prieš audrą tas keistas ramumas.

Kai priešai ant veido parkritę, 
Blaškysis, tarytum pamišę, 
Žinokit, šią naktį Marytė 
Nutraukė su užfronte ryšį.

Ji pereis per ugnį ir ledą, 
Pro vėjus šaukimas jos girdis,— 
Padrąsins ugny barikadų 
Kovotojo narsiąją širdį.

•

Nušviesdamos žiežirbom tolį, 
Kai gaus karo lauke patrankos,— 
Parpuolusį draugą ir brolį 
Pakels, palaikys josios rankos.

Ir žemės ardydamos veidą, 
Granatos tegaudžia teplėšos,— 
Jinai be šešėlio, be aido 
Nueis ir į apkasus priešų.

Visur jinai vėsulu siautės, 
Dangus juos nuo dūmų aptemęs, 
Kol degančios vokiečio pėdos 
Išnyks nuo sukruvintos žemės.

Drąsa jos aidės tartum šauksmas 
Lėktuvų ugny, automatuose, 
Ir mes tiek pasiilgę sulauksim, 
Kad Nemuno vandenys matosi.

Tada, tartum maldai suklupę— 
Palaimintas mirksnys tebūnie,— 
Prispausim prie degančių lūpų 
Pražydusią pievoj ramunę.

Eiš metai, slinks amžiai pražilę, 
Po audrų, švis aušros nukaitę,— 
Skambės nešdama prasmę gilią, 
Daina apie narsią mergaitę.
2. VI. 44.
Debiosai,
Ud. ASTR.

Tau Dainuoju
Tau dainuoju, o.sakale, broli, 
Kurs nakties nebylios vidury, 
Nuo draugų partizanų nutolęs, 
Žygį didelį vykdyt turi.

Žygis didelis. Karžygis mažas.
Tavo tvirta narsa aš tikiu, ' 
Kada veidu mirtin atsigręžęs, 
Nenuleidi į žemę akių.

Pavojinga našta dinamito 
Tartum kryžius ant tavo pečių— 
Bet žinau, kad iš meilės eini tu,— 
Kelias laisvėn—tai kelias kančių.

Priešų begalės, tujen tik vienas, 
Neramu: gal nutvers, gal pažįs? 
Ir gailiesi, kad mintys ne plienas, 
Kad širdis—ne šalta geležis.

Į krūtinę tau nerimas veržias ... 
Vienišuųias nepaprastas šis. 
Vadini savo broliu tu beržą 
Ir seselėmis—šilo pušis.

Bet mačiau aš tave ir kitokį... 
Ne!—Mergaitė tai buvo tikra.
O sustokite, amžiai, sustokit, 
Pasidžiaugt mūsų žemės dukra!

Žygis didelis. Karžygis mažas.
Tasai karžygis buvo jinai. 
Šviesiu veidu mirtin atsigręžus, 
Akys mėlynos—tartum linai.

Rankos vyro—gražu, kada tvirtos! 
Iš mergaįtės kas to reikalaus? 
Bet kaip ji tada vokiečius kirto 
Ugnimi automato eiklaus!

Ir kankinama ji nevaitojo, 
Lig mirties liko jiems nebylė. 
Pasakyt gali žemė gimtoji, 
Kaip Marytę ji mokė tylėt.

Baigsis karas. Laikai bus kitoki. 
Bet neges partizanų aušra.
O 'jūs amžiai, pražilę, sustokit— 
Pasidžiaugt mūsų žemės dukra.

Salomėja Nėris.

Hartford, Conn.
Lietuviai Remia Raudonąjį 

Kryžių. *
Visi Hartfordo lietuviai pra

dėjo smarkiai veikti, kad sukė
lus lietuviams skirtą kvotą $2,- 
000 pagalbai Raudonojo Kry
žiaus. Manoma, kad kvota bus 
sukelta su kaupu, žinoma, tas 
galima bus atsiekti, tik tada, 
jeigu visi gerai darbuosimės.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Moterų Kliubas jau turėjo 
tam reikalui parengimą, kovo
I d. Parengimas pavyko gerai, 
pusė pelno skiriama Lietuvos 
žmonių pagalbai, o kita Raudo
najam Kryžiui. Moterys jau 
padarė gražią pradžią. Dabar 
seks didelės organizacijos su 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubu priešakyj. Minėto kliu- 
bo pirmininkas d. J. Pilkaus
kas (Pilky) daug tame reikale 
dirba. Jis ir davė sumanymą, , 
kad visi Hartfordo lietuviai 
rinktų aukas Raudonajam Kry
žiui per visą kovo mėnesį ir pi
nigus kartu priduotų, kaip va
jus baigsis. Manome, kad visi
tą sumanymą rems.

Kliubas rengia šokius, kovo
II d. Yra ir ant blankų aukos 
renkamos. Tam reikalui nema
žai žmonių darbuojasi.

Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus grupė rengia bazarą, ku
ris įvyks šeštadienį, 17 d. ko
vo, Lietuvių Parapijos Svetai
nėj, kampas Broad ir Capitol 
,gatv. Kas galite tinkamų daik
tų paaukoti, tai prašome pri-. 
duoti pirm bazaro, arba atneš
ti į bazarą. Taipgi ten bus iš
leista karo bonusas $25 ant bi-. . 
lietukų, prašome jų pasipirkti. 
Bazaras bus įvairus, prašome 
visus ir visas ateiti, nes labai 
geras tikslas.

šią žiemą nemažai mūsų vei
kėjų sirgo. Drg. B. Muleranka 
turėjo operaciją, pabuvęs ke
lias dienas ligoninėj, dabar jau 
randasi namie. Drg. A. Ramoš
ka Sirgo ir ligoninėj išbuvo 
,apie 3 savaites, bet dabar jau 
yra namie. J. Kavarskiūtė 
(Plytnikiutė), paslydo ant 

> laiptų ir koją sulaužė į dvi vie
tas. Randasi namie po gydy
tojo priežiūra. Visi Laisvės 
Choro nariai. Choras juos pa
gerbė suteikiant gėlių. Vėlinu 
visiems greitai pasveikti ir vėl 
veikti su mumis.

Bz. Brazauskas.

Maskva. — Vengrijoje, į 
žiemių rytus ir pietus nuo 
Balaton ežero, raudonar
miečiai atmušinėjo vokie
čių pėstininkų ir tankų ata
kas.

Potviniuose vidurvakari- 
nėse valstijose žuvo jau 8 
žmonės.

Albany. — Pernai • New 
Yorko valstijoj automobi
liai užmušė 1,584 žmones.

GIVE MM. 
GIVE MORE

RED CROSS

I
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 971 ‘
to sell, 
107 of 
at 328 
County 
premises. 

WILLIAM 
Ave.,

has been issued to the undersigned 
wine & liquor 
the Alcoholic 
Bedford Ave., 
of Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2142 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage .Control 
Law at 1753 Fulton St . Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS & SAMUEL LEVINE 
(Fulreid Bar & Grill)

1753 Fulton St., Brooklyn, .• N. Y.

28 Bedford

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

SIEGFRIED
Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
L 1018 has 
V sell, wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control I^tw 
at 5009 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HARRY SILVERMAN 
(Co-op Wine & liquor Co.)

5009—8th Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1749 has been issued to the .undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 167 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3419 _ __ ... L____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KATI LES 
3419 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

Fulton St., Borough of

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 58 has been issued to the undersigned 

wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Court Street, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2124 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1409 Myrtle Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENJAMIN SCIBELLI 
(Rivoli Bai’ & Grill)

Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.1409
to sell, 
107 of 
at 427 . .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

T. SCOTTO LIQUOR STORE, INC.
427 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE la hereby given that License No. 
WW 123 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law at 74 Sedgwick St.. 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed off the premises.

EPHRAIM A. KRACKOV 
(D-B-A Golden Dawn Wineries)

71 Sedgwick St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby .given that License No. 
RL 3445 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 537 Marcy Ave., Borough 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ALBERT 
(Marcy

537 Marcy Ave..

Ave., Borough of 
Kings, to be consumed
SALERNO
Tavern)

Brooklyn, N. Y.

to

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 73 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine, under the Alcoholic 
Beverage Control Law at 7 4 Sedgwick St.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed off the premises.

EPHRAIM A. KRAKOV
(D-B-A Golden Dawn Wineries) 

71 Sedgwick St., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1990 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
[,aw at 35 So. 
Brooklyn. County 
an the premises.

LOUIS FREEMAN 
St., Brooklyn, N. Y.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Street, Borough of 

of Kings, to be consumed

to

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1)W 211 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine, under the Alcoholic 
Beverage Control Law at 2071-73 Fulton St., 
Borough of Biooklyn, County of Kings, 
be consumed off the premises.

LA REINE VINEYARDS. INC. 
2071-73 Fulton St.. Brooklyn, N.

to

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 4 has been issued to the undersignee) 
to rectify liquor under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 46-18 Somers St., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con- 
sumeel off the premises.

LA REINE VINEYARDS. INC.
46-48 Somers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW ’>82 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 1957 
County 
premises.

CARMELA 
(Tony’s

1957 Flatbush Ave..

beer & wine at retail under Section
the Alcoholic Beverage Control Law
Flatbush Ave.,
of Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

D’ARCO
Rest.)

Brooklyn. N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 570 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 957 ____
County of Kings, to 
premises.

PATRICK 
957 Lafayette Ave.,

beer & wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law

I^afayette Ave., Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

FENTON
Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 469 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic 
at 1694 Gates Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPHINE
(Old Crystal Palace)

1691 Gates. Ave.. Brooklyn. N.

Beveratre Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

VERDERBER

NOTICE is hereby given that License

the

... . .___  ___ ______  No.
RW 572 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 187 Leonard St.. Borough nf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

35 So.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3360 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 148 Hoyt Street .Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
>n the premises.

JOHN HEISSENBUTTEL
148 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1049 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 38 Bogart Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

38

the premises,
BOGART ST. TAVERN, INC.

Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sec’ion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 232 Underhill Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
in the premises.

Underhill inn. inc.
232 Underhill Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 2145 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law a> 109 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
in the premises.

JOHN SAIKO
109 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7455 has betn issued to the undersigned 
to sell beer, A-ine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 810 Grand Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
>n the premises.

WILLIAM KESTLER
•<10 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 15‘?7 has been issurd to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
La'.’ at GIG G’enraore Ave , Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT E< KERT 
(Glvumoic IlaH)

Brooklyn. N. Y.Glenmore Ave

437 Leonard
TONY BALCAN
St.. Brooklyn. N.

NOTICE is 
RW 301 has 
to sell beer 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 52A2 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned

& wine at retail under Section

No.

the

5222 — Ith
DOMINICK
Ave. .

DELPRETE
Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License_____ „......       No.
RW 571 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1428 DeKalb Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

1428 De
KARL WOLBER

(Karl’s Bar &. Grill)
Kalb Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RW 568 ____  _____
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 201 Wyckoff Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

the

MARNLOUIS 
(Wyckoff Centre Bar & Grill)

201 Wyckoff Ave., , Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18:'-> has been isrue.j to tn< undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 158 Gwind Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HELEN PAV1LANSKY
Biocklyn. N. Y.15f.

No.NOTH'E is hereby given that License
RL <’i’6l nas l et n issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 1139 Myfle’Ave K. 1352 
Ave., Borough of Brooklyn. County of 
to be consumed on the premises.

ALFRED VOLLMERDING 
(Greene Tavern) 

Ave. &

Greens
Kings.

Myrtle
Greene

NOTICE is

Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
R[ 1063 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 916 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONWAY HOFBRAU. INC.
916 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 2111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anil liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 237 So. 4th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER A DANIEL GOLDSTEIN 
CParkpide Taverh)

4th St., • Brooklyn, N. Y.237 So,

NOTICE is hereby give, 
RL 2169 ’ ’
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Imw at 371 Union Avenuft, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HYMAN GOLDSTEIN
371 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

. . en that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE is-hereby given that License No. 
RL 3366 ha* been issued to the undersigned 
to sell Ix-er, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I>aw at 94 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL YURCHYK
94 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6459 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine, and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 560 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELLIOTT BAR & GRILL. INC.
560 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License __
KL 1616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 426 So. 5th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed’ 
on the premises. *

MATHEW SIMON
426 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1621 has been issuęd to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 107 North 
Brooklyn, County of 
on the premises.

HELEN
107 North 5th St.,

5 th St., Borough of 
Kings, to be consumed

GRZANKA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1595 has been issued to the undersigned 
to sell laser, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alėohbllc Beverage Control 
Law nt 4723 — 4th Ave., Borough ofI>aw nt 4723 — J
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE JOYCE & MARTIN HOGAN 
(Emerald Bar & Grill) 
Ave., Brooklyn, N. Y.4723 4th

NOTICE 
RL 7336 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5813 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be Consumed 
on the premises.

JAMES REILLY
5813 4th Ave.. Brooklyn, N. Y.

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

NOTfCE is hereby given that License No. 
RL 7581 has been iuaued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 350 Flatbush Ave. Ext., Borough of 

i Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

DU BARRY CATERERS, INC.
350 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2148 has been issued to the undersigned 
to šąli beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 32 Ten Eyck Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KAPISKAS
Eyck St., Brooklyn, N. Y.32 Ten

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

NOTICE 
RL 4807 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage ’Control 
Law at 205 Court St. & 2 Wyckoff St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1687 has been issued to the undersigned 
to sell Leer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cofitrol 
Law at 470 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1712. has been issuer! to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of1 the Alkoholie Beverage Control 
Law at 804 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK KLONOWSKT
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.804

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 253 Troy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN EMPEROR 
(Emperor's Tavern)

253 Troy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4042 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 574 Broadaway & 15 Throop Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the 
SAMUEL ALLEN

(Tri-Corner 
574 Broadway & 
15 Throop Ave..

premises.
& EMIL WALDMAN 
Bar & Grill)

Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4759 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 44 Henry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 114 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDWIG MANKĖ
114 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 139 Patchen Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

.TAMES MORAN
139 Patchcn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1847 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2671 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

HERBERT F. CORDES &
William c. cordes

Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.2671

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4761 has been issued tb the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 520 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on

520

the premises.
ESTHER WEINBERGER
(E. W. Cafeteria & Bar) 

Flushing Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1967 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section JL07 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1513-15 69th St. & 6826 New Ut
recht Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

FRED GUGLIELMELL1 
1513-15 69th St.
6826 New Utrecht Ave. Brooklyn, N.

44

the premises.
JOHN J. & EDWARD T. AYLWARD 

(Al’s Tavern)
Henry St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1998 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 67 Furman Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NELLIE COLLINS 
(Collin’s Bar & Grill)

67 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1302 Avenue U. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, GEORGE FAULKNER 
1302 Ave. U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section^ 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1310 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE FAULKNER 
B. & F. Bar & Grill)

1310 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1581 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 345 Gold Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on
345

die premises.
MARTNICK BAR & GRILL. INC.
Gold St., > Brooklyn, N. Y.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3419 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3521 Quentin Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on, the premises.

PETER J. DUNN
3521 Quentin Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is. hereby given that License No. 
RL* 4756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 43 South 10th Street, Borough of 
Brooklyn, County of' Kings, to be consumed 
on the premises.

BRUNO MINĖT
43 So. 10th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1671 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4726 New Utrecht Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to lie consumed 
On the premises.

BARREL TAP, INC.
4726 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4719 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 190-2 Rogers Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATILDA HENNESSY 
190-2 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 138 Fort Greene Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL MORIARTY
138 Fort Greene Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1593 has }>een issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 241 Kingston Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

BERNARD TRACEY 
(Kingston Inn Bar & Grill)

241 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6885 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 451 East New York Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH QUARANTA’S REST.
451 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1626 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 1700-01 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY FINKELSTEIN 
(Broadway Tavern)

1700-04 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1717 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw ak 282 Flatbush Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
282 Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 221 has been’ issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER NASS
145 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RW 307 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
44 Scholes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GENEVIEVE WITTMANN
44 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 267 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6326 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADOLPH KOLB
6326 Ave. N, Brookljm, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 994 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
986 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISAAC FARBER
986 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6067 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 391-03 Eastern Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
391-93 EASTERN PARKWAY REST. CORP. 
391-93 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4801 has been issued to the undersigned 
tb sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
La" nt 571 Park Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1600 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 384. Broadway & 321 Division Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be

:’84
321

consumed on the premises.
HARRY GRAFF

(Kingsley Bar & Grill)
Broadway & 
Division Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that License No. 
RL 4774 has. been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 481 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County <>f Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 1084-6 
Brooklyn. County 
on the premises.

CASEY’S, INC.
1084-6 Bergen St., Brooklyn, N.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Bergen St., Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4298 has been issued to the undersigned 
(o sell beer, wino and li<iuoi- at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 106 Flatbush Ave. Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ISIDORE H. BRENNER 
(B. & B. Bar & Grill)

106 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 502 Grand Street. Borough of 
Biooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MISIŪNAS
502 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1325 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lx- consumed 
on the premises.

HARRY J. FREY 
(Foster Tavern)

1325 Flatbush AVe.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1835 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 ol the 
Law at 406 So. 
Brooklyn, County 
on the premises.

WALTER AMBROSE
3rd St., Brooklyn, N. Y.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control

3rd Street. Borough of 
of Kings, to be consumed

40(1 So.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
RL 3405 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 123 Glcnmore Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

KONSTANTY PUCZYNSKI
123 Glcnmore Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 9114 Flatlands Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATALE FAZIO
(Walnut Bar & Grill)

9114 Flatlands Ave.. Brooklyn, N. Y.

PIRKITE KARO BONUS!

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

■ Tel. ST. 2-8342

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ani 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6723.

NOTICE is hereby given that License 
RL 1780 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 749-51 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KA PSA LIS
(Louis Little Campus Rest.) 

749-51 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at. 299 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE .TETTER 
(Linden Bnr & Grill)

299 Wyckoff Ave.., Brooklyn, N. Y.

the premises
THORPE’S TAVERN. INC.

481 Court St., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1923 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 304 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY TOUHY
301 Court St.. Brooklyn, N. Y.

F. W. Slialiin
(SHALINSKA8)

Funeral Home
No.NOTICE is hereby given that License 

RL 5800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 434 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY C. BALDAUF 
(Cedar Tavern)

434 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6788 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 399 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

399 NOSTRAND REST. CORP.
399 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 961 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

964

the premises.
HALSEY SPIRITS, INC.

Halsey St.. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1157 Myrtle Ave. & 10 Jefferson 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

RUDOLPH WENZEL 
Ave. & 
St..

Suteikiam garbingas laidotuves

$150

krajavus 
su ame-

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 238 has been issued to the undersigned 
to sell 
H07 of 
at 244 
County of Kings, to 
premises.

ANTONINA
((Columbus Bar & Grill)

244 Lorimer St.. Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectjon 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 101 Nassau Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN V. MEEHAN
101 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

1157 Myrtle 
JO Jefferson Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1576 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2597 Fulton St., Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HELENE HERMANN 
(Admtrx. of the Estate)

Fulton St., Brooklyn, N. Y.
beer & wine at retail under Section 
the Alcoholic 
Lorimer St..

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on
GR1MAUDO

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License __
RW 337 hqs been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 bf the Alcoholic Beverage Control Law 

9th Street. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consunr.ed on the

at 123 — 
County of 
premises.

128 9th

kings, to be consunr.ed on

GIOVANNI VIOLA
St.. Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is
RW 327 has been issued to the undersigned 

beer & wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 

Court St.. Borough of Brooklyn.
of

to sell 
107 of 
at 238 
County 
premises.

238 Court

St..
Kings, to be consumed on

ANNA D’ARCO
(Sam’s Rest.)

. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is • hereby given that License 
RW 212 has .been issued to the undersignec’ 
to sell beer & wine • at- retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control La’X 
at 3712-14 13th Ave., tyorough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANDREW ERCOL1NO , 
(Red’s Rest.)

3712-14 13th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 226 has been issued to the undersigned 
to sell beėr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Centro' 
Law at 35" Flatbush Ave., Ext., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consume,) 
on the premises.

DU BARRY CATERERS. INC.
350 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn. N. Y.

8OTICE is hereby given that License No.
L 1742 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail unde# 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 407 — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premi sea.

WALTER GREEN
7th Ave, Brooklyn. N. Y.407

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-449fi.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

' geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 70 1 Nostrand Ave. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE COVE REST., INC.
701 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 1613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
(jaw at 42 Prospect Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES M. KOELSCH 
(D-B-A Devaney’a Bar t Rest.))

126 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1907 has been issued tc the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Reverage Control 
Law at 8 Sarhtoga Avenuh, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
>n the premises.

THOMAS AMATO 
(Highland Bar & Grill)

< Saratoga Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1603 ha« been issued to the undersigned 
to sell beer, wine an<J Hquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 279 Wyckdff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be’consumed 
•n the premises.

CHARLES HAEMER
.’79 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1949 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 864 Utica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be Coilsumedj 

the premises.
MEYER KROSNER 

(D-B-A Butch’s Bar & Grill)
Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

on

864

No.License
_ ___  ___ .... undersigned 

beer, wine and llqtior at retail Under 
107 of the Alcoholic Beverage Cor

520 Vanderbilt Avė., Bofougn

NOTICE is hereby given that 
RL 4079 has been issued’ to the 
to sell beer
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 520 Vanderbilt Avė., Bofougn of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
>n the premises.

MARY GRANKA 
(Highlight Inn)

>20 Vanderbilt Avė., Brooklyn. N. Y.

2597

NOTICE is hereby given that 
RL 5783 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at

NOTICE is hereby given that, License No. 
RL 196b has been Issued to the 1 ’ '
to sell beer, wine and liquor at 
section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7123 -

Undersigned 
retail under
Borough ofLaw at 7123 3rd Avenue, kwiuuXu 

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

ANNE BOYLE 
(D-B-A John Boyle’s Bar 

7123 — 3rd Ave.,
& Grill) 

Brooklyn, N- Y.

License No. 
undersigned 
retail under 

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 225 Vanderbilt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WINDSOR TAVERN. INC.
225 Vanderbilt St., Brooklyn, N. Y.

License No.NOTICE is hereby given that 
RL 4758 has been issued to the undersigned 
w> sei! beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 101 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that JLicvntįe No. 
RL 1878 has been issued to the undefbiitned 
to sell beer, wine and liquor at retoji under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 271*273 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County *of Kings, to be Consumed 
in the premises.

JOSEPH BRICCA
(The Park Tavern) ,

271-273 Jay St., Brooklyn, N.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 2019 has been issued to the 
to sell beef, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at Š802 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IDA VOGEL 
Ave..6802—3rd Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1920 
to’ sell beef, wine and liquor at ____ ____
Section 1Q7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 317 Columbia Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
dn the premises

ROCCO ROCCO. Jr. & 
BENEDETTO RUGQIERO

317 Columbia St., Brooklyn, N, Y.

is hereby given that 
has been issued to the

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE ie hereby given that License No. 
RL 1101 has been issued to the undersigned 
tQ sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 407 Oakland Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. >

ANNA PENCAK
407 Oakland St.. Brdbklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4419 Avenue N. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on' the premises.

MICHAEI 
4419 Ave. N.

hereby given that License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE . ..
RL 7049 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1128 Myrtle Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LOUIS GLOSS & ANTHONY DI STEFANO 
1128 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

HYLAND
Brooklyn, N.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies, 

t ___
Mes taipgi aprūpiname 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 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-504b

MATTHEW P. BALLAS
NOTICE is hereby given that License No. 
{IL 1994 has been issued to the undersigned 
b sell beer, wine and liquor at retail under 

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
LhW at 220 Conover Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

220

he premises.
GIUSEPPE TUDISCO

Conoyer St., Brooklyn, N. Y

NOTICE in hereby given that License No. 
RL 3358 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bcveragė Control 
Laty at' 324 Devoe Street, . Borough of 
Brooklyn, Cqunty of Kings, to be consujnet 
dh.'ihts pretttises.'

MICHAEL LEIPUS
“ - Brooklyn,-N.-.Y.324 • Devoe St,.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mčšlažąmės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skattemai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm 9 A M — 2 P. M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

a



Šeštadienis, Kovo 10, 1945

Kam Kentėti
NESMAGUMUS

UŽKIETĖJIMO
Kai jums prikimba veiksminis už

kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimų, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas. jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gaz.us, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą.
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa- 
lengvnti jūsų 
skilvį. Įsigykite 
Gornozo šian
dien. Perserge- 
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jus negalite nusipirkti savo apylin 
kė). siuskit prašymą dėl mūsų ’’susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

Pinrnn60c vertčsI IMLU V Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
aiiiin ptikas — kuris suteikia greitą palvi la
vinimą nuo reumatišku ir neural .rišk u 
skausmu, muskulinio nugarskausmo, su>tm- 
gr.-ii; ir skaudžiu muskulu, patempimu it 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinns -- 
palengvina !. ikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
m -, ii skil imas ir rėmuo.

I Siųskit šį “Special Pasiū- I 
| lymo” Kuponų — Dabar | 
I O įdėtas $1.00. Atsiuskit man aptno. Į 

ketą 11 uncijų Gomozo ir — 60(1
| vertės — bandymui bonkutes Olcjo I 

ir Magolo.
I □ C. O. D. (Išlaidos pridėtos) I

' Vardas................ ............ .... ........ _................. •

Adresas......................  _.... ...........

I Pašto Ofisas.................................................. i
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0. 1

I Dept. 67I-V2WM
i 2501 Washington Blvd.. Chicago 12. Ill. i 
| 256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can. I

Maskva. — Sovietai kovo 
7 <1. visuose frontuose su
daužė bei apšlubino 116 vo
kiečių tankų ir nušovė 39 
jų lėktuvus.

Amerika formaliai sumez
gė diplomatijos ryšius su 
Italija.

Trečioji Amerikos armija 
nušlavė nacius keliuose ap
supimuose.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų Ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai ,

411 Grand St. Brooklyn
:----- :----- ■ ■ ‘ ....... .. ...e.

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra Jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, j Krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus,
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

Sovietai Artėja prie 
Dancigo, Siekia Stetti- 

ną, Eina Link Berlyno
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Dancigo fronte maršalo 
Rokossovskio Antroji Bal
tarusijos armija per dieną 
suėmė daugiau kaip 2,000 
vokiečių kareivių ir oficie- 
rių, tame skaičiuje jų ko- 
mandierių pulkininką Ma- 
yerį su jo oficierių štabu. 
Rokossovskio kariai per 24 
valandas nukovė 3,000 hit
lerininkų. Maršalo Žukovo 
Pirmoji Baltarusijos armi
ja per dieną suėmė 3,000 
priešų.

Ryty Fronte Pagrobta Daug 
Nacių įrengimų

Maskva. — Dancigo sri
tyje sovietiniai kariai pa
grobė tris vokiečių trauki
nius su kariniais kroviniais 
ir sučiupo šešis lėktuvus. 
Stettino fronte raudonar
miečiai pagrobė 79 motori
nes bei lauko kanuoles, virš 
100 minosvaidžių ir 300 kul
kosvaidžių. Užimdami Ste- 
penitz miestą, jie sučiupo 
23 vokiečių garvežius, dau
giau kaip 500 vagonų, vie
ną garlaivį ir paėmė kelis 
karinius sandėlius.

Amerikos Marininkai two 
Saloj Šluoja Japonus

Guam, kovo 9. — Ameri
kos marininkai, šluodami, 
japonus atgal per žūtbūti
nius mūšius, pasiekė šiauri
niai - rytinius kalninius I- 
wo salos krantus. Kiti ame
rikiečių junginiai prasiver
žė dar 1,000 jardų pirmyn 
šiaur-vakariniame Iwo pa
jūrio ruože ir gręsia ap- 
supt japonų būrius.

PERšVELNUS SENATO 
TARIMAS

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas sakė, jog sena
tas padarė peršvelnų tari
mą dėl darbininkų kari
niams darbams. Tas tari
mas leidžia patiems darbi
ninkams pasirinkt, ar jie 
eis ar neis į būtinuosius ka
rui darbus.

Brazilai sykiu su jankiais 
muša nacius Italijoj.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
J' Parsamdo automobilius ir ka- 
I, rietas veseiljom, krikštynom 

ir kitkam. j
: 231 BEDFORD AVENUE I

BROOKLYN i
Telephone: EVergreen 8-9770 '

I I

a> f > ■ •

:■'r‘. : .
Lauve-—Liberty, Lithuanian Daily

NAUJAS FILIPINŲ MI- 
NISTERIŲ KABINETAS
Manila. — Filipinų saly

no prezidentas S. Osmena 
prisaikdino naująjį savo 
ministerių kabinetą iš as
tuonių asmenų. Visi jie vei
kliai kovojo prieš japonus 
arba atsisakė bendradar
biauti su priešais ir pabėgo 
į kalnus.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Nepamirškite, kad dabar 
eina Lietu vių Literatūros 
Draugijos jubiliejinis vajus.

Ta pati Draugija turi finan- 
Įsinį vajų dėl įsteigimo Centra- 
li'nio Lietuvių Literatūros Ar
chyvo.

Lietuvių Darbininkų Susi-] 
vienijimas veda naujų narių 
gavimo vajų.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas veda vajų už pa
siuntimą didžiausio kiekio me
džiaginės paramos Lietuvos 
žmonėms.

Eina Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus vajus.

Visuose tuose vajuose uo
liai ir energingai dalyvauja 
lietuvių demokratinės organi
zacijos. Mūsų srovės veikėjai 
turi pilnas rankas darbo — 
didelio, svarbaus darbo.

Dažnai aš pamąstau : Iš kur 
pas juos randasi tiek energi
jos ir sveikatos!

Smarkoj a jankių veiks
mai prieš nacius Italijoj.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 12 d., Liet, salėje, 851 Hollins 
St., 8 v. v. (3-čios lubos). Prašome 
narius dalyvauti, užsimokėkite duo
kles. Atsiveskite ir naujų narių. 
Turime daug svarbių reikalų aptar
ti šiame susirinkime. — J. Deltuva, 
sekr. (57-58)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 * kp. susirinkimas 

įvyks kovo 12 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
visos nares dalyvauti, yra svarbių 
reikalų aptarimui. — A. W. (57-58)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 11 d., 1 vai. dieną, pas O. Šem- 
berienę namuose. Kviečiame narius 
dalyvauti laiku, turime daug dalykų 
aptarti. Taipgi pasimokėkite duok
les ir prie progos, atsiveskite nau- - 
jų narių į organizaciją. — O. šem- 
berienė, sekr. (67-58)

1

REIKALAVIMAI
Reikalingas kriaučius į kostume- 

rišką šapą—Dry Cleaning & Pres
sing. Su mokestim susitarsime. 
Kreipkitės pas J. Alcksaitis, Essex, 
Conn. (56-58)

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

Kurios Prašalina Daugybę Įvairiu 
LigU- Skaitykit Atydžiai Vardus 
Mosčių ir Įsitčmykite nuo Kokiu 

Ligų Jos Pagelbsti.
No. 1. M. J. SVILPA’S Miracle Oint
ment. For Toothache; irritation and 
hardening of the gums.—Šita mos
tis prašalina danties skaudėjimą ir 
sustiprina smegenis. Kartais žmogus 
neturi dantų, kad smegenis nesvei
kos, vartok šitą mostį, gausi pagel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jį. šita mostis priimni 
vartot ir ne kenksminga.

Kaina—1 oncas $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salvo. Re
commended as an application for ex
ternal pains. Šita mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo. Šita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus.

Kaina—‘Z oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri
tation. Šita Mostis Stebuklingai gel
bsti nuo daugybės įvairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė
rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutimo, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, Žaiz
das, Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Kornų, nuo Šalčio ir nuša
limo ir daugybės Odos nesveikumų.

Kaina—$1.25
No. 4. M. J. SVILPA’S New Disco
very—Salve for Poison Ivy. šita 
mostis prašalina įvairius niežėjimus 
ir nuo Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oncus.
Mano antrašas:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta A. 
HARTFORD, CONN.

Vietlnlaių—63 Putlumu SL

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS
16-60a

Gamybinės Rūšies Dafbui Prie Išdirbimo
Plieninių Statinių-Drums ir Containers

Karinėms Pastangoms

NESUNKUS DARBAS

100% KARINIS DARBAS
Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų

Ne Vienas Neprivalo Kreiptis iš Dabar Dirbančiųjų 
Prie Apsigynimo Darbų

KREIPKITĖS 8 A.M. IKI 6 P.M.

RHEEM MANUFACTURING CO.
ATLAS STEEL BARREL DIVISION

27 Hudson Boulevard Bayonne, N. J.
(59)

HELP WANTED-MALE 
REIKALINGI VYRAI

DŽIANITORIUS
REIKALINGAS U.S.E.S. PRITARIMAS.

KREIPKITĖS
WESTERN ELECTRIC CO., INC., 

6600 METROPOLITAN AVĖ., 
MIDDLE VILLAGE, QUEENS.

HEGEMAN 3-7700.
(62)

. IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAS 
Ar pugelbinis sandėlio darbininkas. 

GERA PROGA.
KREIPKITĖS 431 E. 77TII ST., N. Y. CITY. 
____________________________________  (58)

Išsiuntėj ai - Pakuoto j ai
Mašiną Operatoriai 
Lathe Darbininkai

Tool Darytojai ir Tool
Tekintojai 

Ir
Įvairūs Kiti Darbai 

100% KARINIS DARBAS
Kreipkitės 9 A.M. Iki 3 P.M.

Pas

C-O-TWO
Fire Equipment Co.

Employment Office 
1124 RAYMOND BOULEVARD

NEWARK, N. J.
(Casey Jones Bldg.) 

Dn Blokai Penn Stotis
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

Atsineškite Su Savim Ši Skelbimą
(64)

_______ _________________________ '____  -n '
- 1 "■ ~ ~ ■ ■■ ■ . -------------------t*’ "|

Paprasti Darbininkai
GERA ALGA; GEROS

VALANDOS
Gregg’s

Brass Foundry
259 Bertrand Ave.

Perth Amboy, N. J.
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

BUFFERS
PATYRĘ

PEČKURYS
LAISNIUOTAS

Įrankiu Dėžių Prižiūrėtojas
MES IŠMOKYSIME

Pyrene Mfg. Co.
560 BELMONT AVE.

NEWARK 8, N. J.
Free Employment Office 

[ėjimas iš
230 RIDGEWOOD AVE.

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

(01)
■■ < w i. tu dWiWwt aww r cirri

"""» i' "11 i i i'i iii i i «.i ......Irt.—i^.gi»

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KAFETERIJA1 DARBININKAI
Airline Terminal

MERGINOS INDAM NUIMTI 
VYRAI PRIE BUFETO 

PATALPOS APTARNAUTOJAI 
TVARKYTOJAI

GERA ALGA 
Valgis Nemokamai. Nuolatinis Darbas.

Aplikantai Turi Būti Amerikos Piliečiai Ir 
Su Gerais Rekordais 

KREIPKITĖS TUOJAUS

American Export Airlines
Marine Base LaGuardia Field 

(Visom subvėin iki Jackson Heights) 
(Busas iki Airport) 

PAGELBINIAI VYRAI
1 Dienom ir 1 Naktim.
80c j Valandą Pradžiai 

NUOLAT DABAR IR PO KARO.
Gera Proga Tinkamam Vyrui

J. R. WOOD & SONS, Ine.
226 East 45th St., N. Y. C.

(61)

REIKIA VYRŲ
Viršaus 45

65c Į Valandą Pradžiai

Laikas ir Puse už Viršaus 40 Vai.

Penick & Ford Ltd., Inc.
882 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

, (CO)

MAŠINISTAI
LATHE DARBININKAI

AR
PAGELBININKA1

55 VALANDŲ SAVAITE
AUKŠČIAUSIOS ALGOS

£COTT & PRESCOTT
94-56 48RD AVE., ELMHURST, L. I.

 (59)

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir viršaus
ABELNAS FABRIKO

DARBAS
Kreipkitės

AMERICAN CAN CO.
Delaware Ąve. & Palmar St.

VHmADĘLPUIA, PA.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA 
PAPRASTŲ DARBININKŲ

MOTERYS
Mokinės Fabriko Darbui

Kreipkitės
WOBURN CHEMICAL 

CORP. (N. J.) 
1200 HARRISON AVE. 

HARRISON, N. J. 
Reikalaujama atliekamumo pareiškimo.

(63)

LEDO TRAUKIKAI IR 
BOXMAN AI
Nuolatinis darbas. 

GERA ALGA.

DIETZ ICE CO.
FRESH POND ROAD 

& MYRTLE AVE.
RIDGEWOOD, L. I.

(59)

PIRMOS KLASĖS 
MAŠINISTAS 

IR
LATHE DARBININKAI 

Acme Experiment 
AND 

Technical Machine Co. 
106-04 MERRICK BLVD.

JAMAICA, L. I.
REPUBLIC 9-7956 

________ ._____________________________ (59)

VYRAS, kaipo apvalytojas.
Nuolat. Gera Alga.

2-ROS LUBOS, 47 WEST ST.
arti Rector St., New York.
. (58)

PRIŽIŪRĖTOJAS, APTARNAUTOJAS 
Pavienis ar vedes prie Vasarinės Kolonijos; 
40 mailių nuo New Yorko. Nėra žemdirbys
tės, $125 j mėnesį, su gyvenimui patalpa. 
Kęsas, elektra, šiluma nemokamai, apskritų 
metų darbas. Mr. Miller, 328 E. 122nd St., 
ar skambinkite dienos laike LEHIGH 4-0197.

(58)

REIKIA PAPRASTU
DARBININKU

Išsiuntimų Rūme
Pagelbininkų

Truckerių
Plieno Kraustytojų 
100% KARINIS DARBAS 

Puikiausios Pokarinės
Progos 

KREIPKITĖS TUOJAU

SECURITY
Steel Equipment Corp.

AVENEL STREET 
AVENEL, N. J. 

PRISILAIKOMA U.S.E.S. TAISYKLIŲ 
(58)

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

ir 

ABELNAI PAGELBININKAI
Gerą Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co. 
4530 TACONY STREET 
PHILADELPHIA, PA.

(63) 
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VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ 

PENNSYLVANIA 
• RAILROAD 

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(58)

DARBININKAI
60c į Valandą Pradžiai 

CONSOLIDATED EDISON COMPANY 
Kreipkitės nuo Pirmadienio iki Penktad.

MAIN OFFICE — ROOM 224
4 Irving Place, Manhattan

(59)

DRAFTSMEN
Elektriniai ir Mechaniški 

Designeriai
Patyrę Prie Elektra Varomo 

Fabriko
Industrijinių Budinkų Design.

EBASCO SERVICES, INC.
2 Rector Street, New York.

(61)

ST ALIOKI AI 
AR DAILYDfcS 

Patyrę 
Nuolatinis darbas.

GERA ALGA
SCHMIDT,

224 MADISON AVE. 
IRVINGTON, N. J.

ESSEX 2-7963
(68)

DAILYDĖS 
PJOVIKAI 

VINIŲ KALĖJAI
$1.10 Į VALANDĄ, už 40 Vai. Sav.

Laikas ir pusė už viršlaikius. 
Minimum 57 Valandos. 

NUOLAT.
ROME LUMBER CO.
310 RICHARDSON ŠT.

BROOKLYN (61)

1 Penktas puslapis

VISOS DIENOS DARBAS 
Būtina Pramonė

Kreipkitės
American Can Company

Delaware Ave. & Palmer St., 
Philadelphia, Pa.

(58)

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI.
Puikios aplinkybės. 

NUOLATINIS DARBAS SU 
ŠIEK-TIEK VIRŠLAIKIŲ 

Pukiausia Proga.
J. R. WOOD & SONS, INC.

216 E. 45TH ST., N. Y. C. 
_______________________________________(63)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD <& 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA. PA.
(58)

• TYPISTĖ
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

(X)

REIKALINGOS
LABELIŲ KLIJUOTOJOS

IR
IBONKAS PILSTYTOJOS 

GEROS ALGOS
Kreipkitės

M. J. Breitenbach & Co.
304 EAST 23RD ST.

____________________________________(61)

STENOGRAFft— TYPIST 
PATYRUSI. GERA PROGA.

RAŠYKITE BOX 302Y, LAISVE,
20 WEST 43RD ST., N. Y. CITY.

*  (62)

ATYDOS!!!
Nuolatinis Darbas Su Aiškia 

Ateitim.
Dabar ir po Karo * 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA 

Lengvas, Švarus Darbas 
Daug Ekstra Pagelbų 

Yra Vietos Dėl:
SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORIŲ 

IR TRIMEBIŲ
Kreipkitės Bile Dieną Savaitėje 

Nuo 8 iki 5.
S. GOLDBERG & CO., INC.

20 EAST BROADWAY 
HACKENSACK, N. J.

Bušų Linijos: No. 18, 34 ir 165 sustoja pusė 
bloko nuo fabriko.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
—.——————XI

Skalbyklos Darbininkės 
Visuose Departmentuose 
Patyrimas Nereikalingas

PILNAM AR DALIAI 
LAIKO

B. M. T. 4TH AVE. SUBVE
IKI 25TH ST.

HOLLAND LAUNDRY
225 25TH STREET

BROOKLYN
 (61)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VAGONU KROVIKAI
PRIE

NUOLATINIO DARBO
KREIPKITĖS

WILLIAM SPENCER
& SON CORP.

PIER 29 EAST RIVER
(Central Vermont Terminal)

GALE MARKET STREET
NEW YORK CITY

92c Į VALANDĄ
(68)

SUPERINTENDENT. PILNAM LAIKUI— 
DALIAI LAIKO. 12 šeimų būdinkas Wil- 
Harasburgę. Garu šildomas. Alga pritaikoma 
sulyg gabumo. Duodama apartmentan, jei 

pageidaujama, šaukite pasitarimui 
ESPLANADE 7-2359.

(69)
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NowY>rko^/žfe^2iiiioi Pavaišins Laisvės Ba- I 
zaro Darbininkus

-- ~~-----  I 
Pereitą antradienį Juozas

Šv. Jurgio Draugystė 
Darbuojasi Raudona

jam Kryžiui
šv.'Jurgio Draugystes susi

rinkime, įvykusiame kovo 7 
d., nutarta keletas geru nuta
rimų. Pirmas: Paaukauta Rau
donajam Kryžiui $25. Išrink
ta komisija suradimui tinka
mo, prieinamom sąlygom par
ko piknikui Raudonojo Kry
žiaus naudai. Atsilankė Jonas 
Valaitis prašyti draugystę da
lyvauti padėvėtų drabužių rin
kimo vajaus parade, kuris 
įvyks kovo 31 d., New Yorko 
mieste. Kvietėjas prašė, kad 
šv. Jurgio Draugystė, jeigu 
dalyvaus, tai kad neštų vėlia
vą tokią, kokią tik turi, bile 
tik pakeltų lietuvių tautos 
prestižą svetimtaučių akyse. 
Draugystė kvietėjui manda
giai paačiavo už pakvietimą 
ir vienbalsiai nutarė nedaly
vauti.

Iš sekretoriaus raporto pa
sirodė, kad vasario mėnesį 
draugystės sergančių narių 
buvo 21, iš kurių du mirė, tai 
Petras Dulckis ir Adomas 
Gvezdis. Draugystės prot. 
sekr., Ch. Nečiunskas, ilgai 
sirgęs, atrodo sveikesnis* ir 
protokolą skaitė taip gerai, 
kaip kad jis skaitydavo pir
miau.

Abelnai imant, šis susirinki
mas buvo skaitlingas nariais 
ir gerus tarimus padarė. Lin
kėtina, kad ir toliau draugys
tė rūpintųsi apie gerovę.

Narys.

MIRĖ
Adam Gverzdis, 62 m. am

žiaus, gyveno 58-26 60th Lane, 
Maspethe, mirė kovo 7 d., 
Queens General Ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne. Laidotu
vės įvyks kovo 12 d., šv. Jo
no kapinėse. Velionis paliko 
nuliūdime dukterį Evą Kaz-

Laisvės Bazarui
Dovanos

Raud. Kryžiui Duoklę ir 
Auką Galite Priduoti 

Laisvės Raštinėj
Daiktais

Dovanos neblogai ateina. 
Draugė 1. Levąnienė, brookly- 
nietė, atėjo į Laisvės raštinę, 
pasiėmė blanką ir perėjo per 
suvirs 25 krautuves. Už kole- 
tos dienų pristatė visokių įvai
rių dovanų, kurias surinko nuo 
Williamsburgho biznierių. 
G ra ž u s pasidarbavimas.

Kita gera dienraščio Lais
vės rėmėja, tai drg. M. Bon- 
kevičienė, brooklynietė. Nors 
nesveikuoja, vįsvien nori prisi
dėti prie dovąnų Laisvės Ba
zarui, pridavė: kepuraitę, ri
dikui), dėžę saldainių ir kitų 
dalykėlių.

Jieva Aniolauskaitė - Turs- 
lt ey, Dodge, Mass., prisiuntė 
dvi bonkas grybų ir sukietė
jusi sūrį.

Mrs. Mickūnus, Kelayres, 
Pa., prisiuntė du užvalkalus, 
rankom išsiuvinėti ir sukne
lę, kuri parvesta iš Lietuvos 5 
ar daugiau meįtų atgal, nė sy
kio nedėvėta. į Taipgi P. Ku- 
liaskas, Gardner, Mas., pri
siuntė dovana Laisvės bazarui.

| Pinigais
A. G alkus, Philadelphia, 

Pa. (bl.) : Po $5: Jonas Le- 
sutis ir George Martin. Po $2: 
Adolf G alkus, Charles J. Ro
man. ALDLD 10 kp. Po $1 : 
J. J. Bekampis, Petras Kuo
dis, Antanas Degutis, Antanas 

į Bakšys, J. Stankus, Peter, 
Mack, Joseph Riekiąs, J. Bal
tušis, J. Tenikis, M. Bittn, 
Walter Taluns, Antanas Yu
kon is, A. J. Smitas, Ona Žal- 
nieraitienė. Po 50ę: P. Kan- 
zekas, J. Butkus. P. Badikar, 
25c. Viso $30.75.

Mateušas Dobinis, Brook
lyn, N. Y. (bl.): Peter Ta- 
j mašauskas, $5. Po $2: Felix 
Liupsavičius, Mateušas ir Ona 
Dobiniai. Anton Ostapuk, $1. 
Viso $10.

Pavieniai: Juozas Juškaus- 
kas (liet, užeiga 137 Leonard 
St.), Brooklyn, N. Y., $5. V. 
A. & M. Bonkevičiai, B’klyn, 
N. Y., $2.20.

Cpl. Zig. Kaulinis, Maspeth, 
N. Y. (dabar užsienyje), $1,

1. Levąnienė, B’klyn, N. Y., 
85c.

Raudonojo Kryžiaus nario 
kortą ir langui ar durims 
ženklelį galite gauti Laisvės 
raštinėj. Nario korta išduoda- 
dama aukojusiems ne mažiau 
$1. Aukavę mažiau gauna tik 
atlapui ženklelį.

įkurtuvių “Parė”
Jonas Lazauskas įsigijo Ta

vern biznį, ar paprasčiau va
dinamą Bar & Grill biznį. Jo 
biznio antrašas 337 St. Nicho
las Ave., kampas Palmetto 
St., Brooklyn, prieš Ridge
wood Grove ristyniu Arena.

šį šeštadienį, kovo (March)

Antradieni Kalbės V. Andrulis ir A. Bimba v
Ateinantį antradienį, kovo 

13 d., 7:30 va), vakare, įvyks 
labai svarbios prakalbos. Pra
kalbas rengia Lietuvių Litera
tūros Draugijos 1 kuopa, Lie

čia bus aiškinama ir apie 
tuos anti-lietuvius, kurie gar
bino hitlerininkus —• nacius, 
kada tie barbarai buvo paver
gę Lietuvą, o dabar kelia

tuvių Amerikoj Piliečių Kliu- 
bo Svetainėj, 280 Union Avė. 
ir kampas Stagg St.

Kalbės Vincas Andrulis, 
i Vilnies redaktorius iš Chica- 
gos ir Antanas Bimba.

čia bus aiškinama karo 
1 frontų padėtis! mūsų uždavi
niai, kad greičiau sumušus hit-

skandalą prieš Lietuvos žmo
nes, jų valdžią ir stengiasi pa
kenkti Amerikos ir Sovietų. Są
jungos geriems santikiams, 
kad neleidus sumušti Hitlerio 
gaujas.

Visi ir visos ateikite į šias 
prakalbas. Išgirskite teisybę 
apie Lietuvą, karo frontus, kas

Į lerininkus ir japonus, Lietuvos darosi Amerikos kongrese ir 
į reikalai ir kiti svarbūs klausi- senate. įžanga veltui!
i mai. Vienas iš Rengėjų.

lauskas, sūnų Walter, 4 anū-; 
kus, taipgi marčią ir žentą.

Jonas Lazauskas

i 10 d., Jonas Lazauskas rengia 
Isavo biznio įkurtuvių parę.
Kviečia visus draugus ir pa
žįstamus atsilankyti. Taipgi 
pageidauja įsigyti naujų pa
žinčių ir todėl kviečia visus, 
kuriuos tik šis pranešimas pa
sieks, ateiti j šią vaišingą “pa
rę.”

Jonas Lazauskas yra meni
ninkas. Daugelis jį matome 
ant estrados vaidinant ir dai- 

inuojant su Aido Choru, šį šeš
tadienį turėsime progos jį ma
tyti baltoje uniformoje už bu-

Juškauskas L. reporteriui pa
reiškė kad jis duos Laisvės 
bazarui bačką alaus. Kiek to
liau išsikalbėjus, P. Kapiskas 
priminė, kad bazare savoj 
alaus nebus galima vartoti, i 
nes Grand Paradise svetainės! 
turi savo barą ir tik savo aluj 
ten pardavinėja. Prieita išva-i 
dos, kad bus geriausiai pafun-j 
(lyti bazaro darbininkams iri 
Juozas Juškauskas sakė, kadi 
juodu su Antanu Baltuškoniu: 
tam tikslui skiria pusbačkį Į 
alaus. I

J. Juškauskas dabai1 dirba; 
už manadžerį pas Antaną Bal-. 
tuškonį (Tony Balcon), užlai
kantį taverną 137 Leonard St., 
Brooklyne.

Juozas Juškauskas nuo sa-j 
vęs taipgi paaukojo $5 Lais-i 
vės bazarui.

Prie progos, vertėtų užeiti 
pas tuodu jaunus biznierius, 
Antaną ir Juozą, o jie man
dagiai patarnaus alum ir vynu.

Rep.

Mergaite Iškrito iš 
Traukinio ir Išliko į

Clara Hagan, 13 metų, va
žiavo su grupe 11-12 metų am
žiaus mergaičių Lexington 
Ave. traukiniu, New Yorke. 
Jos buvo paskutiniame vagone 
ir, kaip priprasta vaikams, 
stovinėjo prie galinio lango. 
Einant iš 138th St. stoties po 
Harlem upe traukinys staiga 
sulėtėjo, susitrenkė ir užpaka
linės durys atsidarė. Clara iš
virto iš traukinio ant bėgių.

Iš karto ji kelias sekundas 
buvusi lyg be jausmo, pri
trenkta. Bet paskui atsipeikė
jus ir atsiminus, kad ji turi 
skubėti gelbėtis, nes greit at-

eis kitas traukinys. Jai pavyko 
išropoti nuo bėgių ir iki tune
lio sienoje įmūrytos saugumo 
kamaraitės pirm atėjimo seka
mo traukinio.

Likusios traukinyje mergai
tės iš karto irgi buvo tarsi pri- 
svaigusios iš išgąsčio. Tik 
traukiniui atėjus į 125th St. 
stotį jos pasakė, kas atsitiko 
su jų drauge Clara. Praneš
ta viršenybei. Sumobilizuota 
4 darbininkai ir kartu.su mer
gaitėmis bėgiais išėjo iškritu- 
sios jieškoti. Ją rado pusiau 
prisvaigusią ir kraujuotą, bet 
nuvežus ligoninėn patirta, kad 
jinai susižeidus koją tik pa
viršium, greit pasveiksianti.

Sekamą dieną suėjusios li
goninėn aplankyti savo drau
gės kitos mergaitės klausinėjo, 
ar Clarai nereikėsią kraujo, jos 
visos esančios susitarusios jo 
duoti. Bet kraujo nereikėjo, 
žinoma, iš 11-12 metu “mer
ginų” būtų kraujo ir neėmę, 
jeigu ii' reikėtų.

Norėjęs pasivažinėti, Ro-'OPA agentai leidosi į darbą ir 
bert McGee, 7 motų, nukrito \ bėgiu poros valandų jūrinin- 
po paskutiniu ratu Lroko, ant kai gavo atgal savo permokė- 
kurio jis buvo užsikabinęs iritus pinigus, $54.75. Mašiną jie 
tapo mirtinai suvažinėtas. Gy-i pirko Tarzian Brothers krau- 
veno 373 W. 29th St., Newjtuvej, 193 7th A ve., Brook- 
Yorke. '.lyne.

------------------- ! Leitenantas Bond, vaide vi-
John Parker, 45 m., saugojo i sų to laivo jūrininkų parašė 

ugnį, bet neapsaugojo savęs. ■ padėkos laišką Kainų Admi- 
Jo šlaunis ir koja apdegė, už-! nistracijai, sakydamas, jog šis 
sidegus kelnėms jam stovint i pasitarnavimas jiems yra “pui- 
per arti prie saugomo keno, | kiu.įrodymu sėkmingos veiklos 
kuriame degė keli pagaliai, i namų fronte.”

: Nepavyko Pasinaudoti 
Iš Jūrininku

Į _____
Prekinio laivo Leland Stan- 

j ford jūrininkams įgriso užsi- 
i.kniaubus ant skalbtuvės savo 
drabužius plauti, rankas karš
tame vandenyje mirkti. Jie su
sitarė pirkti vartotą skalbiamą 

| mašiną, jeigu tik pavyksią 
gauti.

Pasiekę New Yorko portą, 
jie ir išsiuntė vieną skautą 
mašinos jiešokti. Tas mašiną 
rado, bet ji kainuojanti 
$89.50. Brangoka, bet. doleriai 

Į visgi pigiau už savo rankas, 
i Susidėjo ir sumokėjo, o mašiną 
i tuojau pristatė į darbą. Ta- 
■ čiau, kada plačiau apsidairė, 
I jiems kas nors patarė, kad už 
i mašiną jie permokėję. Pirkė- 
ijas, leitenantas Bond, leidosi 
i į Kainų Administraciją. Ten. 
i patikrino, kad lubinės kainos 
už vartotą tos rūšies mašiną 

i esančios ne $89.50, bet $34.75.

Taksy Specialistas
(Tax Specialist)

Lietuvis a.kountentas atlieka 
įvairius reikalus taksų 

srityje:
Income Taxes or property asses

sments affecting individuals,

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktj apart sekinadicniŲ.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

282 UNION AVK BROOKLYN
Tol. EVergreen 4-9612

Nežinoma moteris, apie 35 į 
m., mirė nušokus po Lexington 
Avex traukiniu prie 86th St. i 
stoties. i

______________ I

Nepaprastame karo laiko , 
teisme, New Yorke, šeši vy-| 
rai sumokėjo pabaudomis; 
$400 už perdideles kainas ant 
“shorts.”

NAUJA ŠAUNI KOMEDIJA — 
ŽAVI TECHNISPALVOM’. 

matyk puikiausią pin-up gra
žuolių PARODĄ PARAMOUNT’S 

“Bring On The Girls” 
žvaigždžiuoja

Veronica Lake »!< Sonny Tufts Eddie 
Bracken Marjorie Reynolds 

JOHNNY COY
Sis judis smagins jus ir linksmins!

Asmeniniai Scenoje: Sugrįžęs vaidinimas 
Amerikos Mėgiamo Kvarteto, The Ink 
Spots. Ir dar Bill Kenny * Ralph Brown, 
"Syncopated Taps," Ella Fitzgerald, Dai
nų Styllstė * Buck ir Bubbles, Extra 
patrauklus priedas: Cootie Williams, Jo 

Triūba ir Jo Orkestras

PARAMOUNT Broadway ir 13rd St.

Scena iŠ jaudinančios filmos “A Tree Grows in 
Brooklyn,” iš gyvenimo eilinės šeimos Williamsburge 
gale pereito šimtmečio. Rodoma Roxy Teatre, 7th Avė. 
ir 50th St., New Yorke.

feto.
“Parė” prasidės anksti po j 

pietų. Lazauskas prašo nesivė- I 
linti, nes bus progos pasišokti ! 
gražioje Lazausko saliukėje. j 
Atsiminkite, kad dabar gėri
mų įstaigos turi anksti užsi
daryti.

PIRKITE KARO BONUS
MATYK IŠSIV YSTANCIĄ ISTORIJĄ! Matyk naujausiun sensacingus žinių judžius is 
visų karo fiontųl Matyk stebėtinus veiksminius judžius iš [WO JIMA mūšio! Matyk 
muok pirmutinius,, tikrovinius paveikslus, nutrauktus po ugnim! Matyk J. V. Armiją 
išvaduojant 3,750 imtinių iš Santo Thomas Maniloj! Matyk svarbią Amerikų konferenciją 
Mexico City I Matyk ir girdėk Prezidentą Rooseveltą raportuojant Kongresui apie tikriii 
istorinę Jaltos konferenciją. Matyk apšvietus, sporto ir kitus judžius! Matyk naujausius 

žinių judžius iš viso pasaulio!
PUIKIAUSI JUDŽIAI MIESTE

NEWSREEL THEATRE 
BROADWAY IR 46 ST.—............ * ............

Nuteisė už Mokėjimą 
Perdaug

EMBASSY
Iki šiol vis girdėdavom, kad 

prekybininkai nuteisiami už 
ėmimą nuo kostumerių, per
daug. Bet Finn Mosen, savi-

C1GARETAI ARMIJOMS
Chinijoj pakelis amerikoniš

kų cigaretų parsiduoda už 
apie 50 chiniškų dolerių, juo
dajame turguje. Bėgiu 1944 
metų, Raudonasis Kryžius iš
dalino apie 10,000,000 ameri
koniškų cigaretų tame krašte 
tarnaujantiems mūsų kariš
kiams. Pasijutus cigaretų trū
kumui, Raud. Kryžius prista
tė ten esantiems mūsų kariams 
1,650,000 cigaretų.
r—— 

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, i 
i Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
i ateičių* au naujausiai* {taisymai*. '

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS j
Kainos Prieinamos

j 949-959 Willoughby Ave. I 
' Tel. ^agg 2-3842

partnerships and Corporation are 
given special attention.

Home office address

Stanley P. Zubawicz
111 Ainslie Street,

Brooklyn, N. Y.
Tax Attorney and Accountant.

Kreipkitės kas vakarą ir visą 
dieną šeštadieni ir sekmadienj.

(58)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j ^.e

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN •, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

i

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

Meilė, juokas, šokiai ir daina 
dramatiniame muzikaliame technispalvyje!

RITA HAYWORTH 
JANET BLAIR * LEE BOWMAN 

‘Tonight and Every Night’ 
DIDŽIOJOJ^ SCENOJ: “THE MUSIC MAKERS” — melodinga ka
valkada, paruošta Florence Rogge... su Rockettes, Baleto Grupe, 
Glee Club ir Specialumai, ir Simfonijos Ork. Erno Rapee vadovybėj.

ninkas delicatessen krautuvės, 
5491 Third Ave., Brooklyne, 
nubaustas pasimokėti $200 ir 
10 dienų kalėti už mokėjimą 
perdaug. Jis mokėjęs po apie 
15 ir % centų virš lubinių 
kainų . per svarą “corned 
beef.”

GREEN STAR BAR & GRILL

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

Benjamin Stein, 26 m., ne
regįs, nukrito nuo platformos 
kartu su savo vadu šunim 8th 
Avė. linijos 59th St. stotyje. 
Tačiau ateinančio traukinio 
inžinierius spėjo laiku pama
tyti ir sustabdyti traukinį už 
kelių yardų nuo Šteino.

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’V nes žino, kad Visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Givlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
►◄□H

159 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveltcrio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

belaukiant.
laikrodžių

Persodlnam Deimantus jums

Jules, Jurgensen.

Turime ekspertus taisymui
ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,-

VERI-THIN RYTHM... 17-i.w^ Pr.ci*io.

movement Smartly styled yellow

. $3175

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

kartu.su



