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KRISLAI
Laimingos Kelionės.

Smalos Lašas j Kraujo Jūrą. 
Po Astuonių Ilgų Metų. 
Klaidinga Prieglauda.
Ujamas Kaip Piktoji 

Dvasia.

Rašo A. BIMBA

Brooklyne turėjome tolimą 
svečią, Vincą Andurlį iš Chi- 
cagos. Mus jis jau apleido ir 
traukia toliau su prakalbų 
maršrutu. Visiems mums bu
vo malonu svečią paklausinė
ti apie chicagiečius .

Chicagiečiai sveiki, darbuo
jasi gerai. Vilnis sustiprėjo, 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
apskrities reikalai geroje tvar
koje. Chicagiečiai tikisi sukirs
ti bruklyniečius, pirma gau
dami du šimtu naujų narių į 
LLD.

Bruklyniečiams reikia susi
rūpinti. Mūsų apskrities pirmi- 
ninkas A. Gilmanas pribuvo į 
masinį mitingą, kalbėjosi su 
Andruliu ir žadėjo nepasiduo-i 
ti.

“Pas mus Chicagoje buvo 
susidaręs įspūdis, ” sakė An
drulis, kad bruklyniškiai vei
kėjai mažiau užsiėmimu turi 
ir galėtų dar daugiau pareigų 
pasiimti. Bet čia atvykęs pa- 
keičiaus savo nuomonę. Sugrį
žęs raportuosiu, kad brukly- 
niečiai užsivertę darbais.”

Vėliname svečiui geriausios 
laimės visur, kur tik lankysis.

Pabaigoje šios savaitės An
drulis lankosi Wilkes-Barre 
apylinkėje, o paskui trauks į 
Masačiūžę.

Jungtiniu Tautu armijos iš
laisvina tūkstančius karo be
laisvių. Vieni jų buvo mūsų 
kariai, patekę į nacių rankas, 
kiti civiliniai žmonės, išvežti 
Vokietijos verguvėn.

Vaizdai liūdni ir įspūdingi. 
Liūdni, nes tie nacių pragare 
kelis metus išbuvę žmonės tie
siog į žmones nebepanašūs, iš 
jų likę tik kaulai ir skūra. 
Įspūdingi, nes tūkstančiai pa
smerktųjų mirtin staiga vėl 
išvydo saulę, vėl sugrįžo į lais
vę if gyvenimą!
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Sovietai Perskėlė 
Nacių Jėgas Kara 

liaučiaus Srityj
užmušė daugiau kaip 4,500 
vokiečių ir suėmė bent 1,- 
000 priešų kareivių ir ofi- 
cierių. Naciai atkakliai gy
nėsi, ir Heide-Waldburg 
miestas kelis kartus ėjo iš 
vienų rankų į kitas, iki 
raudonarmiečiai jį galuti
nai paėmė.

Pomeranijos pajūryje, į 
vakarus nuo Dancigo, so
vietiniai kariai naikinio ap
suptus priešus liekamoje 
Kolbergo miesto pusėje ir 
per nuožmias kautynes ėmė 
namą po namo. Jie, tarp 
kitko, užėmė Kolbergo ge- 
ležinkelio stotį, pagrobė 10 

Sovietų kariai užėmė Ko-'garvežių ir 400 vagonų su 
bbelbude geležinkelio stotį, (kroviniais, nuskandino vo- 
Einsam, Pervilčius, Vargi-' kiečių transporto laivą ir 

'temis ir 17 kitų gyvenamų- suėmė daugiau kaip 600 
(jų vietovių. Per dieną jie mačių.

London, kovo 16. — Tre
čioji Baltarusijos armija 
šturmu paėmė tvirtovišką 
Heide - Waldburg miestą, 

'stovintį prie Frisches Haff 
'jūrinės įlankos, už penketo 
I amerikinių mylių į pietų 
(vakarus nuo Karaliaučiaus. 
^Tuo būdu raudonarmiečiai 
pusiau perskėlė vokiečių 
jėgas Rytinės Prūsijos pa
jūryje. Dabar ten naciai 
(naikinami dviejuose atski
ruose apsuptuose sklypuose 
I— artimojoj Karaliaučiaus 
'apylinkėje ir toliau į pietų 
vakarus, linkui Branden-

Belgijoj teismas nuteisė mir- 
tin septynis išdavikus. To pa
ties laukia daugiau niekšu. Tai 
buvę nacių pakalikai, savo 
žmonių kailio lupikai.

Tos saujalės išdavikų krau
jas yra tik vienas smalos la
šas į jūrą nekaltai pralieto 
Belgijos žmonių kraujo.

Tie, kurie susidėjo su hit
lerininkais ir jiems tarnavo, 
atsižadėjo , teisės gyventi. Jie 
tą puikiai žino.

žino tą tiesą ir lietuviški 
kvislingai. štai, kodėl jie taip 
pasiutusiai staugia, atsidūrę į 
Švediją. Jie jieško simpatijų 
ir užtarimo. Bet užuojautos 
randa tik visiškai sugedusiam 
visuomenės elemente.

Tik Končius, Laučka, šimu
tis, Grigaitis ir Tysliava gali 
jiems sveikinimus siųsti ir juos 
šerti amerikiečių aukomis.

Anglijos Ex-Karalius 
Apleidžia Bahamų Gu

bernatoriaus Vietą
London. — Kunigaikštis 

Windsor, buvęs Anglijos 
karalius Edwardas Aštun
tasis, atsistatydina iš Ba
hamas salų gubernatoriaus 
ir komandieriaus vietos. Jis 
gubernatoriavo apie 5 me
tus tose salose, turinčiose 
70,000 gyventojų, žymia da
lim negrų. Sakoma, kad 
Windsoras rūpinosi tų žmo
nių gerove.

Edwardas (Windsor) ap
leido sostą 1936 m. gruody
je todėl, kad Anglijos, mini- 
sterių kabinetas priešinosi 
jo pasinešimui vesti ameri
kietę Simpsonienę, persi
skyrusią jau su dviem vy
rais. Dabar tas ex-karalius 
ketina apsigyventi Franci- 
joj, kaip privatinis asmuo.

Berlynas Sako, Rusai 
Smarkiai Puola Nacius

Jau aštuoni metai Brazilijos 
kalėjime sėdi komunistų va
das Luis Prestes. Tik dabar, 
po astuonių metų, leista jo 
šeimai ir draugams jį pamaty
ti!

Tai tokia Brazilijos demo
kratija prie prezidento Var-^ vokiečių • pranešimai teigė, 

kad Sovietai smarkiai puo
la nacius Čechoslovakijoje 
linkui Moravijos tarpkal- 
nės.

Berlyno radijas skelbė, 
kad rusai šturmuoja pasku
tines nacių papėdes ryti
niame Odro upės šone prie 
Stettino uostamiesčio. Kiti

gas’o diktatūros. Niekas netiki, 
kad šio diktatoriaus širdis su
minkštėjo ir kad jis geruoju 
sugrąžins Brazilijos žmonėms 
civilines teises.

Anglijos valdžia, aišku, pa
darė stambią klaidą. Gali tei
sintis Eden, bet pasaulis neti
kės.

Buvęs Rumunijos premjeras 
Radescu pabijojo savo oponen
tų ir pabėgo j Anglijos amba
sadą Buchareste. Jis ten susi
rado prieglaudą.

Kas bus, jeigu prieš savo 
žmones ir kraštą nusidėję poli
tikieriai jieškos ir gaus prie
glaudą įvairiose ambasadose? 
Ką pasakys Anglijos valdžia,

(Tąsa 5-tame pusi.)

Amerikos lakūnai 
bombardavo Austriją.

vėl

' ...................

Paėmus Kustriną, tvirtovės 
miestą, 38 mylios nuo Berlyno, 
Raudonoji Armija perėjo per 
Odro upę ir grumiasi link 
Berlyno. Raudonarmiečiai taip 
pat yra užėmę pozicijas vaka
rinėje Odro pakrantėje, j pie
tus nuo Kustrino iki Frankfor- 
to.

BOMBOS APDAUŽĖ
VOKIEČIŲ GENER.

ŠTABO buveine

Amerikiečiai Užkirto
Vokiečiam Didįjį 

Karinį Plentą

i RAUDONOJI ARMIJA 
PUOLA NACIUS PA

ČIOJE GDYNIOJE
1 London, kovo 16. — Vo
kiečių radijas sakė, kad So
vietų kariuomenė įsiveržė į 
■ Gdynios uostamiesčio pa
kraščius, ir grumiasi artyn 

_ i uosto. Berlynas 
pranešė, kad rusai šturma
no Stettino uosto priemies- ( V • 1 J • V • • • • J

is Frankfui to-prie- la Reuter sako, jog vokie- inušę rusus Sovietinė arti- 
upes į pramonių- cių pasipiiesinimai Koblen- jgpįja pylė ugnį į Wollin sa- 

giačtsią vakarinę Vokietijos! ze nelabai, dideli, ir teigia,!^ gulinčią skersai Stettino 
žiočių šiauriniai- 
kampo. Naciai 

kad jie, esą, oro

Paryžius, kovo 16.— Pir- hauseną, Morshauseną 
mosios amerikiečių armijos i Luetzą. Kiti Trečiosios 
kariai rytiniame Rheino u- H 
pės šone užėmė vietas tik apsupamą Koblenzo miestą,' 
už 200 jardų nuo šešiaeilio’vakarinėje Rheino pakran- ( 
automobilinio plento, kuris teje. Anglijos žinių agentu- i^įyg bet vokiečiai girdi at
eina ’v 1 ‘
Mainz

11 
ar

mijos kariai atakuoja savo ' Dancigo

1

Nuteistas Iki Gyvos 
Galvos Kalėti Pran

cūzu Admirolas
Paryžius. — Aukštasis 

francūzų teismas nuteisė i- 
ki gyvos galvos kalėti ad
mirolą Jean-Pierre Estevą, 
64 metu amžiaus. Jis atras
tas kaltu už tai, kad bend
radarbiavo su naciais ir 
fašistine Vichy francūzų 
valdžia, būdamas Franci jos 
kolonijos Tunisijos guber
natorium, šiaurinėje Afri-

Jis pristatė daug maisto 
vokiečiams, nesipriešino na
cių išlipimui iš laivų į Tu
niso uostamiestį, šaukė 
francūzus nekariauti prieš 
vokiečius šiaurinėje Afri
koje, ragino savo tautiečius 
bėgti iš talkininkų kovos 
fronto ir rekrutavo vokie
čiams kareivius ir darbinin
kus.

TEKS UžVERžT DIRŽUS, 
SAKO ROOSEVELT 

Washington. — Prezid.
Rooseveltas sakė, jog ame
rikiečiams teks pakentėti 
kai kurių maisto dalykų 
trūkumą ir užveržti diržus, 
kad galima būtų šiek tiek 
maisto duoti kitoms tau
toms ir taip jas nuo bado 
mirties gelbėti.

Filipinų patrijotai apšau
dė namą, kur gyvena japo
nų pastumdėlis Jose P. 
Laurel, ją paskirtas neva 
Filipinų prezidentas.

Ruhr sritį ir į Berlyną. Ne-!kad amerikiečiai gali bet; įĮank0S 
oficialis pranešimas iš Pa-(kada užimt šį svarbų mies-(rytinio 
ryžiaus tvirtina, kad jan- :tą. (skelbė,
kiai jau perkirto tą nepa- ( Generolo Hodges koman- (bombomis sudaužę rusų už- 
prastai svarbų karinį plen-'duojami, Pirmosios armijos j įmtą tiltą* per Odro upę 
tą. (jankiai rytinėje Rheino u- iarti Lebus miesto, 32 my-

Generolo Pattono ko- pės puseje paplatino savo ijįog į rytus nuo Berlyno, 
(manduojama, Trečioji Ame-[prietiltę iki 13 mylių ir įsi-( "__________
irikos armija, prasiveržusi; veržė į Koenigswinter m^e"'4AAA AMFRIIffK 
per Moselle upę arti jos į-|stą. Pietinėj fronto dalyje |%vvv AlULIUnvu 
plaukimo į Rheiną, per die- Septintoji Amerikos armija,: 
na nužygiavo 12 mylių pir- į vakarus nuo Rheino, pa- ] 
myn į pietus ir pietų rytus (ėmė Guedingeną ir eilę ki-| * IWft ^AJ fK KftVflI 
ir, šalia kitko, užėmė Uden-Hų miestelių. ! 1HV UrtluVU 1YVTVJ

M ARININKŲ ŽUVO

325 tūks- 
gaisrinių 
generalio
Zosseną, 
įrengimų

London. — 4,440 Ameri
kos ir Anglijos bombanešių 
ir kokie 1,600 lengvesnių 
lėktuvų vėl smogė kari
niams Vokietijos miestams. 
Amerikiniai - bombanešiai 
paleido 6,000 tonų sprogsta
mųjų bombų ir 
tančius mažu * 
bombų į vokiečių 
štabo buveinę 
svarbiu kariniu
centrą, apie 20 mylių į pie
tus nuo Berlyno. Kiti Ame
rikos bombanešiai triuškino 
Oranienburgą, susisiekimų 
centrą 20 mylių į šiaurę 
nuo Berlyno. Vien žygiuose 
prieš Zosseną ir Oranien
burgą dalyvavo daugiau 
kaip 1,300 amerikinių bom
banešių. Anglų lakūnai mė
tė sveriančias po 11 tonų 
bombas į Arnsbergo gele- 
žinkelinį tiltą ir puolė kitus 
taikinius.

Pagal Sovietu Nurodymus, 
Jankiai Bombardavo Nacius

Roma. — Amerikos lakū
nų komanda Italijoj atsi
klausė Raudonosios Armi
jos vadų, kokius karinius 
taikinius tie lakūnai turėtų 
bombarduot. Raudonar
miečių komanda nurodė 
miestus, geležinkelių cent
rus ir kitus punktus Aus
trijoje, Vengrijoje ir dar 
neišvaduotoje Jugoslavijos 
dalyje. Tuos taikinius ir 
pleškino amerikiniai bom
banešiai, atlėkę iš Italijos.

Naciai pranešė, jog Sovie
tai grumiasi artyn vadina
mosios Moravų Spragos 
čechoslovakijoje.

Jankiai Naikino Di
džius Vokietijos 
Žibalo Fabrikus

Roma. — Apie 1,000 A- 
merikos bombanešių, pakilę 
iš Italijos, sprogdino ir de
gino Vokietijos žibalo fab
rikus Ruhlande, tarp Ber
lyno ir Dresdeno, ir Moos- 
bierbaume, Florsidorfe ir 
Šnechate arti Vienos, Aus
trijoje. Iš minimų fabrikų 
Vokietija gaudavo ketvir
tadalį viso dirbtinio žibalo.

Breslau Mieste Raudonar
miečiai Svilina Nacius

London. — Maršalo Ko- 
nevo raudonarmiečiai giliai 
prasiveržė į šiaurinę ir pie
tinę dalis Breslau, daugiau 
kaip 600,000 gyventojų mie
sto, Silezijoj. Sovietų kariai 
pasiekė vieną didžiausių 
aikščių tame apsuptame 
didmiestyje. Konevo kovū- 
nai skystosios ugnies švirk- 
štuvais svilina vokiečius su
lindusius į mūro namus ir 
artilerijos bei minosvaidžių 
šoviniais triuškina juos.

r

Baltijos Jūroje Nuskandinta 
Dar 5 Vokiečių Laivai

Maskva. — Sovietų lakū
nai puolė vokiečių laivus 
pietinėje Baltijos Jūros da
lyje ir vienu žygiu nuskan
dino penkis priešų trans
porto laivus, viso daugiau 
kaip 32,000 tonų įtalpos.

Judamasis Amerikinis 
Fabrikas Perkeltas 
| Sovietų Sąjungą

Teheran, Iran. — Jungti
nių Valstijų vyriausybės į- 
sakymu, tapo persiųstas iš 
Irano-Persijos į Sovietų Są
jungą visas judamasis Ge
neral Motors korporacijos 
fabrikas, pirmiau veikęs 
Andimehke, Irane. Tas fab
rikas specialiai įrengtas su- 
budavot trokų ir automobi
lių dalis į gatavus trokus ir 
automobilius.

Judamasis fabrikas turi 
1,700 tonų įrengimų ir 115 
vagonų. Jam veikiant Andi
mehke, 2,730 darbininkų 
sustatydavo daugiau kaip 
3,600 didžiųjų trokų 
mėnesį.

per

BAISIOS NACIAM AME
RIKIEČIŲ JĖGOS

Berlyno radijas su išgąs
čiu pranęšė, kad amerikie
čiai subūrė tokias galingas 
mechanizuotas jėgas savo 
prasiveržime Į rytinį Rhei- 
no upės šoną ties Remage- 
no, kad, girdi, dar niekuo
met nebuvo sutelkta tiek 
jėgų tokiame siaurame 
fronte.

ROOSEVELTAS NEGA
VO TAIKOS SIŪLYMŲ

Washington, kovo 16. — 
Prez. Rooseveltas pareiškė, 
kad dar niekas nesikreipė Į 
jį su vokiečių siūlymais tai
kytis.

NEKVIEČIAMI Į SAN FRANCISCO, PYKSTA LONDONO LENKAI
London. Į— Londoniškis 

lenkų premjeras T. Arci- 
ševskis . užprotestavo, kad 
Amerika, Sovietų Sąjunga, 
Anglija ir Chinija nepa
kvietė jo valdžios į Jungti
nių Tautų konferenciją, 
kuri įvyks San Francisco 
mieste, pradedant balan-

džio 25 d.
St. Mikolaičikas, buvęs 

londoniškių lenkų premje
ras, pranešė Anglijos užsie
nio reikalų ministeriui A. 
Edenui, kad jis sutiktų vyk
ti į Maskvą ir tartis su te- 
naitine amerikiečių-Sovie- 
tų anglų komisija, kuri

stengiasi paplatinti dabarti
nę veikiančiąją Liublino- 
Varšavos valdžią, įtraukti į 
ją daugiau demokratinių 
lenkų vadų namie, ir iš už
sienių. Bet Mikolaičikas, 
pirm vykstant į Maskvą, 
reikalauja tūlų “užtikrini
mų.” Neoficialiai praneša-

ma, jog Mikolaičikas nori 
prižado, kad Liublino val
džia ir Sovietai nustos are
štavę vadinamos “pogrindi
nės lenkų armijos” vadus 
(veikiančius prieš Sovietus 
ir prieš liubliniškę val
džią).

Jeigu Lenkijos valdžia

neužilgo paplatinta, 
Krymo-Jaltos konfe

rencijos tarimą, tai jinai 
dar galėtų būti pakviesta į 
San Francisco konferenci
ją, kur bus gaminamas 
Jungtinių Tautų Čarteris 
taikai ir saugumui palaiky
ti po karo.

būtų

Iwo Sala. — Jungtinių 
Valstijų admirolas R. K. 
Turner pareiškė, jog Ame
rikos marininkai Iwo salo
je penkis kartus tiek su
naikino japonų, kaip japo
nai amerikiečių. Admirolas 
Nimitz oficialiai skaičiavo, 
kad amerikiniai marininkai 
toje saloje nukovė 20,000 
japonų. Taigi žuvo apie 4,- 
000 amerikiečių. Bet jie, už
kariaudami Iwo, laimėjo 
svarbią poziciją, 750 mylių 
į pietus nuo Japonijos sos- 
tamiesčio Tokio. Ameriki
niai bombanešiai iš Iwo ga
li bombarduot Tokio.

Turint Iwo lėktuvų aik
štes, jau išgelbėta 30 di
džiųjų bombanešių, grįžtan
čių iš žygių prieš Japoniją. 
Šie sužaloti bei gazoliną 
baigią bombanešiai saugiai 
nusileido į Iwo.

Amerikos lakūnai puolė 
japonus Indo-Chinoj.

Atmuštas Japonų Ban
dymas Filipinuose

Manila. — Amerikiečiai 
atmušė japonų mėginimus 
iš laivų išsikelti į Bolo, pie
tinėje Luzon salos dalyje. 
Jankiai, nežiūrint despera
tiško japonų priešinimosi, 
užėmė Pasonancą. O Min
danao saloje jie atėmė iš 
priešų San Ramoną ir Ma- 
nicahaną.

Vengrijoj Sovietai Atmuša 
Įtūžusias Nacių Atakas

Maskva. — Į šiaurryčius 
ir lytus nuo Balaton eže
ro, Vengrijoje, Sovietų ka
riuomenė atmušė įniršusias 
vokiečių atakas ir pel1 die
ną sudaužė bei sunkiai su
žalojo 50 nacių tankų ir 
motorinių patrankų. Viena
me mūšyje dalyvavo apie 
100 priešų tankų. Per įverž
tas kelių valandų kautynes 
vokiečiai buvo atmesti at
gal į senąsias jų pozicijas.
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Padėtis Trijuose Lietuvių
Susivienijimuose

Su š. m. kovo 1 d. visos fraternalės or
ganizacijos įteikė atitinkamoms valsti
joms metines atskaitas arba raportus, 
parodančius, kiek toje ar kitoje organi
zacijoje yra narių, kiek turto, kiek per 
metus mirė, kiek sirgo narių, ir t.t. Trys 
Lietuvių Susivienijimai — LDS SLA ir 
LRKSA —taipgi pridavė savo raportus 
atitinkamoms valstijoms.

Deja, iki šiol mes teturime pilnesnį 
raportą tik iš Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo.

Pagal LDS organą Tiesą (kovo 15 d.) 
LDS būvis su š. m. sausio 1 d. buvo to
kis: LDS piniginis turtas pasiekė 
$571,272.38. (Tai yra tikras, o ne po
pierinis, abejotinos vertės, kaip tūlose 
kitose organizacijose, turtas).

LDS t. v. solvency siekia 144.01 nuoš. 
Vadinasi, 44 nuoš. daugiau negu frater- 
nalei organizacijai būtinai reikia turė
ti.

Įdomu tai, kad nuo savo susiorganiza- 
vimo iki š. m. sausio 1 d. LDS pomirti
nėmis ir pašalpomis jau išmokėjo iš viso 
$627,339.69.

LDS nariais 1944 m. nepakilo, bet ir 
nenupuolė, stovi toje pačioje normoje, 
kaip 1943 metais. Kodėl nepakilo? Be 
abejo, todėl, kad gyvename karo laiką. 
Be to, praeitais metais nemažai narių 
kareivių žuvo karo frontuose.

O vis tik LDS mirtingumas praeitais 
metais buvo tik 96 nuoš., — vadinasi, 4 
nuoš. žemesnis negu pagal mokslinį ap
skaičiavimą turėtų mirti.

Viskas rodo, kad LDS stovi tvirtai, 
tiek finansiniai, tiek nariais.

Šiuo metu LDS švenčia savo 15-kos 
metų gyvavimo sukaktį ir veda Jubilie
jinį Vajų naujiems nariams įrašyti.*

LRKSA organas Garsas (kovo 8 d.) 
praneša apie tos organizacijos stovį. 
Pasirodo, jog LRKSA turi “pripažinto” 
turto ir “nepripažinto.” Kas tas nepripa
žintas, — sunku čia pasakyti. Bet Gar
sas skelbia, jog “nepripažinto” turto 

* vertė nukrito nuo 57 iki 15 tūkst. dol. Va
dinasi, “nepripažintas” turtas krinta ir 
kadangi jis krinta, tai “pripažintas” tru
putėlį pakilo.

Atrodo, jog ir LRKSA turi “pripažin
tą” teisę gyvuoti, nes jo solvency ($u 
sausio 1 d.) buvo 107.5 nuoš. — apie 37 
nuoš. mažiau, kaip LDS.*

SLA organas Tėvynė (kovo 8 d.) skel
bia, kad SLA solvency buvo (su š. m. 
sausio mėn. 1 d.) 112 nuoš. — vadinasi, 
apie 28 nuoš. mažiau negu LDS ir arti 
penkiais nuoš. daugiau, kaip LRKSA.

SLA skrt. p. Vinikas pareiškęs, 
SLA “padėtis yra pusėtinai gera.”'

Žodį “pusėtinai” galima visaip aiškin
ti. Tai galima suprasti, jog SLA padėties 
viena pusė gera, kita — bloga. Jeigu 
p. Vinikas taip sakęs (kaip rašo p. Ba
joras), tai SLA padėtis nebūtų gera.

Tam pačiame SLA organo numeryje 
randame pranešimą, jog pildomoji tary
ba pagamino naująjį “konvers. planą.” 
Kitais žodžiais, SLA nebegali nuo kon
versijos atsiskirti ir tiek. Rodosi, praei
tasis seimas buvo nutaręs su konversija 
divorsuotis.

Naujasis konversijos planas įteiktas 
Pennsylvanijos valstijos apdraudos de- 

> partmentui peržiūrėti. Jei jis uždės sa
vo O. K., tuomet bus imtasi jis pravesti 
gyvenimam

Kas gi yra tasai “konversijos planas”? 
Tai yra planas senų SLA narių duokles 
pakelti. Pasakyti tai atvirai ir aiškiai

jog
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helabai kas iš SLA viršininkų nori, nes 
tokis pasakymas nebūtų “mandagus.”

Kaip matome,-iš visų trijų Lietuvių 
Susivienijimų pirmoje eilėje stovi Lietu
vių Darbininkų Susivienijimas. Tai pri
pažįsta ne kas kitas, kaip aktuarai 
valstijų apdraudos departmental.

Lietuvos Vaikams Drabužių 
Vajus Gražiai Susiformavo

ir

dis-

New Hampshire Valstija 
Parodė Kelią

Šiuo metu Amerikoje eina gyvos 
kusi jos dėl Dumbarton Oaks konferen
cijos nutarimų ir dėl busimosios San 
Francisco konferencijos. Klausimas ei
na, kaip žinia, apie busimąją tarptautinę 
organizaciją pasaulinei taikai palaikyti. 
Kyla visokių nuomonių, visokių pažiū
rų.

Buvo įdomu, kaip gi laikosi vidutinis 
Amerikos pilietis tuo klausimu. Dum
barton Oaks konferencijos šalininkai 
teigė, kad milžiniška Amerikos žmonių 
dauguma stovi už tarptautinę organiza
ciją, tokią, kokiai pirmieji pagrindai bu
vo padėti Dumbarton Oaks konferenci
joje. Ir pasirodė, jų nuomonė yra teisin
ga.

Štai, paimkim New Hampshire valsti
ją. Toji valstija skaitosi republikoniška. 
Jungtinių Valstijų senate N. H. turi du 
savo senatorius — Charles Tobey ir Sty
les Bridges. Pastarasis aštrus prez. Roo- 
sevelto administracijos kritikas užsieni
nės politikos klausimais.

Na, ir štai N. H. valstijoje pasireiškia 
įdomus dalykas. Šaukiami žmonės į t. v. 
Town mitingus — “miestelių mitingus”, 
kad jie pasisakytų, kaip žiūri į Dumbar
ton Oaks. Vyksta mitingai. Juose sako
mos kalbos, tęsiamos diskusijos ir, po di
skusijų, balsuojama.

Milžiniška N. H. valstijos piliečių dau
guma pasisakė už Dumbarton Oaks. Iš 
13,847 žmonių, tik 751 balsas buvo prieš 
Dumbarton Oaks!

Turime atsiminti, jog N. H. valstija y- 
|ra t. v. farmerių šalis. Mažai ten yra 
miestų ir tie patys, palyginti, maži. Jei
gu ten tokia proporcija buvo už Dum
barton Oaks konferenciją, tai galima su
prasti, kaip Amerikos žmonės, gyveną 
didmiesčiuose, pasisakytų.

Netenka abejoti, jog 90 nuoš. visų A- 
merikos žmonių, jei jiems būtų deramai 
išaiškinti mūsų vyriausybės užsienio 
reikalų principai, teigiamai pasisakytų 
už juos!

Gal po šito N. H. valstijos žmonių pa
sireiškimo nuleis savo nosis ir J. V. se
nato izoliacininkai. Gal pagalvos apie 
kai ką ir sen. Vandenbergas.

prie
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Kovo mėnesį Literatūros 
Draugijos Moterų Komite
to ir L.P.T. Komiteto pa
skelbtas Lietuvos ’ vaikams 
drabužių vajus gražiai įsi
siūbavo. Beveik iš visų di
desnių kolonijų matosi, jog 
pasiruošimas tam kilniam 
darbui rūpestingai vykina
ma. Pirmą šūvį davė Los 
Angeles lietuvių kolonija. 
Tos nedidelės kolonijos lie
tuviai aprūpino net 122 
Lietuvos vaikus praktiškais 
drabužiais. Nekurie gera
širdžiai praleidę net po $25 
vieno vaiko aprengimui. 
Viso jie sukėlė atskiroms 
dovanoms $1,072. Didelis jų 
pasiryžimas.

Brooklyno moterys daug 
siuva, mezga ir renka įvai
raus maisto. Apie jų darbo 
pasekmes teks pakalbėt 
kiek vėliaus.

Iš Waterburio, Conn, jau 
gauta gražus siuntinys pa
čių moterų pasiūtų drabu
žėlių.

Chicagos moterys rūpes
tingai imasi už darbo, o ka
dangi ’ten; moterų kliubų 
randasi daug, tai ir pasek
mių reikia tikėtis. Chica- 
gietės taipgi gali pasidi
džiuoti savo čampionėmis 
siuvėjomis, m e z g ėjomis. 
Moterų Kliubo narė, Kar- 
deikienė, iš Marquette Par
ko, pasiuvus 28 sukneles ir 
siutelius ir šiam vajuj jau 
turi pasiuvusi 14 suknelių. 
Ją paseka daug kitų mote
rų.

Iš Detroit, Mich. d. M. 
Alvinienė rašo: — Mes de- 
troitietės stengiamės dar
buotis kiek pajėgiam ir kaip 
geriausiai suprantam, dėl 
Lietuvos vaikų, minėdamos 
Moterų Tarptautinę.”

Iš Cleveland, O., d. K. 
Romandienė rašo: — “Kas 
link Lietuvos vaikučiams 
dovanų, minint Moterų Die
ną, mes darbuojamės. Ko
kios bus pasekmės, pasiro
dys po koncerto. Pas mus

iš

yra obalsis, ‘Ateinant į pa
rengimą, atnešti po dovaną 
Lietuvos vaikučiui.’ Klausi
mas buvo svarstytas Lietu
vos Šelpimo Komitete ir 
Moterų Kliube. Taipgi buvo 
kalbėtasi su pavienėmis 
draugėmis. Aš manau, kad 
bus daug naudos.”

Atsiliepimai 'matosi
daugelio kitų kolonijų, kur 
rūpinamasi juo daugiau su
rinkti Lietuvos vaikams 
drabužių. Manau, jog vajui 
pasibaigus, kožna kolonija 
galės pasidžiaugti darbo 
sėkmėmis. Nors laiko ir ne
daug liko, bet per dvi-tris 
savaites da galima daug 
kas paruošti. Lai šis vajus 
pralinksmina Lietuvos mo
tinas ir vaikus!

Daug Siuvama
Karo padėčiai esant, ne

kuriu reikmenų yra sunku 
pirkti. Kolonijose darbščios 
moterys šiame atveju j e ga
li labai daug pagelbėti. Kur 
tik galima, superkama me
džiagos ir siuvama įvairūs 
drabužiai. Taip darant, dau
giau aprūpinama reikmeni
mis ir palengvinama Cent
re darbas. Tokiuose atve
juose ir talka kai kur sėk
mingai susidaro. Tiesa, da
bar visi yra labai užsiėmę 
įvairiais darbais, bet kada 

atsiranday r pasiryžimas, 
’ ir galimybės.

Vaikams Maistas Labai 
Pageidaujama

Šalia drabužių, įvairus 
maistas kenuose, džiovintas 
ar kitaip prezervuotas, yra 
labai pageidaujama. Maisto 
galima siųsti visokio, tiktai 
blokinėse arba gerai supa
kuoto, kad oras nepereitų. 
Pienas 
slyvos, 
kietos saldainės 
balti ryžiai, žuvis skardinė
se, ir daugelis kitokio mai
sto. Stikluose negalima sių
sti.

Dar Apie Dvasios Ubagus
Aš aplaikiau keletą laiš- 'pasivėlinę niekinti Tarybų 

kų, rodos, nuo gerų priete- Sąjungos, mūsų didžiosios 
lių. Šitie geri prieteliai duo-! talkininkės. Jeigu jie būtų 
da klausimus maždaug to- pasirodę taip draugiškais 
kioj formoje: dėl talkininkų, kaip jie pa-

“Pastebėta Laisvėje, jog'sirodė draugiškais dėl Hit- 
jūs jau kelintu sykiu vaini
kuojate mūsų tautiškus va
dovus protiškų ubagų vai
niku. Kada žmogus kitų 
darbus kritikuoja, tai reiš
kia, kad jis turi žinot, kur 
yra anų nesusipratimas. Ar į nusių darbininkų visose ša- 
apsiimta nors vieną jų klai-'kose. Bet jie ir čionai pra
dą įrodyti? Juk šitos tauti- žiopsojo gerą progą, nes jie 
škos organizacijos turi savo ■ visur pasirodė ubagais dva- 
tarpe geriausius tauti-i šioje.
škus advokatus. Nejaugi jie Kas link tų advokatėlių, 
visi klysta su tuo savo ei- kurie eina su tais smeto- 
gesiu Lietuvos reikale?” nininkais ir tarybininkais, 

Gerai, duosiu prirody-' tai tiek galima pasakyti. Jie 
mus, kad šitie tautiški vy-; užsikabino ant Hitlerio Ve
rai pasirodė protiškais ubą- ■ žirnelio pasivažinėti.
gaiš.

1. Jie važinėja į Wash- 
ingtoną ir ten kalba visų 
lietuvių vardu—ne tik visų 
Amerikos lietuvių, bet ir 
visos Lietuvos lietuvių var
du! Reiškia, jie visai neatsi
klausę lietuvių minties arba 
jų pageidavimų arba suti
kimo, ten nuvažiavę rėkia, 
kad jie atstovauja visų lie
tuvių mintį ir sutikimą. 
Na, ką tas reiškia, ar ne 
protišką ubagystę ?

2. Jie kalba apie demok
ratiją, bet jų elgėsis paro
do, kad jie to nesupranta. 
Net ir jų pačių susirinki
muose nėra jokios demokra
tijos. Viskas eina diktavi
mo keliu. Juk neatsiklausi- 
mas žmonių ir kalbėjimas 
jų vardu yra

ilerio, tai, be abejonės, dau
gelis taip vadinamų tautie
čių būtų galėję po karo pri
sidėti prie Lietuvos atsta
tymo. Ten daug bus darbo 
ir reikalaus daug prasilavi-

Kolei 
■tas vežimėlis yra gerai pa- 
Išmėruotas ir gerai ritasi, 
tai gerai. Bet neužilgo šmė- 
ras pasibaigs, vežimėlis pra
dės cypti ir išgvers. Jiems 
bus riestai. Žmonės jiems 
pasakys: Eikite ten, kur 
pirmiau važinėjotės!

W. G. Lasky

Toronto, Canada

vienų . 
vietos 
kario

Sveikina Karo Departmentų
Skaitytojas jau žino, kad Jungtinių 

Valstijų karo departmentas nelabai se
niai patvarkė, jog ginkluotose pajėgose 
esantiems komunistams turi būti atdari 
keliai pasiekti karininkų laipsnius lygiai 
taip, kaip ir kitų politinių partijų ka
riams, arba nepartiniams kariams. Pa
keliant kariuomenės vyrų laipsnius, ne
bus žiūrima į tai, ar jis yra komunistas, 
ar jis yra komunistams pritarėjas, bet 
bus vadovautasi tuo, ar kalbamasis as
muo yra lojalus Jungt. Valstijoms, ar jis 
lojalus yra kaipo karys.

Dėl šitokios “reformos” kai kurie 
laikraščiai, ypačiai Chicago Tribune, su
kėlė skandalą. Senovišku tonu, fašistiniu 
tonu toji spauda gieda seną giesmę, būk 
komunistų negalima esą prileisti 
atsakomingų vietų kariuomenėje.

Toji spauda tačiau pamiršo 
“mažmožį”: kariuomenėje visos 

yra atsakomingos. Nuo žemiausio
iki aukščiausio generolo, kiekvienas gali 
būti eiliniu kariu, jeigu jis gal kariauti 
ir mirti fronte begindamas savo kraštą, 
kaipo eilinis karys, tai kodėl jis negali 
būti leitenantu-karininku?!

O jau daug komunistų karių krito 
mūšiuose su priešu! Nemažai komunistų 
ar jiems artimų prijautėjų yra ir kari
ninkų, gražiai pasižymėjusių savo parei
gose. ! .,

Kad atmušti tos Spaudos propagandą, 
grupė Amerikos intelektualų, visuomeni
ninkų ir dvasiškių šiomis dienomis išlei
do pareiškimą, užginantį tokį karo de
partment žygį ir smerkiantį Chicagos 
Tribune ir kitus tos veislės laikraščius.

Tarp pasirašiusiųjų po pareiškimu yra 
toki žymūs žmonės, kaip vyskupas Hen
ry W. Hobson, vyskupas Lewis O. Hart
man, buvęs ambasadorius Joseph E. Da
vies, rabinas Wise ir visa eilė kitų žy
mių asmenų. '

Tenka pasveikinti sveikintojus už jų 
drąsų ir teisingąr žodį!

visokiose formose, 
razinkos, cukrus, 

riebalai,

K. Petrikienė.

Tikrasis Amerikos Žmonių

Ką Amerikos žmonės 
galvoja apie pasaulinius 
reikalus? Kaip jie žiūri į 
taip plačiai diskusuojamą 
pokarinę taikai išlaikyti 
organizaciją?

Kalba valdininkai, orga
nizacijų vadai, politikai, 
profesoriai, laikraštininkai, 
bet nevisuomet jie atstovau
ja ir išreiškia mintis ir 
samprotavimą eilinio, vidu
tinio amerikiečio. Labai 
dažnai, kaip jau praktika 
parodė, “aukštųjų” žmonių 
nusistatymas yra atitrūkęs 
nuo didžiosios žmonių’ ma
sės nusistatymo.

Dar puikiai tebeatsime- 
name buvusiuosius prezi
dentinius rinkimus.
giau kaip 90 nuošimčių 
laikraščių ir oratorių agi
tavo už Dewey, bet daugu
ma žmonių balsavo 
Rooseveltą.

Tat ir dabar, kai 
konkrečiai einama
steigimo tarptautinės orga
nizacijos taikai išlaikyti po 
šio didžiojo karo, be galo į- 
domu išgirsti tikrąjį žmo
nių balsą.

Šiomi dienomis buvo pa
darytas nepaprastas ekspe
rimentas New Hampshire 
valstijoj. Buvo sušaukta 
225 miestų ir miestelių su
sirinkimai'. Juose buvo leis
ta žmonėms balsuoti, ar jie 
pritaria Dumbarton Oaks 
planui dėl tarptautines or
ganizacijos ? Šiuos žodžius

Dau-

uz

jau 
prie

rašant, tik keleto tų mitin
gų balsavimo rezultatai yra 
žinomi. Bet jie pasako la
bai daug. Jie puikiai paro
do, kaip samprotauja vidu
tinis Amerikos pilietis.

Štai miestelis Hancock su 
631 gyventojų. Susirinkime 
dalyvavo apie 200 balsuoto
jų. Hopkinton miestelis turi 
gyventojų 1,000 susirinkime 
taip pat dalyvavo arti dvie
jų šimtų. Jaffrey turi 2,000 
gyventojų. Susirinkime bu
vo daugiau kaip du šimtai 
balsuotojų. Antrim mieste
lyje iš 1,127 gyventojų su
sirinkime dalyvavo ir bal
savo tik 75 piliečiai. Mie
stelio Swanzey susirinkime 
buvo 173 žmonių.

Visuose susirinkimuose 
dalyviai pasisakė vienbal
siai už Dumbarton Oaks 
planų, už Amerikos bendra
darbiavimų palaikymui tai
kos!

Galima dar prie to pridė
ti, kad sumanymų leisti 
žmonėms tuo klausimu pa
sisakyt padarė New Hamp
shire valstijos senatorius 
Ėarl S. Hewitt, republiko- 
nas. O kaip žinoma, repub- 
likonų vadovybė nerodo di
delio entuziazmo Roosevel- 
to politikai. Betgi savo bal
savimu minėti žmonės savo 
susirinkimuose aiškiai pasi
sakė už prezidento politikų 
ir planus dėl naujosios 
tarptautinės organizacijos 
taikai palaikyti.

didžiausias 
apsilenkimas su visokia de
mokratija. Ką jie mano? 
Kur jų protas?

3. Jie kalba ir rašo apie 
apie Atlanto Čarterį ir duo
da mūsų šalies valdžiai in
strukcijas, kad tas čarteris 
būtų pildomas. Jie teigia, 
kad Sovietai Atlanto Čar
terį laužą. Čion ir vėl jie 
parodė savo nesupratimą 
nei to čarterio tikslų, nei 
kas juos laužo. Jie turėtų 
žinoti, bet nežino, kad tas 
čarteris nėra su tuo tikslu 
parašytas, kad jis tarnautų 
hitlerininkams. Tas čarteris 
parašytas tam, kad jis tar
nautų sąjungininkams. Jo 
rašė j ai turėjo mintyje, kad 
pakvietus tuos žmones, ku
riuos Hitleris turėjo paver
gęs, kad jie paskelbtų karą 
Hitleriui ir kvislingams, 
kad jie kovotų išvien su 
talkininkais prieš visų ben
drąjį neprietelių. Tas čar
teris užtikrino tiems kovo
tojams po karo teisę pasi
rinkti tokią tvarką, kokios 
jie savo balsavimu pagei
daus ir kur jie norės prisi
dėti, ar nuo ko atsiskirti. 
Pagal tą čarterį, tai tų ša
lių kovūnai turi teisę pir
ma susidaryti laikinąją val
džią savo kraštuose, atva
duotuose iš Hitlerio.

Mūsiškių tarybininkų ir 
smetonininkų visoki memo
randumai ir važinėjimai yra 
nukreipti prieš Tarybų Są
jungą, tą didžiausią mūsų 
talkininkę, kad būk Tary
bų Sąjunga laužanti Atlan
to Čarterį, kuomet jinai 
duoda pirmą teisę tiems ko- 
vūnams susikurti savo val
džią. Tokis jų elgėsis .tik 
parodo, kad jie nieko nesu
pranta. Tarybų Sąjunga, 
taip darydama, ne tik ne
laužo Atlanto Čarterio, bet 
ji dar įrodė pasauliui, kad 
ji pirmutinė jį vykdo gyve
nimam Tarybų .Sąjunga da
ro draugus talkininkams, 
patenkindama kovo tojų 
troškimus.

4. Jeigu tarybininkai ir 
smetonininkai būtų buvę 
protingi, tai jie, gyvendami 
šioje šalyje, niekada nebūtų

Aštunta Diena Kovo
Toronto moterų ratelis, 11 

d. kovo surengė koncertinį pa
rengimą su prakalba, paminė
jimui aštuntos dienos kovo. 
Tai moterų tradicinė kovos 
diena už lygias teises. Prakal
bą laikė drg. A. Ylienė, kuri 
trumpai išaiškino tos dienos 
reikšmę ir moterų veiklos 
reikšmę ir užduotis šiame ka
re. Išreiškė gilią užuojautą 
motinoms, kurios daugiausia 
turi panešti kančių ir ašarų iš- • 
lieti dėl savo sūnų ir dukterų. 
Toliau kalbėtoja pareiškė, kad 
moterys, neatboda mos tų 
skausmų, stengiasi padėti sa
vo darbu sumušimui fašizmo, 
kad pasaulyje taika būtų ir 
kad nors kada nudžiūtų ^aša- 
ros nuo motinų veidų.

Kas liečia tą dieną, tai bu
vo tinkamai atžymėta ir pali
ko gyvą jausmą visų širdyse.

Taipogi pažymėtina, kad 
pirmą dalį programos atliko 
vienos moterys, sudainuoda
mas keletą duetų, solo ir mo
terų choras sudainavo keletą 
dainelių, vadovybėje F. Li- 
nartaitės. Programos perstaty
me dalyvavo solistės drg. E. 
Degutienė ir R. Strazevičiutė.

Pirmai daliai programos pa
sibaigus, drg. A. Ylienė pasa
kė trumpą prakalbėlę apie 
reikšmę Kanados Raudonojo 
Kryžiaus ir pareiškė, kad ko
vo mėn. laikotarpis yra pa
skirtas sukėlimui 10 mil. dol. 
visoj Kanadoj ir kvietė visus 
prisidėti su auka. Ir, be to, 
paaiškino, kad 2^ mil. dol. iš 
tos sumos yra paskirta Sovietų 
Sąjungos šelpimui. Aukos 
plaukė greitai ir tuoj buvo 
surinkta arti $80.

Be to, kiek yra žinoma, vi
sos lietuvių organizacijos pri
sidės atskirai su auka. Liet. 
Darbo Prog. Partija tam tiks
lui paskyrė $10. Sūnų ir Duk
terų KLSP D-jos Centro Ko
mitetas >— $25. Kitos organi
zacijos dar neturėjo susirinki
mų, bet numatoma, kad prisi
dės.

Pasibaigus atsišaukimo ce
remonijoms, buvo perstatyta 
juokinga komedija “Nepasise
kė,” kuri buvo gerai suvaidin
ta ir publika gerai prijuokin
ta. J. B.

USED FAT WORKS HERE! 1

One tablespoon et used fat make* 
enough synthetic rubber for tw<* 
gas masks. Save and turn In ever> 
drop for hundreds of industrial uses 
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I I I I I Vi i E A ir M IE N AS
LTSR Meno Ansamblių Koncertas Kaune

Spalio 1 d. Kaune apskrities valstiečių 
suvažiavimo proga J Kauną buvo atvy
kę ir jiems koncertavo LTSR Meno An
sambliai. Buvo atvykę vyrų, moterų ir 
mišrūs chorai, liaudies šokių ir liaudies 
instrumentų kolektyvai.

Koncertą pradėjo mišrus choras, ve
damas drg. A. Klenickio, įspūdingai su
giedodamas Tarybų Sąjungos himną ir 
mūsų tautos giesmę. Po to vyrų choras 
darniai padainavo liaudies dainą “Iš ry
tų šalelės saulelė tekėjo” ir “Žalia pie
va.” Mišrus choras valstiečius sužavėjo 
daugeliu puikiai atliktų liaudies dainų, 
kurių tarpe “Apynėlį” ir “Vėjo dukrą” 
(abi muz. Šimkaus) teko net pakartoti. 
Be šių dar labai gražiai padainavo kele
tą kitų, retai girdimų, lietuviškų melo
dingų dainų: “Nakties tylumoje,” “Tu 
pasakyk” (muz. Šimkaus) ir kt. Choras 
taip pat labai gražiai išpildė porą rusų 
liaudies dainų, iš kurių susirinkusiems 
ypač patiko “Pašnekos.”

Be šių dainų mišrus choras, palydint 
Kauno Teatro simfoniniam orkestrui, 
dar išpildė lietuviškas ir rusiškas tary
bines dainas — “Šventasis karas,” 
“Gaudžia trimitai” ir “Partizanų dai
na.”

Chorai pasirodė labai gerai.
Liaudies instrumentų grupė, vedama 

drg. Pečiuros, skudučiais ir trimitais iš- 
pldė “Untytę,” ”Vestuvių dainą” ir “Ku

bilą,” kuriame ypač pasireiškė gražus 
skudučių ir trimitų derinys.

Gražų vaizdą sukėlė “šokių siuita” 
grakščiai atlikta šokių grupės, vadovau
jamos drg. J. Kazlauskaitės, choro ir 
simfoninio orkestro. Šios siuitos muziką 
apipavidalino drg. Klenickis.

Valstiečiai buvo nepaprastai paten
kinti Ansamblių koncertu ir išeidami 
garsiai reiškė savo pasigėrėjimą ir nuo
stabą.

Meno Ansambliai mūsų partijos ir vy
riausybės rūpesčiu įkurti prieš dvejus 
metus giliam tarybiniame užnugaryje. 
Nežiūrint to meto 'Sunkumų, vyriausybė 
sudarė visas sąlygas, kad būtų sukurti 
stiprūs meniniai kolektyvai, kurie sklei
stų liaudies meną, kurie suburtų ir išlai
kytų meno darbuotojus, dainininkus.

1943 m. rugsėjo 15 d. Meno Ansam
bliai pirmą kartą pasirodė Maskvoje, 
kur buvo pastatytas muzikalinis monta
žas “Iš rytų šalelės saulelė tekėjo.” Po 
to buvo koncertai Čaikovskio ir kit. salė
se. 1943 m. rugsėjo 4 d. Ansambliai kon
certavo Kremliuje.

Po pasirodymo Maskvoje Meno An
sambliai aplanke kitus Tarybų Sąjungos 
miestus: Tūlą, Gorkį, Sverdlovską, Če- 
liabinską, Molotovą, Magnitogorską, 
Donbaso sritį, Kaukazo miestus ir kt. 
Ansamblių pasirodymai mūsų broliškų 
respublikų miestuose buvo šiltai sutikti. 
Spaudoje pasirodymai buvo gražiai ver-

tinami, pabrėžiant nuveiktą didelį dar
bą meno srityje.

—Po trijų metų nebuvimo, grįžus į 
Lietuvą ir atvykus į Kauną, .visiems 
džiaugsmingai plaka širdys, kad mūsų 
tėvynės didžioji dalis jdh laisva nuo fa
šistiškos vokiečių priespaudos, kad arti
nasi valanda, kai visa Tarybų Lietuva 
bus laiva ir lietuviška daina vėl skam
bės visoje mūsų tėvynėje — pareiškė 
Ansamblių direktorius ’drg. Vytautas 
Pečiu ra.

Meno Ansambliai greitu laiku atvyks 
į Kauną viešiems koncertams. O po to 
aplankys ir kitus Tarybų Lietuvos mies
tus. Taigi, visi.turės progos pasigrožėti 
jų perduodamu liaudies dainos, muzikos 
ir šokių menu ir įsitikinti, kad laikinai 
pasitraukę iš Tarybų Lietuvos žmonės 
ne vien kovojo, bet ir menu rūpinosi, jį 
ugdė. E. M.

PAKOL NEUŽMIRŠOM
Mūsų kultūros darbuotojas P. A. Ja

tulis jau porą kartų prisiminė Laisvėje 
apie išleidimą Lietuvių Poezijos Anto
logijos. Jis sakosi turįs surinkęs daug 
eilėraščių. Abiejuose savo atsiliepimuose 
jis ir pateikė po gražų pluoštą tų eilė
raščių, parašytų įvairių poetų. Jis sa
kosi gavęs ir t pritariančių atsiliepimų 
tam darbui.

Aš gi šiuo klausimu turiu truputį 
skirtingą nuomonę. Šioje progoje noriu 
tą nuomonę pasakyti mūsų visuomenei.

Mano nuomonė skirtinga nuo Jatulio 
nuomonės tuo, kad aš matau reikalą 
susirūpinti ne visos lietuvių tautos Poe
zijos Antologija ir ją išleisti didelėje 
'gražioje knygoje, bet mums, Amerikos 
lietuviams, būtinai reikėtų pasirūpinti 
išleisti bendrą stambią knygą tų poetų 
ir grožinės literatūros kūrėjų, kurie čia 
gyveno, bendradarbiavo mūsų spaudai, 
ir čionai yra numirę. Jų kūriniai, išblaš
kyti periodinėje spaudoje, vargiai besu- 
randami šiandien, o dar už keletos metų 
ir nebebus surandami. O be to, jie išeis 
ir iš žmonių atminties, nes jų bendrame- 
čiai, giltinės skinami, retėja, kaip kerta
mi girios medžiai. Gi jaunoji karta nebe
prisimins jų visai, nes jų kūrinių nebe
bus progos jai matyti.

Kol dar nepamiršome, kol dar galime 
surankioti žinias apie mūsų buvusiųjų 
rašytojų gyvenimą ir peržvelgti jų kū
rybą, reikėtų susitelkti į talką bent ke
liems asmenims, paruošti biografijas ir 
kartu įimti dalį geriausių jų kūrinių ir 
išleisti bendrą stambią knygą. Tai būtų 
paminklas mūsų buvusiems rašytojams, 
tai būtų parodymas naujajai kartai, kas 
pas mus kada ir ką veikė.

Neseniai Laisvėje pasisakė Krienas 
duosiąs platesnius atžymėjimus apie mi
rusius rašytojus poetus Keršto Širdį 
(Vincą Rimkų) ir Jordus Arį (Juozą 
Elmaną). Būtų gerai, kad jis parašytų 
apie tuodu poetu jų biografines žinias, 
peržvelgtų jų kūrybą ir duotų pačios kū
rybos gražiuosius rinkinius.

Tą patį reikėtų padaryti ir su kitais 
rašytojais. Štai versdamas senų metų 
laikraštį “Kovą,” randu eilėraščių Jono 
Viskoškos. Kas jis buvo, ar jis gyvas ar 
miręs — platesnių žinių niekuomet ne
girdėjau. Jo eilėraštinės kūrybos yra iš
ėję dvi knygelės: “Gyvybė” ir “Svajus.” 
Abiejų knygelių jis buvo padovanojęs 
tam tikrą kiekį egzempliorių Liet. Socia
listų Sąjungai, ir buvo skelbiama “Ko

voj,” kad kas užsirašys “Kovą,” gaus jo 
knygeles dovanai.

Jonas Rėdą rašė trumpas apysakaites 
i? “Kovai” ir “Laisvei.” Jis jau eilė me
tų kaip miręs, ir baigiamas užmiršti. 
Tas pats yra ir su Jonu Vireliūnu (Svy
rūnėliu), mirusiu bene 1920 metais.

Poetas Julius Baniulis, neturėjęs pas
tovumo politikoje, bet jis yra rašęs taip 
pat ir “Kovoje” ir “Laisvėje.” Berods 
Arą šis tas iš jo kūrybos išleista rinki
nėliuose, bet ir tie vargiai kur beranda
mi, o juose autoriaus gyvenimas, aišku, 
nei žodeliu neatžymėtas, neskaitant to, 
kokius išgyvenimus jis vaizdavo savo 
kūryboje. Jis jau keli metai, kaip miręs.

Saulės Brolis (pravarde, rodos, Bi
zauskas), miręs apie 15 metų atgal, ir 
jau baigiamas užmiršti. O savo laiku 
jis ir buvo gausus mūsų laikraščių ben
dradarbis ir turėjęs talentą.

• Poetas Gasparas Baltakis (pseudoni
mu Raitelis) jau suvirš 30 mėtų kaip, 
miręs. Apie jį platoką rašinį pateikiau 
pora metų atgal “Vilnyje.”

Ogi Juozas Baltrušaitis taip pat ne
buvo platėliau atžymėtas kaipo poetas, 
nors jis irgi nemažai yra "parašęs eilė
raščių.

Ot, aš ir sakau, kad kol dar nepamir
šom buvusiųjų mūsų, amerikiečių, spau
dos bendradarbių, grožinės literatūros 
kūrėjų, pasirūpinkime juos įamžinti 
bendroje stambioje knygoje, duodant 
kiekvienam bent po 40 puslapių (biogra
fijai ir rinktinei kūrybai).

Lietuvos buvusius ir esamus rašyto
jus atmins pati tėvynė. Jų kūfinių rin
kiniai ir buvo ir bus išleisti. Bet apie 
amerikiečius vargu kas vėliau bepasirū- 
pins, jei mes nepasirūpinsim dabar, kol 
dar nepamiršom.

Visą kalbamąją medžiagą apie sumi
nėtus rašytojus būtų galima leisti ir per 
laikraščio skiltis ir tuo pačiu surinkimu 
atspausdinti į knygą, išleidžiant bent 
1000 egzemplorių.

Tą darbą galėtų atlikti vienas iš mū
sų dienraščių — Vilnis arba Laisvė. Jei 
reikėtų iš anksto lėšų, galėtume padir
bėti — parinkti prenumeratų. O mūsų 
visuomenė, neabejoju, mielai šį darbą 
paremtų. Stasys Jasilionis.

Ldisvės Red. Pastaba. — Mums rodo
si, pietas Jasilionis čia iškelia tąjį klau
simą, kuriš jau seniai turėjo būti iškel
tas, apdiskusuotas ir vykdomas gyveni
mam Prašime ir kitus gerb. bendradar
bius išsitarti.

Bus Diena
Bus diena, kada apkasus ilgus 
Ir tranšėjas vingiuotas užars. 
Aš ir vėl neramus, pasiilgęs 
Tuos kraštus aplankysiu dar kart.

Ir kaip svečias aš tyliai praeisiu 
Gatvele, kur prie kelio namai, 
Kaip būrelis kurapkų bevaikių, 
Dairos sienų pilkų pelenais.

Aš pasveikinsiu namą žemutį, 
Nusiėmęs kepurę giliai 
Ir išeisiu palinkęs keliu ten 
Kur tu sužeistas .iškeliavai.

Ten, kur buvo fašistų tranšėjos, 
Kur ugnim plėšė žemę mirtis, 
Tu ranka kraujumi apkrešėjuSia 
Tartum vėliava mojai pirmyn.

Bus užaugę balti dobilėliai,
O toliau parugė geltonuos, 
Aš ir jiems nusilenksiu tyliai 
Pačiame viduryje dienos..

Bus diena, kada apkasus ilgus 
Ir tranšėjas vingiuotas užars. 
Aš tavęs, kaip dabar, pasiilgęs 
Tuos kraštus aplankysiu dar kart.

VI. Mozūriūnas.
Karuža,
1944. IV. 18.

“Išvaduotojai”
(Iš vokiečių okupacijos laikų) 

Nacių sulaukėme, 
mes apsiniaukėme, 
į darbą traukėme 
jau alkani.
Pilve urzgėjimai, 
kilo murmėjimai, 
o ir kalėjimai 
vėl jau pilni.
Galvą kraipydamas, 
žmones baidydamas, 
lašinius rydamas 
ei n vokietys.
Iš mūsų lobdamas, 
duoną pagrobdamas, 
lašinius vogdamas, 
kur pamatys.
Eina jis šėldamas, 
pančius mums kaldamas, 
nosį prišaldamas 
ten prie Maskvos.
Žmones mūs monija 
vykt į Saksoniją, 
išpašalvonija 
iš Lietuvos.
Laisvė parduota jau, 
pančiai mums duoti jau, 
o išvaduotojau 
nuo lašinių, 
kad pasigertumei, 
baloj prigertumei 
negu kad gertumei 
kraują žmonių. -.

Kazys Jakūbėnas.

Artojas
Varyk, artojau, vagą ilgą, 
Vis versk ją plačią, gilią, tiesią, 
Kol dar dienužė neprailgo, 
Kol varsną baigt jėgus jautiesi.
Skambėki, vytury, padangėj, 
Ramink artoją, paukštužėli! 
Abu mieli jūs šaliai brangiai, 
Abu jus guos laukai sužėlę.
Neliauk, artojau, grūdą bėręs
Į išpurentos žemės juodį— 
Ir bręs tau dirvoj varpų gėris, 
Neliaus javai tau širdį guodę.

Čirenk žydrynėj, vieversėli, 
Padėk artojui želdint lauką!.. 
Abu jūs sėjat duonos sėlį, 
Abu jūs dedat žemei auką.

Petras Vaičiūnas.

Apie Juozą Baltušį ir Jo Apysakas
Juozas Baltušis mūsų literatūroje pa

sirodė 1940 metais, išleisdamas pirmąjį 
savo apysakų rinkinį “Savaitė praside
da gerai.” Tuo rinkiniu Baltušis skaity
toją maloniai nustebino. Apysakos para
šytos taip gražiai ir sklandžiai, kad jų 
menine verte nesuabejojo nė patys didie
ji literatūros skeptikai, linkę kiekvieną 
rašytoją naujoką pasitikti su dideliu ne
pasitikėjimu. Visi sakė, kad Juozas Bal
tušis savo darbo savaitę pradėjo labai 
gerai.

Su ypatingu susidomėjimu ima skai
tytojas į rankas antrąjį J. Baltušio apy
sakų rinkinį “Baltieji dobiliukai” 1943 
metais išleistą Maskvoje ir dabar gau
namą Valstybinės Leidyklos knygynuo
se. Rinkinys nedidelis, 72 puslapių, gana 
dailiu viršeliu, jame įdėtos penkios apy
sakos. Būtent: “Vieną sekmadienio pa
vakarę,” “Partizanas Daura,” “Saula
šarėms žydint,” “Taip reikia” ir “Bal
tieji dobiliukai.” Visos apysakos parašy
tos Tėvynės karo metu. Šitam kare da
lyvauja kiekvienas Tarybų šalies pilie
tis, kas fronte su ginklu, kas lauke arba 
fabrike su įrankiu, o rašytojas su savo 
plunksna. Tad Baltušis, būdamas tarybi
nis pilietis ir rašytojas, negalėjo savo 
plunksna ir savo talentu prie šios kovos 
neprisidėti. Jis rašė tai, kas labiausia jo 
širdį slėgė; rašė apie lietuvių kovą prieš 
vokiškuosius pavergėjus. Iš pirmojo 
apysakų rinkinio skaitytojas pažinojo 
Baltušį, kaip buities vaizdavimo meiste
rį. Šitose apysakose buities vaizdų ma
ža. Nes viena, autorius okupacijos metu 
negyvenęs Lietuvoj, turėjo tenkintis sa

vo atsiminimais iš 1914—1918 metų 
okupacijos laikų ir kitų perduodamais 
šio meto pasakojimais, ir antra, rinkiniu 
dėtos apysakos specialiai parinktos. Tad 
į šį rinkinį tenka žiūrėti kiek kitaip, 
negu į “Savaitė prasideda gerai” tęsinį. 
Ten Baltušis buvo laisvas stebėtojas, o 
čia kovotojas, rinkinkin dėjęs tas apysa
kas, kurios tą kovą vaizduoja.

Tik tai suprantant, galima suprasti ir 
praktinę “Baltųjų dobiliukų” vertę, o 
taip pat Baltušio kūrybinę pažangą. 
Trys pirmosios apysakos paremtos tre
čiojo asmens pasakojimu: senio Galinio, 
partizano Dauros, buvusio eigulio An- 
driūno. Baltušiui geriausia sekasi rašyti 
tiesiogine forma, kada jis pats nuo sa
vęs pasakoja. Bet jam nesunku pasako
jimą perkelti ir į trečio ar antro asmens, 
savo herojaus lūpas. Visos apysakos 
skaitomos labai lengvai. Visur matai 
žmones, kovotojus didvyrius ir žiaurų 
okupantą. Iš dialogų ir šen bei ten pasi
taikančių buities gabaliukų atpažįsta 
skaitytojas tą patį gerai pradėtos savai
tės Baltušį.

Ir paskutinė apysaka “Baltieji dobi
liukai,” paimta iš dienoraščio, mums liu
dija, kad autoriaus per tuos trejerius 
metus dirbta ir augta. Tad skaitytojas, 
noriai priėmęs “Baltuosius dobiliukus” 
ir įvertinęs jų reikšmę Tėvynės karo 
metu, iš autoriaus vieno tenori: dau
giau. Daugiau apysakų, novelių, o gal 
net ir dramų. Tenerūdyja to malonausi 
autoriaus plunksna, nes skaitytojų jis 
nepristigs. J. Jurginis.

Negaliu Miegot—
Negaliu Valgyt!

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

Jeigu jus negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DDirnA 60c vertes 
lI\IJul/U Bandymui Bonkutes
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greita paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

I Siųskit sį “Special Pasiū- I, 
| lymo” Kuponą — Dabar | • 
Į O įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo- | ( 
1 keta H uncijų Gomozo ir — 60ę* 1
I vertės — bandymui bonkutes Olejo I ’ 

ir Magolo. J I
I □ C. O. D. (Išlaidos pridėtos) I
' Vardas......—....______   • .
J Adresas-----------------------------------------  j

I „ . * I
I rasto Ofisas...............   i

DR.. PETER FAHRNEY & SONS C0. Į
Į Dept. 674—V3CM
■ 2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. i I 
| 256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can. |

Tel. TRObridge 6880

Dr. John Repshis
(REP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 Iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Norwood, Mass.
Lietuvių Masinis Susirinkimas 

Ir Prakalbos
Ateinantį antradienį, kovo 

20 d., 7 vai. vakare, įvyks 
Norwoodo lietuvių masinis su
sirinkimas Lietuvių Svetainėje. 
Susirinkime kalbės dienraščio 
Vilnies redaktorius V. Andru
lis iš Chicagos. Andrulis yra 
vienas iš žymiausių lietuvių 
kalbėtojų. Jis pasakys daug 
pamokinančių dalykų iš da
bartinio gyvenimo. Kalbės ne 
tik apie karo frontus ir eigą, 
bet taipgi apie Amerikos na
minius reikalus, apie veiklą ne 
tik demokratinių lietuvių, bet 
ir tų, kuriems vadovauja ku
nigai, menševikai ir tautinin
kai.

. Po prakalbos bus leidžiama 
ne tik klausimus kalbėtojui 
statyti, bet taipgi diskusuoti 
pakeltus klausimus.

Kviečiame visus ir visas da
lyvauti. Atsilankę daug ką iš
girsime ir daug ko pasimo
kinsime.

Pažangiųjų Draugijų
Bendrasis Komitetas. ,
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LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 100 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under the Alcoholic 
Beverage Control Law at 840 Metropolitan 
Ave. Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed oft* the premises.

ABRAHAM HOFNUNG 
(Merit Wine Co.)

840 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 40 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under the Alcoholio 
Beverage Control Law at 50 Stone Ave.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings to 
be consumed off the premises.
M. P. MESEROLE A-K-A M. MAZZARELLA 

EXC. EST. F. LORENZO
50 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1431 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4305 Fort Hamilton Parkway. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY KAL1NOVICH
4505 Fort Hamilton Parkway, B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1135 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
788 Grand Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY ROSSI 
(D-B-A Rossi Food Products)

788 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 181 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
586 Kings Highway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT WEINER & MIRIAM WEINER 
(Culver Wine & Liquor Store)

586 Kings Highway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2203 has been; issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 166 Columbia Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN PONTES
166 Columbia St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1622 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Control 
Law at 33 Hudson Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDEIKOS ALEKSEJUS
33 Hudson Ave., Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1643 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 48 Johnson Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM WARAN1TSKY
18 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4038 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
haw at 492 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IGNAS SUTKUS
192 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1699 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 51 Kent Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
~>n the premises.

PAULINE BALKO
51 Kent Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5817 lias been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at 1387 Bedford Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings« to bo consumed 
on the premises.
MICHAEL O’BRIEN & HUGH GAVIGAN 

1387 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7069 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at. 73 No. 6th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HELEN BURLAK
73 N<>. 6th St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2063 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 594 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, Cdunty of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTHONY VERRUTO & JAMES CURICO 

(Miami Rest.)
59 1 Union Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1652 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 152 Metropolitan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1903 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 212 Court Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY DE ROSE
212 Court St., Brooklyn, N. ,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5787 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 111 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS MULLIGAN
111 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1540 Do Kalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JACOB POGOR 
(The Alp’s Inn, Inc.)

1510 De Kalb Ave., Brooklyn, N.,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1839 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor tit retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 623 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premisos.

THOMAS BREMER
623 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NO PICE is hereby given that License No. 
RL 2207 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5001 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERIC ?VARD 
5001 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1858 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 234 Cleveland Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JUREVICH 
(Cleveland Palace)

234 Cleveland St., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5467 has been issued to the undersigned 
to sell bec-r, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 125 — 42nd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

J. BUBLOW & A. RAUBAS. Admins. 
125-42nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2071 has been issued to the undersined 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107‘ of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1224 —■ 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN GALLAGHER
1224 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3121 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 701 —■ 39th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN O’REILLY
701 — 39th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 277 Grand Street Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNE VASIKAUSKAS
277 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7134 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7724 — 13th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD J. ANDRIOLA
7724 — 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4787 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1012-6 Nostrand Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET T. MULLIGAN 
(Mulligan’s Rest. & Bar)

1042-6 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1910 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 284 Scholes Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES VIGUNAS
284 Scholes St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6760 ha- >ecn issueu to the .indersigned 
to sell l>eer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at D10fl-A t ewitirk Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COMiEiJ’H F CEJARD 
(Gerald's Ta vein)

1 i(f-A Newk .s Av?., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 416 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law a1 
154 Avenue U. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER BRESSI
(Ave. U Wine & Liquor Store)

151 Ave. U. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
6216 New Utrecht Ave.. Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Ave.. Brooklyn. N. Y. 'I'

NOTICE is hereby given that License No. 
I. 1053 has >>een issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law a1 
453 Graham Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARM ELLA SANTORELLI 
(Meeker Graham Wine & Liquor Store)

453 Graham Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1030 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
132-A Sumner Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATALIE KULBOK 
(Sumner Hart Liquor Store)

132-A Sumner Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I,icense No. 
RL 215 1 ha.^ been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 291 Wythe Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
>n the premises.

FRANK MARKIEW1CZ 
(Sheridan Park Tavern)

291 Wythe Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 63.57 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Caw at 627 Central Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL HEBERLING & WM. KARL 
(Evergreen Tavern)

627 Central Ave., ’ Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 338 6th Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE A. O’REILLY
338 6th Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1816 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1550 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

JOHN M. KENNEDY 
(Capitol Bar & Grill)

1550 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 402 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOE’S TAVERN. INC.
102—5th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that ’ icense No. 
RW 235 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4811 Avenue N, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE APOSTOL 
(A. P. Bar & Grill)

4811 Ave. N. Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 780 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1733 Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MADDALENA DI MAIZO
1733 Flatbush Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 228 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Atlantic Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSE ARAZOSA
47 Atlantic Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 686 hrtx been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
615 Lorimer Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL CAMUSO
615 Lorimer St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2069 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 194 Livingston Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

ROSS RESTAURANT. INC.
191 Livingston St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1792 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 207 Bond Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

MARGARET O’SHEA
(Admx. Estate of Timothy O’Shea) 

207 Bond St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 31 So. 3rd Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 221:’, has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 790 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JELS CORP.
790 3rd Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 569 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
559 Ixirimer Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH BONFIGLIO
559 Ixtrimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given (hat License No. 
RL 2054 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2924-26 Avenue S, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY WILTON 
2924-26 Ave. S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 3.34 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
657 Manhattan Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENZA MANGANELLI 
(Belvedere Rest.)

657 Manhattan Ave.. Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2224 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2345 Newkirk Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALFRED B. ROSENBERG 
(D-B-A The Cabin)

2345 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 526 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
667 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES JOSEPH ALBINO 
(Trumpet Rest.)

667 Franklin Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1755 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 229 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

JOHN G. DRACOMANOLIS 
(Apollo Rest.)

229 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 216 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Frost Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUTSEPPE PALUMBO
140 Frost St.. Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4706 has been issuer! to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
(>aw at 74 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
>n the premises,

WILLIAM T. O'SULLIVAN
74 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 565 has been issued to the undersigned 
to sell beer anti wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
861 Glenmore Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARL MANN
861 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2029 has been issued to the undersigned 
o sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2136 Rockaway Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
>n the premises.

EDGAR T. QUA RITI US 
(Arcadia Inn)

1136 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 261 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Scctior 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law a* 
206 Wyckoff*. Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STEPHEN MA1DL 
(Steve's Tavern)

206 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4733 has been issued to the undersigned 
*.o sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
,aw at 899 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
>n the premises.

CHARLES G. ANAGNOS 
(College Rest. Bar & Grill)

199 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

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

GIUSEPPE ESPOSITO
112 Jackson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 826 has • been issued to the undersigned 
to sell beėr and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at
1145 Broadway. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL FRADIN
1146 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 158 Saratoga Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY YOUNG
158 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1904 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8226 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE OXX 
(Oxhead Tavern)

8226 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y._ R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4099 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1556-60-62 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
WILLIAM C. LOHR & VINCENT SCHAYNE 
1556-60-62 Broadway, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4057 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1030 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOHR & SCHAYNE'S TAVERN, INC.
1030 Gates Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL I860 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1154 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume, 
on the premises.

ADOLPH HOPPE 
(Old-Bell-Inn)

1154 Broadway. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 377 Vim Brunt Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAULINE ANGELO CIRO
377 Van Brunt St., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given (hat License No. 
RL 8407 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
.Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijaw at 1560 Myrtle Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUNGE CAFE. INC.
1560 Myrtle Ave.,' Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1026 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4122 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
(Dan's Tavern)

1122 Ave. D. Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7051 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 18 Tompkins Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
GREGORIO BELLO & RESTITUTO NIEVES 
18 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1872 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw al 11-13-15 Grand St. Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6052 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4011 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY
4011 Church Ave., Brooklyn, N. Y. T

Į
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6726 has been issued to tho undersigned 
x> sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
(jiw at 630 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
>n the premises,

PATIO SUCCESSORS. INC.
>30 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

----------- 4----------------

NOTICE is hereby ;{ivon that License No. 
XL 5948 has been issued to tho undersigned 
o sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2019 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
>n the premises.

ANTONIO TllAVASSAROS & 
DIONYSIUS JANIS

2019 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 409 Kent 
Brooklyn, County of 
on the premises.

WALTER 
(Riverview

109 Kent Ave.,

Avenue, Borough of 
Kings, .to be consumed

KAKAREKO
Bar & Grill)

Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7078 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 329 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER KAKAREKO
329 Kent Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
R.L 2175 has l>een issued) to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at. 891 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY ADOMAITIS 
(Stanley's Rest.)'

891 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givep that License No. 
RL 2223 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 427 Wilson Aveilue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

ANTHONY RATKUS
427 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL Ž033 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 85 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given (hat License No. 
RL 1880 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 152 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
Oh the premises.

EDWARD SUROWIEC
152 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1924 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 49 Ten Eyck Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN BALAZENTIS
49 Ten Eyck St., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 396 — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETE ROMANO
396—7lth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6582 has been issued Ao the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 286 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumen 
on the premises.

DAVID STRAHL 
(D-B-A Dave's Tavern)

286 Atlantic Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2133 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 66 Rogers Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR J. SYLVESTER
66 Rogers Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6887 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5311 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tlje premises.

S. NATALE G. DE ROSA & 
V. M1NIACI 

(Savoy Tavern)
5311 --3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL H>7fj has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2108 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ARAGONA
2108 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2074 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1168 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the. premises.

MORRIS SCHWARTZ
1168 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 444 Melrose Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ETTORE WEGIIER
444 Melrose St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5942 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 452 East New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO LUPO
452 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4755 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 676 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET PIVORAITES 
(Driggs Tavern)

676 DriggS Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3393 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
.Section 107 of the,..-Alcoholic BėVerage Control. 
:Law at 6816 —• 4 th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN P. GALLAGHER
6816—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5046 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I>HW at 2628 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on (the premises. .

LESTER’ MICHAEL LINTON 
2628 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at’ retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4 301 — Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS CARYE & 
RUPERT KINZELMANN 

(Bob's Tavarn)
4304 Ave. D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 22G7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6:5 —- 4 th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FELICE MANCARUSO
55—1th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1769 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2789 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises. ,

EDWARD BRICKER, JR. 
(Van Siclen Tavern)

2789 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2097 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MOKOLA
518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License IsTo. 
RL 7471 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1289-91 Fulton St. & 530 Noštrand 
Ave., Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DURKIN'S TAVERN, INC.
1289-91 Fulton St.,
530 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1726 has Ixien issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1200-02 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER 
(Nathan’s Del. & Rest.)

1200-02 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 432 Nostrand Avenue. Borough of 
Brooklyn, County' of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNIE BRA UN STEIN
(Rocky Road Tavern)

432 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 890 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

NEARBY TAVERN, INC.
890 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
1 1

! GRABORIUS-UNDERTAKER
Laidbtuvifj Direktorius j

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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 2-504i>

MATTHEW P. BALIAS 
(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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 873 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOM ENICO PROCE 
(Park View Tavern)

873 Halsey St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7100 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 765 Washington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AGNES RANDALL 
(Museum Bar & Grill)

765 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
KL 7458 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 59 Lafayette Avenue .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

59 RESTAURANT. INC.
59 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6781 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 965 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LAWRENCE HALL
965 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins
(SILALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.

NOTICE is hereby given that License No. 
It! 2035 has been issued to the u’t<:< rsigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4-5 Newkirk Plaza & *)'l-2 E 16th 
St.. Borough of Drooiclvn, County of Kings, 
to be consumed »r. *.h > premises.

LA SALLE It. & e. CO , INC.
4-3 Newkirk Plata, 
600-2 East 16tn St., I'rookl.-n. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Rl. 6980 has eeci ks>ie-l to the un-’crsigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1707 Sheepshead Bay Rd.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN FREZZA
1707 Sheepshead Bay RJ., Brooalyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokią 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS 
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
TeL 8-6723.

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

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

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 16lh St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

2

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką 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



^Šest^dieįaisį

Persigandusių Japonų 
Sumišimas Tokio

Sovietų korespondentas 
pranešė iš Tokio, Japonijos 
sostamiesčio, .kad didieji 
Amerikos bombanešiai B-29 
dviem pastaraisiai žygiais 
išgąsdino Tokio japonus iki 
sumišimo. Kilo tokia maiša
tis, kad sostinės vyriausybė 
nepajėgė tvarkos* palaikyti.

Japonijos valdžia sako, 
jog amerikiniai bombane
šiai tūkstančius japonų 
užmušė ir sužeidė; dar 
tūkstančiai Tokio gyvento-; 
jų liko be prieglaudos, nesi 
amerikiečiai sudegino jų' 
namus.

Mainieriy Unijos Dery 
bos su Savininkais

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Valstybinio Gynybos Komite

to Užduotis Perviršyta
Ukmergės apskrityje, Tau

jėnų ir Ukmergės urėdijos žy
miai perviršijo Valstybinio Gy
nybos Komiteto skirtą medie
nos paruošimo planą. Pabėg- 
medžių, sparmedžių kirtimo 
planą jos įvykdė 341%. Išvež
ta iš miško — 121%. Bendras 
plano įvykdymas — 231%.

Kuro paruošimo planas 
įvykdytas 98%, o išvežimas — 
30%.

Višakio - Pvūdoj, Balbierišky, 
Pentiškėse, Pažėruose, Šuns
kuose, Šilavote ir S. Kalvari
joje. Skaityklos aprūpinamos 
periodiniais leidiniais, žurna
lais ir laikraščiais. Naujai ati
darytomis skaityklomis gyven
tojai plačiai naudojasi.

Taip pat jau sutvarkytos ir 
pradėjo darbą anksčiau veiku
sios bibliotekos: Marijampolės 
miesto, Kazlų - Rūdos, Sasna
vos, Prienų, Veiverių, S. Kal
varijos ir Liudvinavo. Bibliote
kos nuolat papildomos naujo
mis knygomis.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktas^usĮgpfa-^

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

• MERGINOS-MOTERYS
DIRBTI ŠVARIOJE. MODERNIŠKOJE KOS
METIKŲ DIRBTUVĖJE. NUOLATINIS 

DARBAS. 6 DIENOS. (47 VALANDOS) 
$25.25.

ŠAUKITE MR. JONES 
LEHIGH 4-2552.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1120 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM HAIMSON & LOUIS RACHLEFF 
(Hildanne Refct. ft Bar)

1120 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4770 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4317 — 18th Avenue. Borough, of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS McGLYNN
4317—18th Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4795 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail’ under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 231 South 4 th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM AUMANN 
(Aumann's)

231 South 4th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 62 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CLIMOL CORP.
62 Court St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1564 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 73 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

ANTHONY TAUTKUS
73 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1537 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 128 Tompkins Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABRAHAM ROTHMAN
428 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given tiiat License No. 
RL 3390 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1696 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KEARNS & JAMES MULLEN 
1696 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 363 - • 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WITOLD MOSC1CKI 
(Waverly Bar & Grill)

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Išsiuntė j ai - Pakuoto j ai 
Mašiną Operatoriai 
Lathe Darbininkai

Tool Darytojai ir Tool 
Tekintojai

(70)

SĄSKAITŲ RAŠTININKE
Tik patyrusi typistė. Nuolat. Fabriko ofisas. 

5% dienos, $29.90. Šaukite Mr. Charles, 
LEhigh 4-2550.

(70)
MERGINOS

Raktinės ir sąskaitų išsiuntimų departrriento 
darbui. Mokančios typing. 38 valandų savaitė. 
Rašykite, Laisvė, Box 302. 20 W. 43rd St., 

N. Y. City.
(66)

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.)

Du Blokai Penn Stotis

MERGINOSRūpinamasi Karių Šeimomis
Ukmergė. Apskrities vykd. 

k-to karių šeimų aprūpinimo 
skyrius lig šiol jau apsvarstė 
karių šeimų prašymus ir duo
da joms pašalpas malkomis, 
pienu, muilu, druska, avaly
ne, be to, nemažas kiekis šei
mų buvo aprūpinta degtukais, 
muilo milteliais, žibalu ir kt. 
Karių šeimoms išdalinta 4 to
nos daržovių. Naujųjų Metų 
proga karių vaikučiams aps
krityje buvo suruošta 18 eglu
čių. Visi vaikučiai gavo dova
nų saldainių, riestainių. Gau
tais amerikiečių drabužiais 
apdalinta daug šeimų. Iš viso 
išdalinta 1220 daiktų.

Visuose valsčiuose taip pat

KRISLAI
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI

Washington. — Pasinau- 
jino derybos tarp Mainieriu 
Unijos viršininkų ir minkš
tųjų angliakasyklų savinin
kų. Kompanijos siūlo pridėt 
mainieriam vidutiniai po 
$1.69 uždarbio per savaitę 
ir padaryt sutartį dve
jiems metams. Unijos pir- 

sudarytos komisijos karių šei
moms remti ir globoti, želvos 
valsčiaus komisijos rūpesčiu 
jau surinkta nemaža pinigų, 
kuriais sušelptos 8 šeimos 

i vienkartine pašalpa po 200 
rb., Širvintų valse, sušelpta 71 
šeima malkomis ir aprūpintos 
duonos kortelėmis.

Valsčių vykd. komitetai vie
toje atleidžia karių šeimas nuo 
pastočių, o neturinčioms ark
lių šeimoms duoda pastočių 
malkoms atsivežti. Įdarbinti 
56 karių šeimų nariai.

mininkas John L. Lewis 
reikalauja kur kas daugiau.

NAUJAS GUATEMALOS 
PREZIDENTAS

Guatemala. — Tapo pri
saikdintas naujas • Guate- 
malos, Centralinės Ameri
kos respublikos, preziden
tas dr. Juan Jose Arevalo. 
Jis pasižadėjo vykdyti nau
jąją demokratinę respubli
kos konstituciją.

London. — Pranešama, 
jog Sovietų kariuomene jau 
keliuose atskiruose sklypuo
se apsupo nacius Karaliau
čiaus apylinkėje ir be atlai
dos naikina juos.

Anglai puola apsupamus 
japonus Dufferin forte 
Mandalay mieste, Burmoj.

Suvalkijoje Kuriasi Naujos 
Kultūros Įstaigos

— Marijampolės apskrityje 
nuo pirmų išvadavimo dienų 
buvo imtasi žygių atgaivinti 
veikusias kultūros įstaigas ir 
įsteigti naujų. Iki šiol atidary
ta keliolika naujų skaityklų 
šiose vietose: Marijampolėje, 
Sasnavoje, Veiveriuose, Gude
liuose, Igliaukoje, Igliškiuose,

LWUVISK4
Geriausia duona 

^SCHOLES BAKING Ki

532 Grand Street, Brooklyn
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 į visas dalis—Brook lyno ir apylinkės, į krautuves 

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

EV. 4-7345 Lie. by Board of Health

. UE riBBOą

COMPANYEXTERMINATING W
416 So. 5th Street Brooklyn, N. Y.

Specializuojamos naikinimu brudo ir pelių. Pasimatykitc su 
mumis dėl vargų nuo blakių.

Skysčius parduodame ir
IŠNAIKINAME 

ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 

. BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokj brudą.

mažais kiekiais- 
aptarnaujame 

NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS
į užsibaigs kai atsikreipsiteJūsų varginimosi dėl brudo ir pelių

į BLUE RIBBON EXTERMINATORS.
Dieną ir Naktį Patarnavimas. . Visas Darbas Guarantuotas.

Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
jeigu kuri nors ambasada pa
našiai priglaus Hitlerį, Goeb7 
belsą arba Goeringą?

Tegul Radesėu stoja 
savo žmonių

KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.

prieš
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
teismą.

New York 
žvalgi n in k as 
William Allen White ir jo kny
gą. Ta White knyga “Report 
on the Russians” yra bjaurūs 
hitleriniai nuodai. Juos gali 
niaumoti ir jais džiaugtis tik
tai mūsų klerikalinės spaudos 
politiški pogromščikai.

Times knygų 
Hacket irgi

ap- 
uja

HOLMESBURG
PHILADELPHIA, PA

(65)
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

Atsineškite Su Savim Šį Skelbimą
(64)

Laisvėje tilpo kanadiečio 
korespondento Davies atsaky
mas. Ar manote, kad Ameri
ka, Draugas bei Darbininkas 
tą atsakymą patalpins? Ne
reiks tų baikų. . .

Rochester, N. Y
Gražiai Paremta Amerikos 

Raudonasis Kryžius

se ka

Poli- 
11-t a

susi-

Kovo mėnesis yra Amerik. 
Raudonojo Kryžiaus vajaus 
mėnesis už sukėlimą finansų 
vedimui labdaringo darbo ei
nantiems metams.

Rochesterio ir Monroe aps
kričių kvota yra $1,232,000. 
Pažangių lietuvių draugijos 
prisidėjo prie sukėlimo 
mai:

DLK Gedemino $50; 
tiškas Kliubas $15; LDS 
kp. $10; ir LDLD 50 kp.

Kitų draugijų dar bus
rinkimai šį mėnesį ir jos dar 
prisidės.

Balandžio 1 d., kaip 2:30 
vai. po pietų, Gedemino sve
tainėje, kalbės Vilnies redak
torius V. Andrulis.

Prakalbas rengia LDLD 50 
kuopa.

Prašome visus lietuvius atsi
lankyti.

Laisvėj, kovo 3 d., kur bu
vo aprašyta Draugijų Komite
to parengimas Lietuvos žmo
nių pagalbai, buvo praleistas 
vardas P. Vaivadienės su $1 
auka. Č.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MASS.
V. Andrulis 
maršrutu į 
vieną dieną

SO. BOSTON,
Kadangi Vilnies red. 

atvyksta su prakalbų 
mūsų valstiją ir turės
liuosą, tad mes bostoniečiai norime 
pasinaudoti ta proga ir praleisti tą 
vakarą draugišku pasikalbėjimu su 
svečiu. Visi, kuriems laikas pavė
lins, ateikite po 376 W. Broadway, 
7:30 v. v. kovo 19 d. (63-64)

HARTFORD, CONN.
Prašome įsitėmyti — Waterburis. 

New Britain, New Haven ir kitos 
apylinkės kolonijos — esate prašo
mos nerengti nieko 20 d. geg., 3 v. 
dieną. Liet. Am. Piliečių Kliubas 
turės nepaprastą didelį koncertą, 
pjldys geriausi menininkai, taipgi 
bus šokiai prie geros orkestros. Pel
nas nuo šio parengimo eis nupirki
mui drapanų ir kitų dalykų nuo 
karo nukentėjusiems Lietuvos žmo
nėms. Tad yra kiekvieno lietuvio 
pareiga remti šį parengimą. Įsitė- 
mykite dieną ir laiką. — J. A. 
kauskas. (63-64)

Pil-

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI—MOTERYS 
BERNIUKAI—MERGINOS

363- 5th
NOTICE
RL 7299 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1111 Manhattan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRENE TAX
1111 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7456 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 2089 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

2099 NOSTRAND AVE. REST. CORP.
2089 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7261 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, wine and liqupr at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Norman Avenue, Borbugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promisee.

WILHELMINA BENEDICT 
(Norman Bar &Grill)

Norman Ave.. Brooklyn.

Reikalingi dirbti Long Island City spaustuvėj. 
PATYRIMAS NĖRA BŪTINAS 
Švarios, linksmos darbo sąlygos.

Seniai įsteigta kompanija.
Puikiausia proga pakilimui ir pastovus 

darbas.
Reikalingas įrodymas Amerikos Pilietybės

ŠAUKITE IRONSIDES 6-3800 
MISS KLEBlNG.

Ar rašykite: Lithuanian Box 302K 
20 West 43rd St.. N. Y. City.

BERNIUKAI - VYRAI
TAIPGI VETERANAI

Švariam, linksmam darbui būtinoje pramonėje 
su pokarine ateitim.
Matykite Mr. Petit

BURRY BISCUIT CORP.
968 NEWARK AVE.
ELIZABETH, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių
(68)

PAGELBINIAI KEPĖJAI: 4 VYRAI REI
KALINGI MŪSŲ BALTOSIOS DUONOS 
DEPARTMENTS; PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS ; PROGA IŠMOKTI AMATO ; GE

RA ALGA; DIENINIS DARBAS.
HARRISON BAKING CO., 720 JERSEY ST., 

HARRISON, N. J. HARRISON 6-3375.
(65)

N.120

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 161 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. MITCHELL
161 — 5th Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5826 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 704 — 5t.h Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RITA MURIEL— OTT NEGRI 
704—5th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2220 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 321 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL JAFFE 
(Melody Tavern)

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Y.

321—5th

NOTICE
RL 2262 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 299 — - -
Brooklyn, County 
on the premises.

GASPARE 
299—5th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7616 has been issued to the undersigned 
to sell heqr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 524 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. ACKERMAN
524 Court- St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6166 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 102 Foster Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS ft JOSEPH MANDEL 
(Perry's Tavern)

102 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 287 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the 
at 331 — 
County of 
promises.

N.

5th Avenūe, Borough of 
of Kings, to be consumed

& JOSEPH PONZO
Brooklyn, N. Y.

Alcoholic Beverage Control Law 
5th Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

HILDA PONZO 
(Polytechnic)

Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

331—5th
NOTICE 
RW 590 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 367 Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRANCESCO VERDIGLIONE 
367 Ave. U, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License

tht

(64)

APARTMENT TO RENT
PASIRENDAVOJA KELETAS 4 

KAMBARIŲ APARTMENTAI 
KAINA $17 Į MĖNESĮ, PRIE 

301 WALLABOUT STREET. ARTI
BROADWAY & THROOP AVE., 

BROOKLYN.

PADĖJĖJAI
PRIE ANGLINIŲ TROKŲ

Nuolatinis Darbas
JOHN HAWKINS & SON

198 PARK AVE.,
NUTLEY, N. J.

NUTLEY 2-1800 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

(68)

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

Kurios Prašalina Daugybę Įvairių 
Ligų. Skaitykit Atydžiai Vardus 
Mosėių ir JsitSmykite nuo Kokių 

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 Salve. 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—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri
tation. Šita Mostis Stebūklingai gel
bsti iiuo 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 Komų, nuo Šalčio ir nuša
limo ir daugybes Odos nesveikumų.

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

CHAUFFEURS IR DARBININKAI
Geri darbai Manhattan ir Bronx pieno dirb

tuvėje. Kreipkitės j Room 406, 
105 HUDSON ST., arti Franklin Street, 

N. Y. C.
________________(68)

VYRAI (Aptarnavimam) 
CHAUFFEURS 
MECHANIKAI

AUKŠTOS ALGOS: VIRŠLAIKIAI 
APMOKAMOS VAKACIJOS 

BŪTINA PRAMONĖ
QUEENSBORO FARM PRODUCTS

35-13 41st ST.. L. I. CITY.
2 Blokai Steinway Stotis. 8th Ave. Sub.

(64)

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

BŪGNAS DARBAS
KREIPKITĖS

MR. W. J. HICKEY

N. Y. DOCK CO.
GALE MONTAGUE ST., 

BROOKLYN, N. Y.
(73)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

tr

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co

nuo Poison Ivy.
Kainai—$1.25 už 2 oncus.

Mano antrašas:
M. J. ŠVILPA
P. O. Box 78, Sta A.
HARTFORD, CONN.

Vietiniam—68 Putnam St.

4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA. .

1 (70)

TYPISTĖ
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Mokinės Fabriko Darbui
IŠTISĄ DIENĄ DARBAS

Būtinoj Pramonėj 
Kreipkitės

AMERICAN CAN COMPANY
Delaware Ave. & Palmer Str.,

PHILADELPHIA, PA.
(65)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI
PRIE AUTOMOTIVE JOBBERS 

MAŠ1NŠAPĖ.I ; PUIKIAUSIOS DABAR 
IR POKARINES PROGOS;

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.
KREIPKITĖS
AMSCO,

53 LOCK ST.. NEWARK. N. J.
3(70)

VYRAI
PAGELBĖJIMUI PRIE RAŠOMŲJŲ ME
DŽIAGŲ SANDĖLIO PALAIKYTI ŠVARA. 
ATKILNOJIMUI FILE BOXES IR T.T.

NACIJONALINĖ IŠTAIGA 
BŪTINA PRAMONĖ 

VIETA GREENPOINT. BROOKLYN.

ALGA $142.50 Į MĖNESĮ 
5% DIENOS. 2 SAVAITĖS VAKACIJU 

PRANEŠKITE VISKĄ SMULKMENIŠKAI, 
AMŽIŲ. DRAFTO STATUS. 

PATYRIMĄ IR T.T.
RAŠYKITE: LITHUANIAN. BOX 302M 

20 WEST 48RD ST., N. Y. CITY.
(65)

BUFFERS
PATYRĘ

PEČKURYS
LAISNIUOTAS

įrankių Dėžių Prižiūrėtojas
MES IŠMOKYSIME

Pyrene Mfg. Co.
560 BELMONT AVE..

NEWARK 8, N. J.
Free Employment Office

Įėjimas iš
230 RIDGEWOOD AVE.

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. rengia šaunų pažmonį, 

1012 Green St., balandžio 8 d., 3 v. 
dieną. Bus puikūs pietai, margučių, 
žuvies, lietuviškai sutaisyta ir kitų 
pamarginimų. Tad kuopos Moterų 
komisija iš anksto prašo kitų orga
nizacijų nieko nerengti tą dieną, bet 
dalyvauti šiame parengime. Tiki
mės, kad mūsų prašymo paklausy
site ir patys dalyvausite. —Moterų 
Kom. - ■ (63-64) •

No. 
RW 275 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1064 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RALPH PACCIONE
1064 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1003 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at. 2395 Coney Isalnd Av., Borough of B’klyli. 
County of 
premises.

2395 Coney
NOTICE is hereby given that License No. 
WR 36 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2071-73 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
1’1'e"11SLA REINE VINEYARDS, INC. 
2071-73 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

New Yorkas. — čia kal
bėdamas, senatorius H. M. 
Kilgore sakė, kad reikėtų 
po karo imt vokiečius į ver
stinus darbus, padėt atsta
tyt jų sunaikintus kraštus.

VYRAI
PILNAM AR DALIAI LAIKO
Maža Greenpoint maliavų dirbtuvė.

Būtina karo pramonė
Nuolatinis Darbas.

CLARONEX PRODUCTS
289 JAVA ST., BROOKLYN.

 (64)

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

(68)

Kings, to be consumed on the

MAX DRESNER
Island Ave., Brooklyn, N. Y. M-askva.— Visuose fron

tuose kovo 14 d. sovietinės 
jėgos sunaikino' bei apšlubi- 
no 90 vokiečių tankų ir mo- 
torinių patrankų.

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSC PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(65)

Buy More Bonds

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir viršaus
ABELNAS FABRIKO

DARBAS
Kreipkitės

AMERICAN CAN CO.
Delaware Ave. & Palmer St.

PHILADELPHIA. PA. 
______________________________________(£5)

PAGELBINIAI VYRA)
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.

(64)
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NowWko^M^7inios
Džiaugiasi Sugrįžimu 

Brolio iš Karo
—Welcome Home, Brother!

Taip, broli Jonuti, kviečiam

Likusieji Du Vakarai Bazaro 
Dar Bus Turtingi Naujomis 

Dovanomis ir Svečiais

Abejoja, Ar Karys 
Tame Prasikalto

Mrs. Christina Cortopossi, 
kariškio našlė, 4 metų sūne-

W. Žukas Apdovanotas 
Bronze Star Medaliu
Mes jau seniau skaitėme,

kad Walter Žukas mūšiuose 
prieš vokiečius turėjo nepa
prastų nuotikių ir buvo sužeis
tas. Nuo to sužeidimo jis išbu
vo apie porą mėnesių karo li
goninėse.

Dabar Laisvei pranešama,

were surrounded. Private First nai, — sako susijaudinus Myl- 
Class Žukas who was on da. — Stebiu, kada tie ‘pra- 
guard in the hallway, al-Į keikti’ vokiečiai bus galutinai 
though wounded, took posi- parblokšti. Ir linkiu, kad Wai
tion in the door and fired at teriui nebūtų daugiau meda- 
the approaching enemy, in- lių...
Dieting many casualties and 
causing the enemy to with
draw. The coolness under fire, 
heroic devotion ' to duty and 
courage displayed by Private 
First Class Žukas merits the 
highest praise. Entered mili-

Medaliai, kario žmona jau 
žino, kariaujančiom armijom 
neateina su vėjais. Tai pasek
mė didelio pasišventimo, išsi
lavinimo, sumanumo. Greičiau 
bus sumuštas priešas, mažiau 
bereikės tų kovų ir pasiauko-

jumis i namus. Mes visi lau-j 
kiam jūsų sugrįžtant pas sa-į 
vuosius.

Jonas Kazlauskas, vienas iš 
veteranų, sugrįžusių iš Fran- 
cijos į Jungtines Valstijas, iš
tarnavo virš trejis metus J. V. Į 
tarnyboje, daugiausia už jū-j 
rų. Buvo trijose invazijose: Si-

BAZARE ŠEŠTADIENĮ

Bazaras ir jo vaišės šešta
dienį, kaip ir pirmą vakarą, 
taip pat prasidės nuo 5-tos va
landos vakaro, šokiai nuo 7- 
tos valandos vakaro. Įžanga 
35c (taksai įskaityti).

K •

i

cilijon, Italijon ii- antrojoj in
vazijoj Francijon. Buvo sužeis
tas du sykiu, gavęs Purple 
Heart. Trečiu sykiu sužeistu 
kojosna. Kas su juomi yra' 
mums nėra aišku, šiuo tarpu 
jis randasi So. Carolina vals
tijoj, ligoninėj. Bet pranešė 
laišku seserims, kad nerašytų 
laiškų, nes ten ilgai nebus. 
Gal grįš į New Yorką ar į sa
vo namus, kur gyveno, 6021 
Maspeth Avė., Maspeth, N. Y.

Taip, Jonuti, grįžk į namus. 
Jūs žinot, kad laukia jūsų 5 
seserys, trys broliai, švogeriai, 
giminės ir pažįstami.

Jonas Kazlauskas paliko 
dar du brolius tarnyboje. Jau- 
niausis brolis Simanas randasi 
Francijoj ar Vokietijoj, o ki
tas brolis dar randasi West 
Virginia. Linkime ir kitiem 
dviem broliam kuo greičiau
siai karą laimėti ir sugrįžti na
mo pas savuosius. Laukdami 
didelio svečio, brolio Jono 
Kazlausko jo garbingu vardu 
(Honor) paaukojam dienraš
čio Laisvės bazarui $5.

Taip Jonuti, laukiam ir 
kviečiam į namus. Gana nu
kentėjai, visus velnius nugalė
jai, peklą pralenkei ir mirtį 
apgavai. Pražūtis fašizmui!

Sesuo ir švogeris
Mr. ir Mrs. Zurnis.

Dastatymui 5 aukštų bildin- 
go prie Roosevelt Hospital, 
428 W. 59th St., taipgi moder
nizavimui kai kurių dalių se
nojo bildingo norima sukelti 
$1,000,000.

BAZARE SEKMADIENĮ 
.1

Bazaras ir jo vaišės prasidės 
1 vai. per pietus. O tai ir bus 
pietūs, nes geros gaspadinės, 
kliubietės ir jų draugės, yra 
prisižadėjusios visus alkanus 
sutikti su gatavais pietumis, 
gaunamais pagal jūsų apeti
tą — karštais ar šaltais.

Vėliau gražią dainų progra
mą suteiks mums Pirmyn Cho
ras iš Great Neck, vadovybėj 
Almos Kasmowski-Kasmociu- 

i tės. Tą vakarą taipgi bus pas- 
I kutinis išpardavimas, šokiai 
1 nuo 6 vai. vakaro. Įžanga 35c.

Antano Pavidžio orkestrą 
gros šokiams visais vakarais.

Pažaras veikia jau dabar, 
1 Grand Paradise salėje, 318 
Grand St., kampas Havemeyer 
St., Brooklyne. Arčiausia nuo 

iBMT Jamaica linijos Marcy 
j Ave. stotis ir ne toliausia nuo 
j Independent Greenpoint lini- 
i jos Grand - Metropolitan sto- 
i ties.

Dienraščio Laisvės bazaras, 
kaip pastebėsite iš žemiau 

: skelbiamų, dovanų, gautų per- 
' eitą trečiadienį, kas valandą 
Įturtingėja. O tai rodo, jog pas- 
' kutinėm dienom pirma bazaro 
' ir jau pačiame bazare ši iškil
mė turtingės iki paskutinei tos 
iškilmės valandai.

įlomis pirm bazaro atėjusias 
dovanas bebus proga prirengti 
spaudai jau. po bazaro. O kiek 
dovanų pribūna su jų dovano
tojais tiesiai į bazarą. Iš pa- 

i tyrimo jau žinome, jog daugy- 
i be brooklyniečių, taipgi svečių 
'iš Ilgosios Salos ir iš New Jer- 
i sey atvyksta vežini glėbiais 
dovanų, kaip bitės ratuoti.

Taigi, pirmasis vakaras, ko
vo 16-tą, Aido Chorui ir pa
tiems brooklyniečiams susibū
rus, dar nebus spėjęs nei ga
lėjęs apgaudyti gražumynų.

Todėl, paskutiniu sykiu pra
šome įsitėmyti patiems ir ki
tiems pasakyti, jog bazaras 

j prasidėjo 16-tą ir tęsis šian- 
' dien ir ryt, šeštadienį ir sek- 
I madienį. Sekama Laisvės lai
da išeis jau po bazaro.

lio motina, apsiskundė polici
jai, būk negras kariškis ją už
puolęs pereito antradienio va
karą jos pačios kieme prie 
akių jos vaiko. Moteriškė gy
vena Stapleton, Staten Island.

Kariškiai abejoja, ar toks 
užpuolikas būtų galėjęs būti 
kariškis. Tačiau dėl viso ko 
esą bėgiu vienos nakties per
leista per kvotimus 3,500 to
je apylinkėje stovinčių ar ga
lėjusių būti kariškių. Moteriš
kė sakiusi, kad jinai įkandusi 
,tam kariškiui ranką, bet to
kio įkąsto viršininkai dar ne
buvo radę per porą dienų ves
tuose tyrinėjimuose.

Tuo pačiu sykiu pasirodžiu
sios ir peticijos su reikalavi
mais iškelti karius kitur. Pa
dėtis tyrinėjama ii’ toliau, tad 
ga] ateityje bus aiškesnių da
vinių.

Laisvės Bazarui
Dovanos

Pirmiausia norime pataisyti 
klaidą. Laisvės kovo 14 d. lai
doj buvo pažymėta, kad A. ir 
P. Mikalauskai, 36 Scholes St., 
davė dovanų bazarui. Turėjo 
būti šiaip: A. ir P. Mikalaus
kai, East New York, o ne po 
virš minėtu antrašu.

Pfc Walter Žukas

kad jisai už atsižymėjimus to
se kovose apdovanotas Bronze 
Star Medaliu. Kartu su įteiki
mu medalio, karinė vyriausy
bė' mūs karo istorijos rekor
duose štai kaip Walter į atžy-

tary service from New Jersey, jimų.
Walteris, sūnus binghamto- 

nietės veikėjos, našlės Elenos 
žukienės, yra skaitomas ir 
brooklyniečių, kadangi jisai 
čionai yra mokinęs Aido Cho
rą, taipgi veikęs su kitomis or
ganizuotomis lietuvių grupė
mis. Pastaruoju laiku pirm iš
ėjimo tarnybon, gyveno Eli
zabeth, N. J., su savo žmona 
Mylda (Staneliute). Tačiau 
Brooklyne būdavo tankus sve-

Atrodo, Kad Sulaukėm 
Pavasario

Kas bus toliau, sunku už
tikrinti. Tačiau kovo 14-tą ir 
15-tą oras buvo labai šiltas: 
14-tą iki 55 laipsnių, o 15-tos 
popietį prieš saulę esąs ter
mometras rodė 70 su virš.

čias, visų svarbesniųjų Brook- 
lyno lietuvių pramogų ir veiks
mų lankytojas, rėmėjas. Apie 
tas pramogas jisai tebeklausi- 
nėja ir savo laiškuose iš fron
to. 

.
Brooklyniečiams ir visiems 

bus įdomu žinoti, jog Walteris 
nesiilsi ant atsiekimų. Vasario 
8-tą jis apleido ligoninę ir su
grįžo į savo dalinį 9-sios Ar-!

Jacob Tempkin ,neregįs, nu
žengė nuo platformos Seventh 
Ave. — 59th St. subvės stoty
je. Stoties agentas spėjo mo
torai anų i laiku paduoti signa
lą ir traukinys sustabdytas už 
50 pėdų nuo nukritusioje. Jį 
iškėlė nesužeistą.

Amerikos Darbo Partija su

i Iš viso ko matyti, kad turė
sime daug gražių ir vertingų 
dovanų. Ir nei vienas iš anksto 
negali žinoti, kurią dieną bus 
už vis geriausia proga pasi
rinkti pačių patinkamiausių 
daiktų. Net paskutinėmis die-

MATYK NAUJAUSIUS JODŽIUS!
MATYK puikius*, stebėtinus paveikslus, kaip iš oro ir jūros bombardavo Correg-idorą! 
MATYK J. V. ii- Anglijos bombanešius didžiausiame žygyje vieną dieną, pleškinant 
nacių užnugario linijas! Girdėk valst. sekretoriaus Stettinius'o raportą iš Krymo kon
ferencijos ir iš Tari>-Amerikinės sueigos Meksikoje. Matyk pragaištingus Ohio potvinius! 
Matyk naujausią March of Times.
“INSIDE CHINA TODAY” svarbų šiem laikam judj, kuris parodo, kas yra už 
žinių, einančių iš Chinijos! Ir dar naujausi žinių judžiai iš viso pasaulio karo frontų.

EMBASSY NEWSREEL theatre 
BROADWAY IR 46 ST.

DIDIEJI ŠIANDIENOS AUKSINIAI VAKARAI!
Mary O’Hara’s patinkamiausias, perkamiausias!

THUNDERHEAD
SON OF FLICKA

su RODDY McDOWALL, PRESTON FOSTAR, 
Pagamintas TECHNI - SPALVOMIS natūralėse 
Dramatiškas... Sujaudinąs... Įdomiausias!

VICTORIA BROADWAY ir

Daiktais
Mrs. P. Maroze, Richmond 

Hill, N. Y., karpetą, rankų 
darbas.

A. Bloznelienė, Catskills, N. 
i Y., 5 didelius namie padarytus 
sūrius.

William Skodis, (sav. užei
gos, 564 Wythe Ave.), Brook
lyn, N. Y., 6 pts degtinės.

Ks. B. Karosienė ir šeima, 
San Leandro, Calif., didelę 
dėžę džiovintų vaisių.

George Klimas, Brooklyn, 
N. Y., stiklinę dėžę, Hand Lo
tion ir aparatą išspausti vaisių 
skystimą.

M. Kazlauskienė, Bingham
ton, N. Y., gražiai apmegstą 
moterišką nosinę ir skepetaitę 
ant galvos.

M. Bekerienė, Binghamton, 
N. Y., dvi gražiai 
moteriškas nosines 
ką.

Mary Krikščius,
California, gražią staltiesę ir 
gražų paduškaitei apvalkalą.

Mr Kulikienė, Brooklyn, N.
Y., 5 didelius rankom padirb
tus “shopping bags.”

J. Baziliauskienė, Newark, 
N. J., gražią staltiesę.

A. Kalakauskienė, Brook
lyn, N. Y., gražią staltiesę.

Adv. Antanas Vižlanskas 
(Weslan), Brooklyn, N. Y., 
bonką gero “Scotch.”

Pinigais
Krunglis, Woodha-

Po $2: Chas. Tamošiūnas, 
Magdelena Aleksiejus. Po $1 : 
P, Poškaitis, Mary Repinski. | 
Viso $9.

V. K. Sheralis, Cranford, 
N. J„ (bl.). Po $2: V. K. She
ralis, P. Vaičionis. Po 
Gudaitis, Linden, N. 
Burkauskas, Elizabeth, 
S. Liutkus, Elizabeth, 
Viso $7.

John Urbonas, Pittsburgh, 
Pa. (bl.) Po $1 : J. Urbonas, 
A. Grigaitis. Po 50c: M. Bud
nikas, J. Lekavičius. Viso $3.

Tai tiek šį sykį. Gavome 
daugiau aukų, paskelbsime ki
tose laidose, širdingai ačiū vi
siems už gražias aukas.

Laisves Adm-cija.

$1:

N.

A.
D.
J., ;

Du Teisėjai, Dvejopi 
Įstatymai

RITA JOHNSON.
Utah aplinkybėse!

46th ST.

“Kada begalinės dienos neatneša

A N g l v

u . z. • . 3 magiški kiekvieno kareivio žodžiaiSovietuose (.aminta °
Artkinn PerMatyma* iš širdies moteriai, kurią jis myli!

Premjera
ŠIANDIEN

Nuolat nuo 9 iš ryto STANLEY 7th Avė. bet 
42nd& 41»’ St.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

•— ----------- ——------ .  ----------------------------------- 4_________________

Meilė, juokas, šokiai ir daina dramatiniam muzikaliam technispalvyj!

RITA HAYWORTH * JANET BLAIR * LEE BOWMAN

“Tonight and Every Night”
DIDŽIOJOJ SCENOJ: “THE MUSIC MAKERS” — melodinga ka- . 
valkada. paruošta Florence Rogge... su Rockettes, Baleto Grupė,' 
Glee Club ir Specialumai, ir Simfonijos Ork. Emo Rapee vadovybėj.

apmegstas 
ir kvartu-

Compton,

Viename teismabutyje, New 
Yorke, prieš teisėją Harry G. 
Andrews buvo pastatyta gru
pė žmonių, kaltinamų tęsime 
linksmavimų po pusiaunakčio, j 
Teisėjas juos paleido ir dar at
siliepė prieš karinės įstaigos 
patvarkymą pertraukti links
niavimą.

Kitame teismabutyje, prieš 
teisėją Ambrose J. Haddock 
buvo pastatytas vienas pra
sikaltęs pardavime gėrimų po 
pusiaunakčio. Jį nuteisė metus 
kalėti ir $1,200 pasimokėti. 
Teisėjas sakė visus bausiąs 
aukščiausia galima bausme.

PIRKITE KARO BONUS!

Frank
ven, N. Y., (bl., vardai bus 
paskelbti vėliau), $16.

M. Klimas ,Richmond Hill, 
N. Y. (bl.): Po $5: LDS 13 
kp. ir ALDLD 185 kp., E. N. 
Y.-Richmond Hill, N. Y., W. 
Sheinis, Richmond Hill, N. Y., 
$3. M. Klimas, Richmond Hill, 
N. Y., $2. VisoJ15.

P. Buknys, Brooklyn, N. Y., 
(bl.) : Viktoras' Petraitis, $3.

NAUJA ŠAUNI KOMEDIJA —- 
ŽAVI TECHNISPALVOM! 

matyk puikiausią pin-up gra
žuolių PARODĄ PARAMOUNT’S 

“Bring On The Girls” 
žvaigždžiuoja

Sonny Tufts ❖ Eddie
❖ Marjorie Reynolds * 
JOHNNY COY

smagins jus ir linksmins! 
Scenoje: Sugrįžęs vaidinimas 

The

Veronica Lake >!< 
Bracken

Sis Judin
Ašmeniniai
Amerikos Mėgiamo- Kvarteto, The Ink 
Spots, Ir dar Bill Kenny * Ralph Brown, 

:“Syncopated Taps,” Ella Fitzgerald, Dai
nų ' Stylistė ❖ Buck ir Bubbles, Extra 
patrauklus priedas: Cootie Williams, Jo 

; Triūba Ir Jo Orkestras

PARAMOUNT Broadway ir 43rd St.

“PUIKUS!”... “TRIUMFAS!”
Giliai jausmingas judis apie vie

ną Brooklyn© šeimą!
BETTY SMITH’S

“A TREE GROWS 
IN BROOKLYN”

visi aktoriai žvaigždiniai 
SCENOJE, VICTOR BORGE ir 
JOAN EDWARDS. Dar ir kiti 
šaunūs aktai.

7th Avc. ir 50tli St.,
I VVzA T New York

m ėjo:
CITATION FOR BRONZE 

STAR MEDAL
Private First Class Walter 

Žukas, 42012121, Infantry, 
330 Inf., United States Army. 
For distinguishing himself by 
heroic achievement in connec
tion with military operations I 
against an enemy of the Un-1 
ited States on 11th December s 
1944, in Germany. When the ■ 
enemy counterattacked the | 
house in which Private First! 
Class Žukas, and other mem-1 
bers of the platoon were de-| 
fending, with tanks and in-1 
fahtry, the enemy called upon 
them to. surrender when they.

Parsiduoda Piano-Accordian, ma
žai vartotas. Prieinama kaina. Dėl 
daugiau informacijų, prašome rašy
ti arba asmeniškai kreiptis pas 
L. K., 427 Lorimor St., Brooklyn, 
N. Y.

mi jos 83-čioj Divizijoj. Tai ta I Free Italy American Labor 
pati, kuri pirmoji pasiekė di- Council jau surinkę Italijos 
džiąją Vokietijos upę Rheine, kare nukentėjusioms 200,000 
kovo 2-rą. j kenukų pieno, 50,000 gabalų

—Mano Walteris ir vėl te- muilo ir daug medikamentų.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

DARBININKŲ ĮSTAIGA
SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
iteičiui «u naujausiai! {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. «Tagg 2-3842

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

VALANDOS:

141111X21

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

SHOP
Savininkas
Kalmos

Avenue

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. T.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1 Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,
Jules, Jurgensen.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
H

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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.

Persodlnam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

Ir laikrodėlių.

$
VERI-THIN RYTHM... 17-jiw.l Pncūio.
movement Smarlly ityled yellow

ROBERT 
701 Grand St. 
Tel. ST. 2-2178

. $33.75

LIPTON, Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




