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Tarp Stettino ir Frankfurto 
miestų Raudonoji Armija ke
liasi per Odros upę didžiu
liams žygiams link Vakarų.

Tarp Coblenzo ir Hollandi- 
jos talkininkų armijos keliasi 
per Reino upę didžiuliams žy
giams link Rytų.

Tie žygiai — ofensyvas — 
bus pradėti neužilgo ir jie ne
sustos, iki abi armijos susi
durs “kur nors Vokietijoje.”

Churchillas mano, jog ka
ras Europoje gali pasibaigti 
dar prieš vasarą, — o tai reiš
kia, bėgyje trijų mėnesių, nes, 
oficialiai, pavasaris prasidės 
šią savaitę — kovo 21-22 dd.!

Būtų labai smagu, jei Chur- 
chillo pranašystės įsikūnytų.
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TREČIOJI JANKIŲ ARMIJA ŠTURMU PAĖMĖ KOBLENZį■j
•t

S

Mirsit, Jei Nepasi- 
duosit, Sakė Patton 
Naciams Koblenze

Skaitydami apie mūsų armi
jų kėlimąsi per Reino ir Od
ros upes, turime atsiminti vie
ną svarbų dalyką : Raudonajai 
Armijai per Odros upę sun
kiau keltis negu per tolygias 
upes, buvusias josios kelyj 
kur nors Lenkijoj, Lietuvoj, 
Bielorusijoj ar Ukrainoj.

Ten, atsimename, priešo už
nugaryje veikė partizanai, 
gelbėję Raudonajai Armijai. 
Ten visa liaudis buvo su Rau
donąja Armija.

Na, gi Odros upė yra Vo
kietijoj, kur, nėra abejojimo, 
visi vokiečiai padeda vokie
čiams !

Tą patį galima pasakyti ir 
apie Reiną. Mūsų kariuomenei 
buvo kur kas lengviau keltis 
per Franci.) os upes, — per Sei
nų ir kitas, — negu dabar per 
Reiną. i

O vistik mes žinome, kad 
tiek Odra, tiek Reinas bus pil
nai užvaldytos!

Paryžius. — Trečiosios 
Iamerikinės armijos koman
dierius, generolas Patton 
per radiją šaukė vokiečius 
Koblenzo mieste pasiduoti. 
Jis užreiške: “Jeigu nepa
siduosite, mirsite.” Pattono 
kariai savaitės pabaigoje į- 
siveržė į Koblenzą, 50,000 
gyventojų miestą, vakari
nėje Rheino upės pakrantė
je, ir daugiau negu pusiau 
apsupo Koblenzą. Tūkstan
čiai amerikiečių artilerijos 
šovinių ir oro bombų jau 
buvo sunaikinę tris ketvir
tadalius Koblenzo. Prane
šama, kad nelikę nė vieno 
tilto iš Koblenzo naciams: 
pabėgti į rytinę Rheino u- 
pės pusę.

Trečiosios amerikiečių 
armijos tankai per dieną 
prasiveržė 35 mylias pir
myn į pietus nuo savo pe
reitos Moselle upės ir su 
atvykstančiais pastiprini
mais jie gręsia atkirst ir 
apsupt 100,000 vokiečių va
kariniame Rheino šone. 
Tankinės amerikiečių jėgos 
užėmė Liesenfeldą, Sim- 
merną ir dar eilę vietovių. 
Kiti šios armijos daliniai 
paėmė Neef ir Bullay mies-

Nepaprastas vaizdas amerikiečių išsikėlimo ant salos Iwo Jima. Mūsų žygis j 
tą salą buvo japonams toks netikėtas, jog jie buvo iš sykio pritrenkti, nespėjo iš
vystyti didelį pasipriešinimą. Tik vėliau jie atsigriebė ir pradėjo desperatišką 
priešinimąsi. Tačiau dabar jau visa Iwo Jima sala jau paimta.

s Pirmoji Amerikos Armija 
Užėmė Kelias Mylias Didžio 

Karinio Nacių Plento
Generolo že, šlavė vokiečius atgal 

komanduojama, i ir grūmėsi artyn susisieki- 
Amerikos armija Imo su Trečiąja armija. O 
paėmė Koblenzą, tas susisiekimas reikštų ap

supimą 100,000 nacių. Už
imdama Ommersheimą, 

j nėję Rheino upės pakrantė- Septintoji armija šonu apė- 
tz_j ------- x.- Tz_ui----- jQ svarbų miestą Saar-

brueckeną.

Paryžius, 
į Patton o 
1Trečioj i 
i šturmu 
i stambų Vokietijos miestą 
i ir istorinę tvirtovę, vakari-

jje. Kad apsupti Koblenze 
i naciai neklausė gen. Patto- 
jno šaukimo pasiduot, tai jo i 
kariai per 12 valandų štur
mavo miestą, iki galutinai 
jį užėmė. Pranešama, jog 
|po tos audringos atakos 
j Koblenze teliko tik keli 
šimtai gyvų Hitlerio karių.

Pirmoji Amerikiečių ar
mija, generolo Hodges ko
mandoj, rytiniame Rheino 

lupės šone užėmė puspenk-

MŪŠIUOS DEL IWO SALOS AMERIKA “Z"“S“1?“
IJ X A L v Vz y A A A C A A A v A A A W Vz

Frankforto - prie - Mainzo 
upės į Ruhr, pramoningiau- 

.. . . ± T . ... .v . i šia Vokietijos sritį, ir į7o0 mylių į pietus nuo Ja- yo kiuvimausias is visų,, j^eriynąe Pirmosios armijos 
ponijos sostines lokio. Uz-,kokius Amerikos marimn-1kariai taįp pat atgmg iš vo.

^ kiečių Bremscheidą ir Hon-, 
! ningeną ir padidino savo • 
.prietiltę rytinėje Rheino1 
pusėje iki keturiolikos my- 

LIAUDIŠKA, SAKO \
MK PRFMIFRAęl Septintoji jankių armija, i 
JvD riiDlUJDIlHO vadovaujama generolo Pat-|

Vėl Smogė Japonijai
Japonų radijas pranešė, 

kad Amerikos bombanešiai 
vėl sprogdino ir degino ka
rinius taikinius pačios Ja
ponijos salose Kyushu ir 
Shikoku.

NUSTOJO 4,630 MARININKŲ
Guam.— Amerikos mari- 

ninkai sutriuškino paskuti
nius organizuotus japonų 
pasipriešinimus Iwo saloje,

Mažina Mėsos Kiekį
Washington. — Per se

kamus tris mėnesius po ko
vo bus 12 procentų suma
žintas kiekis mėsos leidžia
mos civiliams amerikie
čiams.

NUSMERKE MIRT 9 
NACIŠKUS BULGA

RU GENEROLUS

Rašydamos apie "Freedom 
Houses” nepriėmimą $5,000,į 
kuriuos Amerikos komunistai 
buvo pasiuntę (Willkio įam
žinimui), Naujienos pažymi,! 
būk Freedom Houses direkto-' 
riai atmetę dėl to, kad “su
Brovvderio komunistiška rakė- ■ tUS. 
tierių gauja jie nenori turėti 
nieko bendro.’’

Kalbėdamas bei rašydamas 
apie komunistus, p. Grigaitis į 
visuomet sudreba. Jis taip jų į l_ 
neapkenčia, taip jų bijosi, kad i 
negali žmogus žodžio beištar-i 
ti jų nesukeikęs arba neiške
li ojęs.

Bet jis pamiršta vieną “maž
možį” : raketieriai yra ne t*e, 
kurie nori Willkio vardą jam 
žinti, bet tie, kurie tam ken 
kia!

Taip, Freedom House.) e yra į 
grupė politinių raketierių iri 
šarlatanų. Tai puikiausiai pa-!n£ 
rodo vėliausieji jųjų

Naciy Tankai Galin
gi, Kaip Teigia Ame

rikos Kariai

Sofija. — Bulgarijos teis
mas nusmerkė mirti devy
nis bulgarų generolus ir 20 
kitų oficierių. Nes buvo į- 
rodyta, kad jie tarnavo hit
lerininkam, žudė Bulgari
jos patrijotus - partizanus 
ir siuntė bulgarų kariuome
nę į Jugoslaviją ir Graiki
ją kovai prieš tų kraštų 
patrijotus ir prieš Jungti
nių Tautų jėgas.

Kiti du bulgarų* generolai 
ir 23 oficieriai tapo nuteis
ti iki gyvos galvos kalėti, o 
28 išteisinti.

London. — Cenzūruotas 
Associated Press praneši
mas teigia, kad Amerikos 
oficieriai ir kareiviai reika
lauja stipresnių tankų prieš 

■vokiečius. Jie esą pasipikti- 
j valdiniais skelbimais, 

žygiai.”įsakančiais, kad amerikiečių 
i tankai sudaužą dveja tiek 

Aną dieną Chicagoje tėvai: daugiau nacių tankų.
marijonai (marijonu zokonas: Dar nėra žinių, kaip vei- tų kompanija pasirašė CIO 
leidžia Draugą) buvo sušaukę kia
savo bendradarbių seimą. Ten tankai “Pershingai 
buvo melstasi ir kalbėta. j

Sudėta aukų (tik nepasaky- j traukomis, šaudančiomis a- 
ta, kam) apie $2,700 ir “pra-|pje keturių colių storio 

sviediniais.

naujieji amerikiniai 
”, gink

luoti 90-milimetrinėmis pa-
ta, kam) apie $2,700 ir 
vesta daug gražių sumanymų 

Tarp tų “gražiųjų sumany
mų” vienas buvo šis:

"Seimas pasižadėjo gelbėti 
TT Marijonams ruošti ir pa-, 
rūpinti kunigų pokarinės Lie
tuvos religiniams atstatymo i Mes Sėdėjome 
darbams.” (D-gas, kovo 14 d.) - - ,

Apie tai, kad Lietuvos zmo- į *7.\ ° .
nėms reikalinga tuojautinė I Macijausko, lietuvišk. Kau- 
medžiaginė pagalba, nebuvo! donosios Armijos junginio 
nei prisiminta. . komandieriaus pavaduoto-

Man rodosi, Lietuvą kum- j0> Rūsys apšviestas rūks- 
gaiš aprūpinti bus galima ir tančįa lem t padirbta iš 
permaža ir žmonės pagei- * šovinio lukšto. x Aplinkui 
daus). Dabar tėvai marijonai sproginėja vokiečių artileri- 
turėtų lietuvių tautai medžią- jos šoviniai. “Labai jauku, 

ar ne?” juokavo generolas 
Macijauskas: “Tai niekis. 
Greit mes maršuosime pir
myn.”

giškai padėti, — padėti išsi
rausi iš griuvėsių, kuriuos pa
liko vokiškieji okupantai.

Tenka pasveikinti karį Wal- 
terį Žuką už gražų pasižymė
jimą!

. Karys Žukas bene bus pir
mas mūsų veikėjų, gavęs

Elizabeth, N. J.— Singer 
siuvamųjų mašinų fabrikan-

unijinę sutartį su 8,000 sa
vo darbininkų. Tai dar pir
mą kartą visoj savo istori
joj per 72 metus ši kompa
nija padare sutartį su uni
ja.

imdami šią salą, amerikie- kai bet kada turėjo per 
čiai laimėjo svarbią pozici
ją savo lėktuvams ir karo 
laivams veikti prieš Japo
niją.

Admirolas Nimitz, vy
riausias Jungtinių Valstijų 
laivyno komandierius Paci- 
fiko Vandenyne, pirmiau 
pranešė, kad Iwo saloje bu
vo užmušta 21,000 japonų ir 
suimta tik maža priešų sau
jelė. Amerikos marininkai 
taip pat nukentėjo skau
džių nuostolių, kaip adm. 
Nimitz dabar paskelbė, bū
tent:

4,189 amerikiečiai užmu
šti, 441 be žinios dingo ir 
15,308 sužeisti. Bet gana 
daug sužeistųjų buvo sugy- 
dyti ir grįžo frontam

Vulkaniška, uolinė 
sala teturi pusdevintos 
virtainės mylios ploto. Tai
gi dėl kiekvienos mylios žu
vo apie 500 amerikiečių ma- 
rininkų. Mūšis dėl Iwo bu-

savo istorijos metus.

i RUMUNŲ VALDŽIA

JOS PREMJERAS

Iwo 
ket-

Bucharest, Rumunija. — 
Naujasis rumunų premje
ras dr. P. Groza sakė ko
respondentams, kad jo val
džia atstovauja liaudies rei
kalus. Groza pažymėjo, kad 
Sovietų kariuomenė gražiai 
elgiasi Rumunijoj.

Kas liečia buvusį rumunų 
premjerą Radescu, tai Gro
za dar nelaiko jį kariniu 
kriminalistu, bet toliau gal 
pripažins jį tokiu.

Sulūžo sužalotas Luden
dorff tiltas per Rheino upę 
ties Remagenu.

Sovietai užėmė Frauen- 
hofą, 4 myl. nuo Stettino.

NUSILPNINTOS NACIŲ 
JĖGOS VENGRIJOJ

Maskva. — Sovietu ka
riai Vengrijoje, į šiaurės 
rytus nuo Balaton ežero, 
atmušė naujas vokiečių 
tankų ir pėstininkų atakas. 
Pirmesniuose mūšiuose bu
vo taip išdaužytos priešų 
jėgos, kad jau žymiai ap
silpo jų atakos. f

SOVIETAI PAĖMĖ 
TVIRTOVĘ ARTI P 
KARALIAUČIAUS

London, kovo 18. — So- 
cho, pietiniame fronto ruo-1 vietų kariuomenė užėmė 
-----------------------------------  Brandenburgą, tvirtovės 
B9Q ^linLčIrinn la. rniest‘l> Prie jūrinės įlankos 

Ltl uUĮJluonlliv Ja , už 9 amerikinių mylių į 
;pietų vakarus nuo Kara
liaučiaus, ir Legnyčius, 
Prausius, Varnikaimį ir 
dar 6 gyvenamąsias vietas. 

United Press praneša, 
kad Raudonoji Armija da- 
sigrūmė iki jūros ties Zap- 
potu. Tuo būdu raudonar
miečiai atkirto nacius Gdy- 
nios uosto srityje nuo vo-

B-29 Supleškino Ja
ponijos Didmiesčio 

Kobe’s Vidurį
Guam. — Daugiau kaip 

300 didžiausių Amerikos 
bombanešių B-29 numetė 
2,500 tonų gaisrinių bom
bų į Kobe didmiesčio širdį, kiečiu Dancigo^ uostamies- 
Japonijoj^ Jie išdegino pen- čio apylinkėje.
kias ketvirtaines mylias to Rytinėse Odro upės pa- 
miesto, turinčio apie milio- krantėse ties Stettino uos- 
ną gyventojų. Amerikiečių tamiesčiu Sovietai užėmė 
bombos, tarp kitko, padegė Althofą ir 5 kitus mieste- 
lėktuvų ir garvežių fabri- Hus.
kus, didžių laivastatyklų į- -----------------------------------
rengimus ir įvairias kitas .vėl puolė Osaką, kitą Japo- 
fabrikines įmones. inijos didmiestį. Japonai gy-

Japonijos radijas sakė, rėsi, kad jie, girdi, nušovę 
jog tą patį šeštadienio ry- 13 didžiųjų bombanešių B- 
ta amerikiniai bombanešiai129. v

SARŽENTAS STASYS LIČKŪNAS-JAUNAS KLAIPĖDOS MŪŠIO DIDVYRIS
Rašo I. Dovidaitis:

kukliame
majoro

Bronze medalį ir gražų pagy
rimo lakštą už narsų žygį mū
šiuose !

Ordenas ir Klaipėdos Var- j draugai yra tokie, kaip jis 
das Lietuviškam Junginiui

Šis lietuvių raudonarmie
čių junginys buvo apdova
notas Raudonosios Vėlia
vos ordenu ir suteikta jam 
Klaipėdos junginio vardas 
už pasižymėjimus tame 
fronte. Aš užklausiau ge
nerolą, ar jaunieji lietuviai 
kareiviai taip didvyriškai 
kovoja, kaip ir senesnieji, 
laimėjusieji tas aukštas do
vanas. “Šie jaunuoliai yra 
lygiai puikūs kovūnai, kaip 
ir senieji”, atsakė gen. Ma
cijauskas: “Paskutiniuose 
mūšiuose būtent jaunuoliai 
atsižymėjo. Aš supažindin
siu jus su vienu iš jų; ir ga
liu pasakyt, kad visi jo

liepė šaut. Tik kada galima 
buvo aiškiai skaityt užra
šus ant vokiečiu tanko, tai v z
jis įsakė šaut. Šovinys 
smogė tankui į šoną ir tan-

pats.”
Čia generolas supažindi

no mane su saržentu (pus
karininkiu) Stasiu Ličkū- 
nu. Šis jaunuolis yra pat- kas susprogo. Taip Ličkū- 
rankos įgulos komanduoto- 
jas. Pastarajame mūšyje 
saržentas Ličkūnas paslėpė 
savo patranką krūmuose. 
Mūšį vokiečiai pradėjo. 
Priešų sviediniai sproginėjo 
aplinkui ir viršuj; bet Lič
kūno patranka tylėjo, kad 
vokiečiai nesužinotu, kur v z 
jinai yra, iki ateis tinkamas 
momentas.

Pasirodė septyni priešų 
tankai. Vienas tankas artė
damas šaudė tiesiai į Lie
kaną, bet Ličkūnas dar ne-

no patranka paskui sunai
kino antrą ir trečią priešų 
tankus. Tada jau visi vo
kiečių tankai savo šoviniais 
troškino sovietines patran
kas. Medžiai virto ir žemės 
kilo stulpais į orą.

Pritrenkto žygis
Ličkūno patrankos karei

viai buvo išmušti iš veiki
mo. Jis vienas teliko. Arti 
jo sprogęs vokiečių šovinys 
partrenkė jį ant žemės, o 
visai arti buvo vokiečių tan
kas.

Ličkūnas vargais - nega- tarnavusiam Raud. Armi- 
lais pakilo, nors jo galva joj. Vos vieni metai buvo 
“sukosi” ir akys raibo.'tepraėję nuo Lietuvos išva- 
Svirduliuodamas, vis tiek įdavimo. Ličkūnas buvo tre- 
jis pagriebė šovinį, užtaisė 'jus metus gyvenęs vokiečių 
savo patranką ir šovė. Šo-i valdžioje. Tėvynės ir lais- 
vinys pataikė tankui per vi-; vės meilė padarė jį didvyri- 
durį; tankas sprogo ir apsi-'šku drąsuoliu, 
gaubė liepsnomis už kelių' 
tuzinų metrų nuo Ličkūno. j

Kiti vokiečių tankai apsi
suko 
kui

Lietuvių Būdas
“Aš esu tarybinis žmogus 

ir nešėsf atgal; pas-jii’ lietuvis,” sakė Ličkūnas: 
tankų galvatrūkčiais “Aš nenurimsiu, kol vokie- 
vokiečių pėstininkai;
vijosi raudonarmie- 
atskubėję pagalbon

juos
čiai,
Ličkūnui. Priešų ataka bu
vo atmušta.

Tai buvo pirmas didelis 
mūšis saržentui Ličkūnui, 
dar tik kelis mėnesius te-

čiai bus galutinai supliek
ti.” Čia Ličkūnas su šypsą 
pakartojo kitais žodžiais 
tai, ką generolas Macijaus
kas buvo man sakęs:

“Mes visi lietuviai esame 
tokio būdo. Aš nieko nepa
prasto nenuveikiau.”
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Balkanuose
Įdomių dabar reiškinių matom Balka

nų kraštuos. Ten judėjimas gyvas ir kas
dien jis iškelia vis naujesnių problemų, 
kreipiančių pasaulio dėmesį.

Atrodo, kad Jugoslavijoje dalykai vys
tosi pasekmingiausiai. Tiesa, dar toli 
gražu ne visa Jugoslavija išlaisvinta, bet 
toje dalyje, kuri jau laisva, tvarka pasi
laiko pavyzdinga ir liaudis entuziastiš
kai žiūri j ateitį.

Jugoslavijos premjeras, maršalas Ti
to, šiandien simbolizuoja ne tik Jugosla
vijos, bet ir visų Balkanų kraštų laisvę. 
J jį žiūrima, kaipo j Balkanų vadą, ypa
čiai slaviškųjų tautų vadą.

Bulgarija taipgi progresuoja pirmyn. 
Liaudies fronto vyriausybė pasirįžo ap
valyti kraštą nuo visų kvislingų. Liau
dies teismai be pasigailėjimo smerkia 
fašistinius bulgarų liaudies priešus. Vi
sa administracijos mašinerija valoma; į 
valdiškąsias vietas statomi patikimi, de
mokratinio nusiteikimo asmenys.

Prieš keletą dienų Sofijoje, Bulgarijos 
sostinėje, baigėsi Slavų kongresas, ku
riame savo delegacijas turėjo Lenkija, 
Jugoslavija ir Tarybų Sąjungos slaviš
kos tautos — Rusija, Ukraina, Bieloru- 
sija.

Šis kongresas buvo įdomus, nors apie 
jį amerikinėje spaudoje nedaug iki šiol 
buvo rašyta. Jis sucementavo vienybę 
tarp slaviškų tautų. Jis nustatė gaires, 
pagal kurias visos slavų tautos broliš
kai kooperuos ateityj.

Bulgarija tikisi daug iš šito kongreso 
ir viso slavų broliško bendradarbiavimo. 
Bulgarai žino, jog Graikija žada nuo jų 
“lupti devynius kailius”; eidami iš vien 
su jugoslavais, lenkais, rusais, ukrainie
čiais ir kitais slavais, bulgarai jaučiasi 
turėsią gerus savo užtarytojus krizio 
valandoje.

Padėtis taisosi Rumunijoje po to, kai 
Radescu valdžia tapo nuversta. Tačiau 
Radescu šalininkai ir kitoki rumunų 
liaudies priešai labai bijosi, kad naujoji 
Grozos vyriausybė’“nenueitų per toli” su 
savo reformomis. Visoki rumunų dvar
ponių agentai dėl to daro viską, kad į 
Grozos vyriausybės ratus įkišti vieną ki
tą kuolą.

Dėl to Radescu šalininkai pradėjo rėk
ti ir prašyti Anglijos ir Amerikos, kad 
jos įsikištų į Rumunijos reikalus ir sprę
stų “pagal Krymo konferencijoje priim
tuosius principus.”

Ar Amerika su Anglija kišis, parodys 
ateitis. Vienas, tačiau, dalykas yra ne
aiškus: kam Anglijos ambasada priglau
dė buvusį premjerą Radescu, kai šis pa
sitraukė iš valdžios? Neatrodo, kad toki 
žygiai vestų prie gero. Radescu buvo 
liaudies priešas ir jis leido hitleriniams 
agentams Rumunijoje įsigalėti. Ir jeigu 
tokį žmogų Anglija priglaudžia, tai gali
ma suprasti, jog tas nei Tarybų Sąjun
goje, nei pačioje Rumunijoje nepadarys 
geros nuotaikos.

Prasčiausia padėtis kol kas dar vis te

bėra Graikijoj. Pasirodo, kad Plastiraso 
vyriausybė tebeveda savo reakcinę poli
tiką, mierydama Graikijoje atsteigti jei
gu ne fašistinę, tai labai reakcingą san
tvarką.

Prieš keletą dienų Graikijos patrijotai 
—EAM ir ELAS organizacijų atstovai 
apsilankė pas Amerikos ambasadorių 
Athėnuose Lincoln MacVeagh’ą su peti
cija. Peticijoje graikai patrijotai paro
dė, kaip bjauriai Plastiraso vyriausybė 
elgiasi su EAM šalininkais; juos perse
kioja ir net žudo. Sutartis, kuri buvo tarp 
Plastiraso ir EAM’o padaryta Varkisoje, 
pasilieka tik popieros šmotas. Ambasa
dorius atsakė, kad jis simpatizuoja 
'EAM’ui, tačiau nieko negalįs padaryti, 
kadangi tas neįeina į jojo sritį.

Jeigu jau kur yra reikalingas visų 
trijų didžiųjų talkininkių įsikišimas, tai 
Graikijoje jis yra būtinas. Pasirodo, jog 
anglai ten nebepajėgia (ar nenori) 
dalykus sutvarkyti taip, kad patenkinti 
Graikijos liaudies bent pačius elementa
rinius reikalavimus.

Rinkimai Suomijoj
Šiuos žodžius rašant, Suomijoj prasi

deda rinkimai atstovų į seimą arba par
lamentą. Rinkimams paskirtos dvi die
nos: kovo 17 ir 18.

Suomija — pirmutinė valstybėlė, bu
vusi Hitlerio satelitas, kurioje įvyksta 
seimo rinkimai po šio karo.

Aišku, niekas negali tikrai pasakyti, 
kuo šitie rinkimai pasibaigs, t. y., kokios 
jų bus pasėkos. Tačiau spėjama, kad juo
se padarys stambių laimėjimų pažangioji 
visuomenė, — toji visuomenė, kuri sto
ja už tai, kad tarp Suomijos ir Tarybų 
Sąjungos būtų geri, draugiški santy
kiai, kurie stoja už baudimą visų karo 
kriminalistų.

Tokios nuomonės yra ir kairysis Suo
mijos social demokratas, Eero A. Vuori, 
einąs Suomijos Profesinių Sąjungų se
kretoriaus pareigas.

Rinkimų arenoje pasirodė nauja koa
licinė organizacija arba blokas, pasiva
dinęs Suomijos Liaudies Sąjunga. Ją su
daro komunistai, smulkieji valstiečiai, 
pažangieji social-demokratai, stambi in
telektualų grupė ir t. v. “šešių Grupę”, 
sudaryta šešių buvusiojo seimo narių, 
griežtų anti-fašistų.

Šis blokas tikisi pasiekti stambių lai
mėjimų, kaip sako E. A. Vuori, kuris 
pats, matyt, jam pritaria.

Suomijoje kol kas didžiausia partija 
dar vis tebėra social-demokratų partija, 
bet su ja smarkiai lenktyniuoja Suomi
jos Komunistų Partija. Prieš penkius 
mėnesius Suomijos Komunistų Partija 
veikė nelegaliai; josios vadai buvo sukiš
ti į kalėjimus, persekiojami, žudomi. Bė- 
gyj penkių mėnesių, tačiau, ši partija 
pradėjo smarkiai augti ir šiandien ji 
jau stambi pajėga Suomijos politinėje 
padangėje.

Bėda tačiau yra tame, kad dešinėsės 
Suomijos partijos, jų skaičiuje ir social
demokratų partija, yra turtingos, turi 
savo sales, savo patalpas kur jos galėjo 
šaukti masinius mitingus propagandai 
varyti. 'Tuo pačiu sykiu komunistų par
tija, kaipo nauja, savo salių neturi ir ne
begalėjo savo rinkimų kampanijos pra
vesti nes neturėjo kur mitingų laikyti.

Nepaisant visko, tikimasi, kad ši par
tija padarys stambių laimėjimų rinki
muose.

Neužilgo, be abejo, matysime rinkimų 
pasekmes, tad šiuo sykiu spekuliuoti ne
tenka.

Vienas dalykas aiškus: Suomijoje fa
šizmas savo galvos pakelti nebegalės, 
kaip jis buvo ją iškėlęs bėgyje pastarųjų 
kelerių metų. Fašistiniam social-demok- 
ratų vadams taipgi ten ateitis ne kokia!

BEI MELO NE ŽINGSNIO ♦
Kiek mums teko girdėti, 

tai klerikalų, menševikų ir 
tautininkų Bendrasis Fon
das irgi jau pridavė Rus
sian War Relief tam tikrą 
kiekį vaistų ir apie 10,000 
svarų dėvėtų drapanų pa
siųsti Lietuvos žmonėms. 
Reiškia, ir kunigas Kon
čius jau sutinka su tuo, ką 
mes jau seniai sakėme, kad 
tiktai Russian War Relief 
organizaęija tegali persiųs
ti Lietuvos žmonėms ame
rikiečių pašalpą. Tai kam 
tas i buvo klerikalų, menše
vikų ir tautininkų spaudos 
mūsų koliojimas ir niekini
mas? Kam buvo tasai nei
gimas Russian War Relief? 
Kam buvo šmeižiamas Lie
tuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas, kuris nuo pat 
pradžios surinktą Lietuvos 
žmonėms pagalbą perduo
davo Russian War Relief 
dėl persiuntimo?

Gerai, kad nors dabar 
Bendrasis Fondas susiprato 
ir tą tiesą pripažino. Ta
čiau kodėl tik 10,000 svarų

Mūsų Kraujas Mūsų Kovūnams
Raudonasis Kryžius nuolat ir nuolat 

klabina mūsų duris, prašydamas kraujo 
mūsų kovūnams.

Šiuo metu, kai Vakarų Fronte ruo
šiamasi prie didesnio ofensyvo, prie už- 
davimo galutinio smūgio hitlerinei Vo
kietijai, kiekvienas civilinis privalo juo 
rūpestingiau ruoštis aukot savo kraujo 
Raudonajam Kryžiui.

Atsiminkime, jog mūsų puskvortė 
kraujo gali išgelbėti sužeistojo mūsų 
draugo, mūsų sūnaus, mūsų kovūno gy
vybę!

Pirmąja proga kreipkitės pas Raudo
nojo Kryžiaus vietinį skyrių ir susitar
kite, kada jus galite paaukoti jam savo 
kraujo!

KAS KA RAŠO IR SAKO
»<)«■»<) «■»()<■»(>«■» O «■»<)«■»< ()«■»< >«■»<»

tuvos žmonėms. Juk tai 
bjauriau negu bjauru nau
dotis patarnavimu tos gar
bingos įstaigos ir tuo pat 
kartu ją žeminti, šmeižti ir 
niekinti.

Naujienos nemato nieko 
blogo, kad Bendrasis Fon
das gauna ir priima Rus
sian War Relief patarnavi
mą persiuntimui vaistų bei 
drapanų Lietuvos žmonėm 
Girdi, “jeigu tiktai ji (Rus
sian War Relief) gali pa
tarpininkauti !”

• Bet kodėl tos pačios Nau
jienos skaitė didžiausiu nu
sidėjimu Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetui jieškoti, 
gauti ir naudotis tos pa
čios garbingos organizaci
jos (Russian War Relief) 
patarpininkavimu ?

Argi Naujienos nesakė, 
kad Komiteto drapanos ir 
kiti dalykai, siunčiami per 
Russian War Relief, tenka 
rusams, o ne lietuviams?

Tai kaip ir kodėl dabar 
Bendrojo Fondo drapanos 
ir vaistai, siunčiami per tą 
patį Russian War Relief,

teks lietuviams, o ne ru
sams ?

Grigaitis turi prisipažin
ti, kad jis pirmiau bjau- ’ 
riai melavo ir apgaudinėjo 
savo skaitytojus.

Eikime toliau ir rasime 
dar bjauresnį, akiplėšrškes- 
nį melą. Naujienos sako:

“Pirmiau Russian War 
Relief negalėdavo (patarpi
ninkauti). Jisai iš viso atsi
sakydavo imti kokią nors 
atsakomybę už pašalpos 
pristatymą kuriam nors 
žmogui, žmonių grupei, tau
tai arba tam tikros srities 
gyventojams, kuYie yra so
vietų armijos kontrolėje. 
Tai yra viešas dalykas, se
niai išaiškintas...”

Nuo pradžios iki galo 
melas.

Dar 1943 metais, kuomet 
buvo susitveręs ir veikė da
bartinio Lietuvai Pagalbos 
Teikimo, Komiteto pirmta- 
kūnas — Pundelių Vajaus 
Komitetas, Russian War 
Relief davė lietuviams pa
žadėjimą, kad jų pašalpa 
bus persiųsta ir išdalinta

Kį SAKO KOMUNISTAI APIE TARPTAUTINIUS IR NAMI
NIUS AMERIKOS REIKALUS

tepridavė? Juk Laučka, 
Končius ir Valaitis pasau
liui gyrėsi, kad jie turi su
rinkę apie 200,000 svarų 
drapanų dėl Lietuvos žmo
nių. Kodėl tik mažas kiekis 
vaistų tepriduota, kuomet 
Bendrasis Fondas yra ga
vęs iš National War Fund 
gal daugiau kaip šimtą 
tūkstančių dolerių tam rei
kalui ?

Kur Bendrasis Fondas 
padėjo tuos pinigus ir kur 
dės tas likusias drapanas?

Visi šitie klausimai vi
suomenei labai svarbūs.

Antras labai svarbus da
lykas ryšyje su Bendrojo 
Fondo užmezgimu ryšių su 
Russian War Relief, tai 
tas, kad klerikalų, tautinin
kų ir menševikų spauda te
beskleidžia juodašimtiškus 
melus apie Russian War 
Relief ir Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą.

Pavyzdžiui, C h i c a gos 
menševikų Naujienos (kovo 
12 d,) tebemeluoja, kad 
Russian War Relief “šelpia 
Rusiją, o ne Lietuvą” ir 
kad Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetas, “kaipo 
Russian War Relief šaka”, 
‘yra pirmoje vietoje Rusi
jos, o ne Lietuvos šelpimo 
komitetas.”
' Naujienos žino, jog Rus
sian War Relief rūpinasi 
šelpimu visos Tarybų Są
jungos žmonių. O tų žmo
nių tarpe yra ir Lietuvos 
žmonės.

Naujienos žino, kad Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetas visuomet buvo ir 
tėra Lietuvos žmonių šelpi
mo komitetas, o ne Rusijos. 
. Šitie Naujienų piktieji 
melai prieš tas dvi įstaigas 
yra juo piktesni dabar, 
kuomet ir Bendrasis Fon
das, pagaliau nusitarė per 
R. W. R. siųsti pagalbą Lie-

John L. Lewis

Kovo 10 dieną New Yorke įvyko Komunistų Politinės Sąjungos naciona- 
lio komiteto susirinkimas. Jame išdavė platų ir visapusišką politinį pranešimą 
Sąjungos prezidentas Earl Browder. Tai buvo pirmas komiteto susirinkimas 
nuo Amerikos komunistų persiorganizavimo 1944 metų gegužės mėnesį iš politi
nės partijos į politinę sąjungą. Todėl Browderio raportas turi didelės visuome
ninės svarbos, nes jame yra išdėstyta tos amerikiečių politinės grupės nusistaty
mas įvairiais Amerikos tarptautiniais ir naminiais klausimais bei reikalais. Su
pažindinimui mūsų skaitytojų su tuo nusistatymu, žemiau paduodame to pra
nešimo trumpą sutrauką.

Earl Browder
Krymo Konferencija

Earl Browder savo pranešimą prade
da su klausimu: “Kas už Krymo Konfe
renciją?” Ir jis nurodo, kad už Krymo 
Konferenciją stoja viso pasaulio demo
kratinės spėkos, kurioms vadovauja 
Rooseveltas, Stalinas ir Churchillas.

O “Kas prieš Krymo Konferenciją?” 
Taip pat aišku, sako Browderis. “Pasau
linei politinei kempei, kuri priešinga 
Krymo Konferencijai, vadovauja Hitle
ris ir HirCrmto.”

Tad kaip tuiį atsinešti amerikiečiai? 
“Kiekvienas amerikietis”, sako- Browde
ris, “turi asmeniškai apsispręsti, ar jis 
palaikys Krymo konferencijoje priimtus 
nutarimus, ar jis prieš juos kovos.”

Taip šiandien yra pastatytas klausi
mas — už ar prieš.

Bet gal yra galima trečia išeitis bei 
pozicija? Browderio supratimu, nėra ir 
negali būti. “Jeigu randasi toks žmo
gus, kuris nesutinka su šitokiu klausi
mo pastatymu prieš visą pasaulį”, sako 
Browder, “tai jis turi būti pasirengęs 
įrodyti buvimą arba galimybę būti tre
čiai kempei, kuri gali tikėtis nugalėti 
Rooseveltą, Churchillą ir Staliną kartu 
su nugalėjimu Hitlerio ir Hirohito. Jieš- 
kojimas tokios trečios kempės pasirody
tų taip jau iliuziškas dalykas, kaip ir 
jieškojimo neperstojančiojo judėjimo.

“Didysis istorinis pasisakymas jau at
ėjo. Reikia išspręsti šiandien. Visi turi 
pernagrinėti savo sielas ir protą iš nau
jo ir padaryti galutinąjį pasirinkimą. Ir

lietuviams. Kadangi tuomet 
Lietuva dar tebebuvo vokie
čių pavergta, tai, aišku, pa
šalpa galėjo pasiekti tik 
tuos lietuvius, kurie buvo 
pasitraukę Tarybų Sąjun
gos gilumom Ir Punde
lių Vajaus Komiteto ir pa
skui Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto surinktos 
drapanos ir kiti šalpos daly
kai buvo per Russian War 
Relief pasiųsta ir išdalinta 
lietuviams. Tai juk paliudi
jo šimtai padėkos laiškų, 
gautų nuo tų lietuvių. Tai 
paliudijo gauti paveikslai 
apie tos pašalpos dalinimą 
lietuviams.

Pagaliau, kai Lietuva ta
po išlaisvinta, tuojau ame
rikiečių pašalpa pradėjo 
eiti Lietuvon. Ir vėl yra 
gauta padėkos laiškų ir pa
veikslų apie tos pašalpos iš
dalinimą Lietuvoje žmo
nėms.

Akiregyje šių faktų ir 
šios tiesos, Naujienų redak
torius, padėjęs į šalį viso
kią gėdą, turi drąsos per 
akis meluoti, kad Russian 
War Relief pirmiau negalė
davęs lietuviams patarnau
ti, persiunčiant jų pašalpą 
lietuviams!

šiuo didžiuoju momentu, paskutinėje va
landoje, yra paskutinė proga švelninto- 
jams, neturintiems aiškaus nusistaty
mo, ‘neutrališkiesiems’, nutraukti ryšius 
su savo praeitimi ir prisidėti prie didžio
sios Krymo kempės...”

Atsinešimas link Krymo konferencijos 
yra kvotimas kiekvienam. Tik tie ame
rikiečiai pasirenka Hitlerio pusę arba 
kempę, kurie, Browderio supratimu, at
virai agituoja už atmetimą Krymo kon
ferencijos nutarimų ir kurie darbuojasi 
taip, jog tie nutarimai būtų atmesti.

Paskui jis sako:
“Mūsų Kongrese tik keli kalbėjo taip, 

jog jų vardai priklauso Hitlerio sura- 
šui, — tik keli užkietėjėliai, kaip sena
toriai Vherry ir Wheeler, ir reprezen
tantas O’Konski.”

Kur stovi republikonų šulas senato
rius Vandenberg? Jį prezidentas yra 
paskyręs Amerikos delegatu į San Fran
cisco konferenciją. Prieš Rooseveltui iš
važiuosiant į Krymo konferenciją sen. 
Vandenberg griežtai išstojo prieš jo po
litiką. “Po Krymo konferencijos Van
denberg nėra pareiškęs savo nuomonės. 
Atrodo, jog niekas nežino, kur link jis 
pakryps. Senatorius Vandenberg yra 
Senato mažumos vadas, kuri gali nelei
sti senate susidaryti dviem trečdaliam 
balsų, kurie reikalingi taikos ratifikaci
jai. Aišku, kad prezidentas pasielgė iš
mintingai, įdėdamas Vandenbergą į 
Jungtin. Valstijų delegaciją iš aštuonių 
Jungtinių Tautų konferencijoj San Fran
cisco mieste balandžio 25 dieną. Sena
torius po ilgo vilkinimo pagaliau, pas
kutinėje vienuoliktos valandos sekundo
je, priėmė paskyrimą konferencijos de
legatu, kuomet prezidentas da
vė jam teisę laisvai pasirinkti 
kelią. Tuo būdu mes nedėsime Vanden- 
bergo vardo į Hitlerio kempės surašą, 
lauksime jojo galutino apsisprendimo, 
kuris turės būti neužilgo padarytas.”
John L. Lewis ir grūmojimas streiku
Komunistų Politinės Sąjungos prezi

dentas savo pranešime labai rimtai ir 
susirūpinusiai kalba apie mainierių uni
jos John Lewiso vadovybę ir mainierių 
reikalus. Jis sako:

“Mainieriai turės išmokti tą karčią pa
moką, jog tolei, kol jie leis Lewisui jų 
vardu sabotažuoti karo pastangas, vesti 
juos į streikus pačioje karo aukštumoje 
ir daryti suokalbius, kad atmesti Ame
rikos užsieninę politiką, — taip ilgai 
mainieriams teks kentėti žemesnį algų 
ir darbo lygį.

(Daugiau bus)
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PENICILLIN AS NEGIMĖ
SIEMS KŪDIKIAMS

SENOVINĖS LIETUVIŲ 
PILYS - TVIRTOVĖS

Paskutinėmis dienomis 
karinė vyriausybė leido 
plačiau pardavinėti stebėti
nąjį penicillino vaistą civi
liams žmonėms. Kaip tik 
tuo laiku Amerikos Gydy
tojų Žurnalas paskelbė 
naujus atradimus apie gy
domąsias penicillino gali
mybes, būtent:

Įšvirkštus penicillino į 
kraują nėščiai moteriai, pe- 
nicillinas pereina ir į negi
musio kūdikio kraują ir ga- 
Ii jo ligas gydyti.

Penicillinas gerai veikia 
ir tada, kada jis ne į krau
ją žmogui leidžiamas, bet 
paprastai nuryjamas su na-

REPUBLIKONAI KUR 
KAS DAUGIAU IŠLEIDO 

RINKIMAMS

. Washington. — Praeitoje 
prezidento rinkimų kampa
nijoje republikonai išleido 
$13,192,000 agitacijai už sa
vo kandidatus, o demokra
tai $7,441,000.

Neoficialiai teigiama, kad 
amerikiečiai jau kontro
liuoja mylią didžiojo kari
nio vokiečių plento į rytus 
nuo Rheino.

MĖSOS KIETUMAS 
MINKŠTUMAS

IR

Ne visuomet senesnių gy
vulių mėsa kieta ir ne visa
dos jaunesnių gyvulių mė
sa minkšta, sakė Jungtinių 
Valstijų žemdirbystės de- 
partmento mokslininkas O. 
G. Hankins, duodamas ra
portą Amerikinei Chemikų 
Draugijai. Tarp kitko, jis 
nurodė, kad laisvai augina
mų, vaikščiojančių galvijų 
mėsa minkštesnė, negu tų, 
kurie visuomet uždaryti ir 
tik vietoj penimi.

yra 
ant-

žemėje daugiausia 
deguonies (oxygeno);
ras po deguonies gausin
giausias žemėje elementas 
yra titnagas (silikonas).

Pirm 50 metų Jungtinėse 
Valstijose tebuvo tik keturi' 
automobiliai.

Didžiai Išaugus Dirbti
nės Gumos Gamyba
Pernai Jungtinėse Valsti

jose buvo pagaminta dirbti
nės gumos (robo) 763,255 
nai, o šiemet bus paga
minta m i 1 i o n a s tonų. 
1942 metais Amerika pasi
dirbo tik 24,000 tonų" tokios 
gumos.

1941 metais į šią šalį bu
vo įvežta 1,023,000 tonų 
gamtinės gumos, gauna
mos iš tam tikrų medžių 
sulčių. Kad japonai užėmė 
didžiausią gamtinės gumos 
versmę, Rytinę Holandų 
Indiją, tai Jungtinėms Val
stijoms neliko kitos išeities, 
kaip tik gamint sau dirbti
nę gumą iš alkoholio ir iš 
žibalo pramonės pašalinių 
produktų. Kaip matome, 
šiemet kiekis pagaminamos 
dirbtinės gumos faktinai 
jau pasivys pirmkarinius 
kiekius natūralės, iš svetur 
įgabenamos gumos.

tro (sodium) druskomis.
Nurijus tam tikrą dožą 

oenicillino, jis per dieną iki 
trijų dienų visai išgydo nuo 
lytinės ligos gonorėjos (pū- 
iiatekio).

Grupė Philadelphijos gy
dytojų atrado, jog kai pe- 
nicillinas nuryjamas su to
kiomis druskomis, tai virš
kinamieji vidurių syvai ne
naikina gydomosios jo jė
gos. N. M.

LIETUVOS TOTORIAI-JŲ PAGARBA LIETUVIAM IR VYTAUTUI
Jau Gedimino karinome-1 Vakos gyvendami, savo 

nėję tarnavo totorių būriai I kraują liesime už brolius 
ir jų dalis pasiliko gyventi Ilietuvius, kurie priėmė mus 
Lietuvoje. Nuo to laiko vo- kaip brolius.”

Čia tenka paminėti, kad 
Lietuvos totoriai nebuvo 
verčiami kariauti su sve
timais ordų totoriais ir tur
kais, nes lietuviški totoriai 
buvo tos pačios tikybos, 
kaip ii' anie.

Totorių skaičius Lietuvo
je taip greit augo, kad jau 
1420 metais Vytautas, 
ruošdamasis į žygį prieš 
vokiečius Prūsuose ir lat
vių žemėje, turėjo 8,000 to
torių savo armijoje.

Kiek daug Lietuvoje bu
vo totorių 16-me amžiuje, 
rodo Lietuvos Metrika. 
Lenkų - lietuvių karaliaus 
Zigmanto Trečiojo laikais 
imta totorius persekiot ir jų 
skaičius pradėjo mažėti, ta
čiau dar 17-jo amžiaus pra- 

pri- 
toto-

kariavo 
totorius;

jis paėmė 
nelaisvių, kurių dalį 

dalį ap- 
o likusius apgy
nėtoji

sėkmingai 
išlaukinius

Lietuvoje. Nuo to laiko vo
kiečiai savo užrašuose daž
nai mini lietuviškus toto
rius. Kad šie totoriai buvo 
ne laikinieji talkininkai, o 
Lietuvos gyventojai, rodo 
tas faktas, jog Algirdo ka
riuomenėje taip pat buvo 
totorių, kuomet jis vyko į 
karą prieš svetimuosius to
torius Podolės krašte.

Daugiausia totorių Lie
tuvoje apsigyveno Vytauto 
laikais. 1396 metais Vytau
tas 
prieš 
juos nugalėjęs, 
daug 
atidavė Jogailai 
krikštijo, 
vendino netoli Vilniaus, 
prie Vakos upės, patikrin
damas jiems mahometoniš- 
ko tikėjimo laisvę, suteik
damas >žemės ir įvairių tei
sių. Pirmoji totorių sodyba 
prie Vakos upės buvo pa
vadinta Sorok-Tatary. Kiti 
buvo apgyvendinti pačiame 
Vilniuje ir kituose miestuo
se, kaip kad Trakuose, 
Kaune, kur gatvių vardai 
rodo jų buvimo vietą. Vi
suose minimuose miestuose 
yra Totorių gatvės.

Skaičių prie Vakos ap
gyvendintų totorių padau
gino nauji nelaisviai, paim
ti Vytauto karuose su už
sienin. Edy-Girėjaus toto
riais. Vėliau dar prisidėjo 
totoriai, atbėgę į Lietuvą 
su savo vadu Achmet-Cha- 
nu, įveikti kito totorių val
dovo Mendli-Girėjaus.

Žymėtina, jog lietuvių 
pusėje kaldavo ir dalis Sa- 
ladeno totorių prieš vokie
čius Žalgirio mūšyje 1410. 
Jie taip pat liko Lietuvoje. 
Totoriškieji Lietuvos nau

jakuriai pasirodė labai išti
kimi ir naudingi naujajai 
savo tėvynei. Didžiajam 
kunigaikščiui reikalaujant, 
totoriai turėjo eiti karo 
tarnybon. Miestuose apgy
vendinti totoriai stiprinda
vo jų įgulas.

Ištikimybe Lietuvai
Kai pašaliniai ordos toto

riai įsiveržė į Lietuvą, įsi
veržėliai kvietė lietuviškus 
totorius prisidėti. Bet šie 
atsakė užpuolikams:

“Nei Dievas, nei prana
šas (Mahometas) neliepia 
jums šį kraštą plėšti, o 
mums neliepia būti nedė
kingiems jam. Mes laikome 
jus plėšikais. Mes, savo 
kardu naikindami jus, mu
šame tinginius, o ne savo 
brolius. Sėdėkite sau už 
Volgos, kol kitos totorių or
dos jus neišvarys. Mes, prie

Tai garsusis tiltas per Reino upę prie Remagen, kurio naciai nespėjo susprogdinti. 
Per jj amerikiečiai persikėlė per upę ir tvirtai įsidrūtino. Šis tiltas yra geležinke
lio tiltas.

skaitoma apie 100,000 
rių, vyrų ir moterų.

Jų Užsiėmimai
Totoriai, kurie gyveno ne 

mieste, vertėsi vieni daržo
vių auginimu, kiti samdy
davosi pasiuntiniais laiš
kams bei siuntiniams nešio
ti, dar kiti ėmėsi vežiko 
verslo. Sakoma, jog Vytau
tas juos ir apgyvendinęs 
prie Vilniaus, kad jie ka-

TUŠČIAS NACIŲ VILTIS PARODO 
NAUJOSIOS KRIENO MINTYS

Kame nacių viltys: Hitle-| Rodymas špygos kišeniu- 
ris galvoja, kad jis dar kąlje yra diplomatinė ypatybė, 
nors sugalvosiąs.

kadHitleris verkšlena, 
laimė apleidusi nacius. Fak
tiškai, tai sveikas protas 
juos apleido pirmiau, negu 
laimė.

Hitleris šaukia reichsta
gą, kaip anoj dainoj—kara
lius šaukė kriaučių, pasiūt 
žiponą blusai... Šiuo gi at
veju vietoj žipono, gali būt 
naciam mirties marškiniai.

Pagal Hitlerį, be paskel
bimo karas prasideda ir be 
taikos gali pasibaigti.

Ėmė tūlą laiką, kol tapo 
galutinai apmalšinti Ame
rikos indi j onai; tačiaus jie 
tapo apmalšinti! Ims tūlą 
laiką, kol apsimalšins ir ta
rybinės Lietuvos priešai, 
kuriuos taip pat laukia in
di jonų likimas.

Kas pyksta— tas kaltas. 
Ir niekas taip skaudžiai 
prasikaltėlio n e u žgauna, 
kaip pasakymas jam kar
čios teisybės.

taip

kuni- 
duoti

toto- 
kank- 

bei 
pelnydavosi

riuomenei vežiotų maistą ir 
kitus reikalingus daiktus ir 
kad jo laiškus kam reikia 
pristatytų. Daržovės Vy
tauto rūmų virtuvei 
pat totoriai teikdavę.

Toliau, Sorok-Tatary so
dybai buvo duota ypatingų 
lengvatų ir uždėta toto
riams pareiga tiltus nuo 
Rūdininkų ir Vakos prižiū
rėti ir taisyti, o laike 
gaikščių medžioklės 
jiems varovų.

Seni ir neturtingi 
riai vaikščiodavo su 
lėmis ir skambindami 
dainuodami 
sau duoną. Didelė dalis to
torių tarnaudavo Lietuvos 
kariuomenėje. Jie buvo ge
ri raitininkai, geri kariai, 
patvarūs darant puolimą, 
atkaklūs besiginant.

Totoriai naudojosi seno-' 
vines Lietuvos vadų simpa
tijomis. Yra žinoma, kad 
Vytautas labai vertino ka
rius totorius. Daug vėliau 
Steponas Batorius savo 
lengvatiniame rašte iškėlė 
totorių narsą ir nuopelnus 
karuose.

Su totoriais Lietuvoje 
buvo elgiamasi kaip su sa
viškiais; jie jautėsi laisvai, 
buvo dėkingi ir ištikimi 
juos priėmusio krašto val
dovui.

Visi kreditai yra pama
tuojami pinigais.

Prie kozyrų arba prie 
baro per porą valandų žmo
gų pažinsi geriau, negu ki
taip per porą metų.

Reumatizmas — vargdie
nio žmogaus barometras.

Nedavimas kredito už 
asmens nuopelnus yra gil
tinės dalgis kūrybinei ener
gijai.

Antanas Čekanauskas iš 
Springfield, Ill., prisiuntė 
gražų komplimentą knygos 
Daug Labų Dienų autoriui. 
Tokie įvertinimai autoriam 
ugdo darbštumą.

Springfieldietis Čekanau
skas rašo, kad karas ir bai
senybės jau nusibodo. Bet 
Daug Labų Dienų rinkinys 
ir karo nuobodumą paver
čia į entuziastišką kovos 
ūpą.

Paikas unaras žalingas 
ypač tuomi, kad padaro be
reikalingus nuostolius.

Gailisi Vytauto, Gerbia Jo 
Atmintį

Savo rašte karaliui Zig
mantui Pirmajam Lietuvos 
totoriai taip atsiliepė apie 
Vytautą:

“Jau neturime garbingo
jo Vytauto. Jis neleido 
mums užmiršti pranašo 
(Mahometo) ir mes, kreip
dami savo akis į šventas 
vietas, kartojame Vytauto 
vardą, kaip ir mūsų emirų 
(Mahometo kilmės kuni
gaikščių) vardus. Mes pri
siekėme savo kardais, kad 
mylime lietuvius, nes jie 
karo metu gerbė mus kaip 
karinius belą isvius ir, 
mums įžengus į šią žemę, 
įtikinėjo mus, kad šis smė
lis, šie vandenys ir šie me
džiai bus bendri mums, 
kaip ir jiems. Vytautas ži
nomas ir mūsų vaikams 
prie sūriųjų ežerų, ir Kip- 
čahe žino, kad mes šiame 
mūsų krašte (Lietuvoje) ne 
svetimšaliai.”

Persekiojimai
Geri totorių santykiai.su 

lietuviais buvo sudrumsti ir 
jų laisvės aprėžtos, kai di
dysis Lietuvos kunigaikštis 
pateko į lenkų intaką. Nes 
lenkų šlėkta 
pasižymėjo kitų tautybių 
gerbimu nei 
gyventi su
Totorių buitis pablogėjo, y-

niekuomet ne-

mokėjimu su- 
jų žmonėmis.

Jeigu neragavai žalio a- 
gurko su medum,— nežinai 
vitaminiško skanumyno.

Ant apsileidusio žmogaus 
ir palinkusio medžio — ož
kos lipa.

Ne laiku ir ne vietoj una
ras tinka lygiai taip, kaip 
kad akiniai ant beždžionės 
uodegos.

Prapjauta votis greičiau 
duodasi gydoma; užgautas 
asmuo kartais greičiau duo
dasi pataisomu.

Vieni ginčijasi kaipo už
sispyrėliai; kiti gi ginčijasi 
tik todėl, kad iš to biznį 
daro.

Kas dažniau būna namie, 
tas dažniau būna geras.

Kitus suvaldyti visuomet 
yra lengviau, negu pačiam 
save.

Nenuostabu, jeigu vyras 
pasislepia nuo pačios, kuo
met Japonijos visas laivy
nas gali pasislėpt.

Pr. Krienas.

Kad lengviau būtų gintis 
nuo priešų, senovės lietu
viai statydavosi pilis. Dau
giausia tokių pilių buvo pa
sieniais. Kai kurios pilys 
buvo medinės, kitos iš ak
mens arba iš plytų pastaty
tos. Kiekvienoje pilyje 
stūksojo aukšti bokštai, iš 
kurių toli buvo galima pa
matyti priešus ateinant. 
Lietuviai dažniausiai staty
davosi pilis ant kalno.

pač kai Lenkijos karaliai 
pradėjo vyrauti Lietuvoje.

Lenkininkai persekiojo 
totorius kaipo nekatalikus. 
17-jo amžiaus pradžioje bu
vo atimta totoriams teisė 
rinkti valdininkus. Kai ku
rie buvo apkaltinti ir sude
ginti kaip “burtininkai.” 
Kiti gyventojai buvo kirši
nami prieš totorius. Išleista 
tam tyčia knygelė Alfur- 
kan, kurstyt neapykantai, 
pagiežai ir aklam kerštui 
prieš totorius. Ta knygelė 
pilna kvailų nesąmonių ir 
išmislu.

Zigmanto Trečiojo lai
kais uždrausta totoriams 
būti oficieriais; amatinin
kams uždėta pagalviai mo
kesčiai. Totoriai turėjo mo
kėti mokesčius net už žmo
nas ir vaikus. Uždrausta 
totoriui vesti krikščionę, 
grasinant mirties bausme 
abiem apsivedusiem. Net ir 
krikščionių samdininkų ne
buvo leista totoriam turėti; 
uždrausta totoriams pirkti 
turtą iš šlėktos. Visą tą 
blogą atnešė totoriams len
kiškieji ponai.

Vėliaus karalių Vladislo
vo ir Jono Kazimiero lai
kais buvo sugrąžintos kai 
kurios teisės totoriams.

Ir šiandien Neužmiršta 
Savo Geradario

Gerbdami Vytauto, jų 
geradario, atmintį, totoriai 
taipgi maldose jį minėda

vo. Jie Vytautą vadina Va- 
ttad, kas reiškia, romus, 
galingas, arba Vatad —glo
bėjas, rėmėjas.

Dabar Vilniaus krašte y- 
ra žinoma apie 5,000 toto
rių. Jie dalinai buvo aplen- 
kinti, o vis dėl to prisirišę 
prie Lietuvos ir nesidrovi 
vadintis tik Lietuvos toto
riais.

Totoriai yra tvirto kūno 
sudėjimo, ištvermingi. Jų 
veidas kiek tamsesnis už 
lietuvių, plaukai juodi, a- 
kys tamsios; nosis nedide
lė, dažnai truputį riesta.

V. Kr.

Obuolio Vitaminai
Paprastas valgomasis o- 

buolis turi kiek daugiau vi
taminų A ir B2, negu^orin- 
džis, bet obuolyje palyginti 
mažai tėra vitamino C, ku- 
riuom orindžis turtingas. 
Moksliniai obuolių auginto
jai, tačiau, sako, jog galima 
išvystyti tokius ębuolius, 
kad jie vitamino C turės 
tiek, kaip orindžiai. Kai ku
riuose Calif orni jos soduose 
jau daromi bandymai išvy- 
styt turtingus šiuo vitami
nu obuolius.

Žymesnės pilys buvo ši
taip įrengtos: Ant kalno ap
linkui stovėjo aukštas sto
ras mūras, tvirtais vartais, 
o už mūro labai gilus ir 
platus griovys. Per tą grio
vį būdavo permestas tiltas, 
kuris eidavo stačiai pro 
vartus į pilį. Tiltą galima 
buvo pakelt ir nuleisti. Die
ną jis gulėdavo nuleistas, o 
nakčiai jį pakeldavo, ir ta
da jau niekas negalėdavo į 
pilį įeiti. O jei kartais atsi
tikdavo svečiams ar šiaip 
žmonėms su reikalais atva
žiuoti, tai jie turėdavo triū- 
byt prie griovio sustoję. 
Tada sargai, kurie visados 
stovėjo prie vartų, gerai iš
klausinėję, kas toki yra tie 
žmonės, ir įsitikinę, jog tai 
nėra neprieteliai, nuleisda
vo tiltą ir įsileisdavo sve
čius į pilį.

Pilyse gyveno kunigaikš
čiai ir bajorai su pulkais 
kareivių. Tokia pilis sunku 
buvo paimti. Kartais prie
šai, po kelias savaites ją 
apguldami, nieko negalėda
vo padaryti ir turėdavo 
grįžti namo.

Užeinant priešui, į pilis 
subėgdavo aplinkiniai gy
ventojai su savo turtu. Ar
tinantis priešui, būdavo 
duodama žinia tolesniems 
gyventojams, uždegant auk
štoje pilies vietoje ugnį. Ki
tos pilys, tą ženklą pama
tę, tokiu pat būdu leisdavo 
žinią toliau, ir taip visas 
kraštas ūmu laiku sužino
davo apie priešo įsiveržimą.

Kartais pilys būdavo sta
tomos žemose vietose tarp 
pelkių. Prie pilies prieit per 
pelkes būdavo padaryti po 
vandeniu keliai, težinomi 
tiktai pilies gyventojams. 
Pelkės apačia virš pilies bū
davo išgrįsta akmenimis ar
ba rąstais, o virš to grindi
nio stovėdavo vanduo. Prie
šas, nežinodamas kelio į 
požemį, negalėjo į pilį įeiti. 
Kad sunkiau būtų surasti 
tą kelią, tai jis būdavo išve
damas ne tiesiai, bet vin
giais. Slaptai išeiti iš pilies 
būdavo po žemėmis išvesti 
urvai, išmūryti plytomis ir 
akmenimis. Tokių urvų yra 
užsilikę iki šių dienų. Jų 
galime rasti po visu Vil
nium ir kitur. J. D.

Pagerintas Stiklas Tar
naus Sveikatai

Amerikinė Monsanto che
mikalų kompanija dirba 
daug naujos medžiagos pa
gerintam stiklui gaminti. 
Ta medžiaga gaunama iš 
aliumino sujungimo su fos
foru. Iš jos padirbtas stik
las perleidžia kur kas dau
giau ultravioletinių saulės 
ir elektros spindulių, negu 
kiti stiklai. O ultravioleti
niai spinduliai padeda susi
daryti kūne vitaminui D. 
Menama, kad iš to stiklo 
bus daugmeniškai dirbamos 
ir paprastos žibinamosios 
lemputės. Tad jos ne tik 
švies, bet ir sveikatai tar
naus.

Paprastas stiklas gami
namas iš smėlio, kalkių ir 
sodos pelenų tirpinio.

santykiai.su
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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 off the premises.

ABRAHAM HOFNUNG 
(Merit Wine Co.) 

810 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 Alcoholic 
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 1131 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4505 Fort Hamilton Parkway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY KALINOVICIT
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 
premises.

the

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

788 Grand St., Brooklyn, N.
No.NOTICE is hereby given that License 

L 181 has been issued to the undersigped 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
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. 
L 416 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
151 Avenue U. Borough 
County of Kings, to 
premises.

of Brooklyn, 
be consumed off the

PETER 
(Ave. U Wine

151 Ave. U.
BRESSI

& Liquor Store) 
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 '
6216 New 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law al 
Utrecht Ave.. Borough of B’klyn, 
Kings, to be consumed off the

6216 New
JAMES SANTI

Utrecht Ave.. Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1053 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
453 Graham Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

CARM ELLA
(Meeker Graham Wine & Liquor Store) 

453 Grahanq

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SANTORELLI

Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
L 1030 has 
to sell wine _ 
107 of the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
132-A Sumner Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NATA LIE 
(Sumner Hart 

132-A Sumner Ave..

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
KULBOK
Liquor Store)

Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
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 
County of 
premises.

N, Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed on the

4811 Ave.

GEORGE APOSTOI, 
(A. P. Bar & Grill) 
N. Brooklyn, N.

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 
premises.

MADDALENA DI MAIZO 
1732 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License _ 
RW 228 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law a* 
47 Atlantic 
County of 
premises.

Avenue. Borough of Brooklyn.
Kings, to be consumed on the

47 Atlantic
JOSE A RAZOS A

Ave.. Brooklyn, N.
hereby Riven that License No.NOTICE is

RW 686 has 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.
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL
615 Lorimer St.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

CAMUSO
Brooklyn. N.

NOTICE hereby given that License __
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 Lorimer Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. , 

JOSEPH BONFIGLIO
559 Lorimer St.. Brooklyn, N.

No.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License __
RW 334 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. 
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. 
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 
County of 
premises.

Street, Borough of Brooklyn.
Kings, »o be. consumed on the

140 Frost
GUISEPPE PALUMBO 
St.. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 565 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I^aw ai 
861 Glenmore Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

CARL
861 Glenmore Ave.,

MANN
Brooklyn, N.

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

STEPHEN MAIDL 
(Steve’s Tavern)

206 Wyckoff Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
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. 
RL 2203 has beam 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 
Ij»w at 48 Johnson Avenue, Borough! of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on
18

the premises.
WILLIAM WARANITSKY

Johnson Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 4038 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law 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 
on the premises.

PAULINE BALKO
Brooklyn, N. Y.51 Kent

is hereby given that License No. 
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 
on the premises.

FRANK MARKIEWICZ 
(Sheridan Park Tavern)

291 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 2154

NOTICE is hereby given that License No. 
RD 6357 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 627 Central Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL
627 Central

NOTICE is

HEBERLING & WM. KARI.
(Eve rg reen Tave rn)
Ave., Brooklyn, N. 1

hereby given that License No. 
RL 6358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 338 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

GEORGE A. O'REILLY
Ave. , Brooklyn, N. Y.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
6th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

338—6th
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5817 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1387 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 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 
Section 107 of the 
Law at 73 No. 
Brooklyn, County 
on the promises.

HELEN BURLAK
73 No. Gth St., Brooklyn, N. Y. R

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
6th Street, Borough of 

of Kings, to be consumed

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 

Union Avenue, Borough of 
consumed

Law at 594 Union Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to be
ANTHONY
59 1 Union

VERRUTO & JAMES 
(Miami Rest.)

Ave., Brooklyn,

CURICO
N. Y. R

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 at 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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2047 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 
Section 107 of the 
Law at 8226 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

GEORGE OXX 
(Oxhead Tavern)

5th Ave., Brooklyn, N. Y. R

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

8226
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 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 bo consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 1540 De 
Brooklyn, County 
on the premises.

JACOB POGOR 
(The Alp’s Inn, Inc.)

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1839 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 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 premises.

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

NOTICE Is hereby given that. 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 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1921 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 49 Ten 
Brooklyn, County 
on the premises.

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

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Eyck Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

40 Ten

NOTICE 
RL 2120

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

to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 396 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

PETE ROMANO
Ave., Brooklyn, N. Y.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
7th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

396—7tth
NOTICE 
RL 6582 
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 consumed 
on the premises.

DAVID STRAHL
(D-B-A Dave’s Tavern)

286 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2207 has been i ’ ‘ ■’ -----•
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 5001 —- 
Brooklyn, County 
on the premises.

ERIC 
8th Ave.,

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
8th Avenue, Borough of 

Kings, to be consumedof

5001
SVARD

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5467 has been issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
42nd Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 125 — 
Brooklyn, County 
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 
Law at 1224 —

Alcoholic Beverage Control 
8th Avenue, Borough of 

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

JOHN GALLAGHER
1221 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7134 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 7724 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

EDWARD J. ANDRIOLA
7724 -• 13th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7451 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4304 — Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS CARYE & 
RUPERT KINZELMANN 

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

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
13th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

■1301

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2267 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 55 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

FELICE 
55—4th Ave.,

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

MANCARUSO
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 premises. ,

EDWARD BRICKER, JR. 
(Van Siclen Tavern)

Fulton St., Brooklyn, N. Y.2789

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 3121 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 701 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

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

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
39th Street, Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3451 has been issued to the undersismed 
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 4029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 873 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO 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. 
RL 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 
to, sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law- at 965 
Brooklyn, County 
on the premises.

LAWRENCE HALL 
965 Broadway, Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Broadway, Borough of 

of Kings, to be consumed

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 
(Mulligan's 

1042-6 Nostrand Ave.,

T. MULLIGAN 
Rest. & Bar) 

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 6769 has ><»en issuou to the .indersignod 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 140d-A Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNEUDS F GEtARD 
(Gerald's Tavern)

lb'i'-A Ne'vk.x A'.'?.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
R! 2035 has been issued to the rsigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4-5 Mjwktrk Plaza & *1'1-2 E 16th 
St.. Borough of Drooaivn, County of Kings, 
to be consume! • r. ‘.h» premircs.

LA SALDE R & F. CO , INC.
4-5 Newkirk Plaai, .
600-2 East 16tn S’... hrookUn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6980 has beei to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Latv at 1707 Sheepshead Bay Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN FREZZA
1707 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.

NOTICE 
RL 1816 
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 be consumed 
on the premises.

JOHN M. KENNEDY 
(Capitol Bar & Grill)

Fulton St., Brooklyn, N. Y.1550

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1860 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 1154 
Brooklyn, County 
on the premises.

ADOLPH HOPPE 
(Old-Bell-Inn)

1154 Broadway, Brooklyn, N.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Broadway, Borough of 

of Kings, to be construct.

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
GG Rogers Ave., 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 
RL 1713 has been 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the 
Law at 402 - — 
Brooklyn, County 
on the premises. 

JOE’S 
Ave..

given that License No. 
issued to the undersigned

Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

102 —5th
TAVERN. INC.

Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
RL 2069 
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. 
194 Livingston St.. Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1792 has 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) 
Bond St., Brooklyn, N. Y.207

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 471 I has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Street, Borough of
Kings, to be consumed

3rd 
Brooklyn, County of 
on the premises.

AUGUST 
St.,31 So.

GOODARD
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 790 • — 
Brooklyn, County 
on the premises, 

JELS CORP. 
Ave., Brooklyn, N.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

790 Y.
NOTICE 
RL 2054 
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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2221 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)

2315 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 1755 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of thq Alcoholic Beverage Control 
Law at 229 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN G. DRACOMANOLIS 
(Ajiollo Rest.)

229 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

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

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

NOTICE is hereby given that 
RL 2029 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at __ ...
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, QUARITIUS 
(Arcadia Inn)

2136 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4733 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 899 I'Tanklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kingą, to bo consumed 
jh the promises.

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

<99 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 6726 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l<aw at 630 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
>n the premises.

PATIO SUCCESSORS, INC.
630 Flatbush’ Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 377 Van 
Brooklyn, County 
on the premises.

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

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

of Kings, to be consumed

77 Van

NOTICE is hereby given that License RL 6887 has ‘ - - -- ■
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 5311 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

S. NATALE G. DE ROSA & 
V. MINI AC! 

(Savoy Tavern)
Ave., Brooklyn, N. Y.

No. 
been issued to the undersigned 

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

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 7471 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 1289-91 Fulton St. & 530 Nostrand 
Ave., Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

5311 --3rd

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 8107 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1560 Myrtle 
Brooklyn, County of 
on the premises.

LOUNGE 
1560 Myrtle Ave.,

is hereby given that 
has been issued to the

License No. 
undersigned 
retail under

•. Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed
CAFE, INC.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1679 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 2108 Fulton 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOSEPH 
2108 Fulton St.,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1726 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 1200-Q2 Lilxsrty 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.

Street, Borough of 
Kings, to be consumed

ARAGON A
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 826 has been issued to the undersigned 
to sell beer 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
1146 Broadway,

FRADIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4026 has been issued to the tindersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4122 Avenue 1), 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 187 2 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 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 . 
Law at 4011 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MARTIN 
4011 Church Ave.,

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 

Church Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

BUCKLEY
Brooklyn, N. Y. T

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 2074 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
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 WEGHER
144 Melrose St., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 

„ __  ___ , ......      ... 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
New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 594'2 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at

452 East

is hereby given that 
has been issued to the

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE 
RL 4755 
to sell beer, wine and liquor at 
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 
RL 2012 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 409 Kent 
Brooklyn, County of 
on the premises.

WALTER 
(Riverview 
Ave.,

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

409 Kent

KAKAREKO
Bar & Grill)

Brooklyn, N. Y. T

NOTICE 
RL 7078 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 329 Kent 
Brooklyn, County of 
on the premises.

WALTER 
329 Kent Ave.,

is hereby given that 
has been issued to the

License No. 
undersigned 
retail under

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed
KAKAREKO 

Brooklyn, N. Y. T

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 2175 has been issued) to the 
to sell beer, wine and liquor at 
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 given that License No. 
RL 2223 has been issued to the i 
to sell beer, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 427 Wilson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 2033 has, been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at ___
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 85 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 3393 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the . Alcoholic Beverage Control 
Law at 6816 —• 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN P. GALLAGHER
Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

6816—4th

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6164 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 BRAUNSTEIN 
(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
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselljom, 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 2-504b

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Drs, Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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 3-6728.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5948 has been issued to the 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 TRAVASSAROS & 
DIONYSIUS JANIS

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

NOTICE
RL 5946
to sell beer, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2628 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LESTER MICHAEL LlNTON
2628 Atlantic Ave.,- Brooklyn, N. Y.

is hereby given that 
has been issued to the

License No. 
undersigned 
retail under

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylinėms Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

F. W. Shalins 
(SIIALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Traukiu paveikslus familljų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
•Iš senų 

naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais 
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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

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

jX j tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
Rj f garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 

niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
te mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 
naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spinduliųgydomi

kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrins 
tinkamą gydymą. t

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

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

(Isist. 28 m.)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Marijampolėje Atidaromas 

Liaudies Universitetas
Marijampolė. Tarybinių, 

įstaigų bei įmonių apmoky
tiems kadrams papildyti ir 
specialistams paruošti Mari
jampolėje steigiamas Liaudies 
Universitetas. Be bendrojo la
vinimo skyriaus, čia veiks tei- 
sės-administracijos, ekonomi
kos, atskaitomybės (buhalte
rijos), literatūros, profsąjungų! 
darbo, meninės veiklos, namų 
ruošos ir svetimų kalbų sky
riai. Dirbantieji džiugiai suti
ko šios suaugusių mokslo įstai
gos įkūrimą, kurioje galės įgy
ti speęialinių žinių ir vėliau jas 
panaudoti darbo našumą kel
dami.

Maisto Gaminiai ir Kitos Gė-j 
rybės Raudonajai Armijai 
Utena. Utenos apskrityje 

karštai pritariama sumanymui 
rinkti dovanas Raudonosios 
Armijos kariams. Šiuo reikalu 
neseniai buvo susirinkę Ute
nos partinis aktyvas ir tarybi
niai darbuotojai. Pranešimą 
padarė apkomo sekretorius 
drg. Tijūnovas. Paskirti įgalio
tiniai į valsčius. Išrinktos ko
misijos. Po dviejų dienų pra
dėjo plaukti vežimai, gausiai 
prikrauti maisto gaminių, ko

V. Andrulio Prakalbų Maršrutas
Drg. V. Andrulio' Prakalbos . 

Mass. Valstijoj
V. Andrulio, Vilnies redak

toriaus prakalbos Mass, vals
tijoj įvyks sekamose vietose:

Stoughton, trečiadienį, kovo 
21 d., 7:30 vai. vakare, Lietu
vių svetainėje, 24 Morton St.

Bridgewateryj, penktadienį, 
kovo 23 d., 7 vai. vakare, Lie
tuvių Piliečių Kliube.

Montello, Mass., šeštadienį, 
kovo 24 d., 7 vai. vakare, Lie
tuvių Tautinio Namo svetainė
je, 8 Vine St. Dainuos Ignas 
Kubiliūnas ir Rose Merkeliutėj 
(Stripinienė).

Amerikos ginklų galybė. Čia parodoma amerikiečių 
jėgų žygiuotę per Vokietijos miestą Muenchen-Glad- 
bach. Apie tą vietą buvo apsupta 50,000 vokiečių.

EXTERMINATING COMPANY
Brooklyn, N. Y.416 So. 5th Street

O)

Og

E V. 4-7345 Lie. by Board of Health

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

Skysčius parduodame Ir
IŠNAIKINAME 

ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokj brudą. 

*
Jūsų varginimosi dėl brudo ir pelių užsibaigs kai atsikreipsite 

i BLUE RIBBON EXTERMINATORS.
Dienų Ir Naktį Patarnavimas. Visas Darbas Guarantuotas.

Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

jinių, pirštinių ir kitokių gė
rybių. Viskas — Raudonajai 
Armijai. Daugiausia iki šiol 
dovanų pristatė Užpalių vals
čius. Neatsilieka ir Vyžuonos. 
Iš Anykščių pranešama, kad 
jie irgi neatsiliksią. Kituose 
valsčiuose, greičiausiai dėl or
ganizuotumo stokos, dovanų 
rinkimas vyksta silpniau.

Komjaunuoliai Surengė 
Paskaitą

Mažeikiai. Praūžus karo 
audrai, jau gruodžio mėn. Ma
žeikių miesto jaunimui buvo 
surengta paskaita, tema “Ta
rybinis jaunimas Tėvynės ka
ro metu.” Paskaitą surengė 
LLKJS Mažeikių apskr. komi
tetas. Paskaitoj dalyvavo apie 
300 miesto jaunuolių. Prane
šimą darė partijos apkomo 
propagandos ir agitacijos sky
riaus vedėjas drg. Butkus, 
plačiai apibūdindamas, kokius 
garbingus žygius yra padaręs 
tarybinis jaunimas karo me
tu fronte, partizanaudamas ir 
užfrontėje. Buvo paminėti il
tie vokiečių žiaurumai, kurie 
■yra padaryti prie Mažeikių, 
Pavenčiuose, kur žvėriškieji 
fašistai žiauriausiais būdais 
yra nužudę daugiau kaip 4000 
tarybinių piliečių.

So. Boston, sekmadienį, ko
vo 25 d., 2 vai. po pietų, Mu
nicipal Auditorium, E. Broad
way. Dainuos garsioji Harmo
nijos Grupė.

Worcester, Mass., sekma
dienį, kovo 25 d., 7 vai. vaka
re, Lietuvių svetainėje, 29 En
dicott St.

Gardner, antradienį, kovo 
27 d., 7 vai. vakare, Lithua
nian Amer. C. Club, 255 Main 
St.

Visus ir visas raginame da- 
■ lyvauti prakalbose ir išgirs- 
| ti daug naujo.

mažais kiekiais.
APTARNAUJAME 

NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS

Po paskaitos jaunimui buvo 
pademonstruota filmą “Ji gina 
Tėvynę.”

Viešoji Biblioteka Plečia 
Veiklą

Rokiškis. Raudonajai Armi
jai išlaisvinus Rokiškio miestą 
iš vokiškųjų fašistų jungo, tuo
jau buvo susirūpinta viešosios 
valstybinės bibliotekos atkūri
mu. Visos per karą išmėtytos 
knygos reikėjo surinkti ir su
tvarkyti. šį darbą paėmus į 
rankas knygų mylėtojui, bi
bliotekos tvedėjui drg. Kalve
liui, per trumpą laiką biliote- 
ka buvo sutvarkyta ir jau rug
pjūčio mėn. pradžioje pradėjo 
darbą. Tai bene pirmoji bi
bliotekos vedėjui drg. Kalve
liui, per trumpą laiką bibliote- 
rinmkų jungo. Dabar bibliote
koje yra 13,600 knygų. Nuola
tinių skaitytojų skaičius pasie
kė 1,300 žmonių, vietoj vokie
čių okupacijos metais buvusių 
800 nuolatinių bibliotekos lan
kytoj ų.

Knygos Darbininkams ir 
Tarnautojams

švietimo ir meno darbuoto
jų profsąjungos centro komi
teto bibliotekoje (Gedimino 
gt. 6) nuo 1944 metų gruo
džio mėn. 1 d. Lietuvos TSR 
PSCT nutarimu pradėta aprū
pinti įmonių bei įstaigų darbi
ninkai ir tarnautojai knygo
mis. Tam reikalui sudaromi 
tam tikri kilnojamieji knygų 
komplektai, kurie išduodami 
pagal įstaigos arba įmonės pa
tvirtintus įgaliojimus neilgiau 
kaip 1 mėnesio laikotarpiui. 
Perskaitytos knygos grąžina; 
mos atgal. Tarpininkai tarp 
darbininkų ir bibliotekos yra 
vietos komitetai.

Sudaryta Komisija Karių Šei
moms Remti Vietiniam Fon

dui Sudaryti
Prie Vilniaus miesto vykdo

mojo komiteto sudaryta komi
sija karių šeimoms remti vie
tiniam fondui sudaryti ir daik- 
tinei-piniginei rinkliavai mies
te pravesti. Komisijon įeina 
karių šeimų valstybinio aprū
pinimo ir buities sutvarkymo 
skyriaus vedėjas, kaip komisi
jos pirmininkas, miesto karo 
komisaras ir partijos miesto 
komiteto, komjaunimo bei 
profsąjungų atstovai.

Sandėlis Knygy ir Žoliy
Gydykla nuo Baimės Mirties  —. 50c
Girtuoklių Linksmos Dainos  — 15c
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes ....... 10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai .................— 30c
Mikaldos Papasakojimai ....................- 25c
Duktė Marių, graži apysaka _ _—...... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėjo   25c 
Burykla ir Burtininkas ........................ 25c
Kunigas Smitas, papjovė Savo Meilužę

ir Paskandino Hudson Upėj—
su meilužės paveikslu..................... 15c

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ........ 35c
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas ......................75c

Sapnas Marijos Alyvų Kalne   — 15c
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 25c
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta $1.25 
Kapitonas Velnias, 400 pusi..............  $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su

paveikslais .......................................... 25c
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi .... 20c

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... 35c
GREGORIUS buvo prirūkytas ant sa

los per 17 metų už tėvų nusidė
jimus ir tapo POPIEŽIUM ........ 25c

Sebūklingas Zerkilas ............................ 25c
DVARINĖ PANA, graži apysaka .... 25c
GRIGO Kalėdos ir nusiminimas se

no Jaunikio ........................................ 35c
PINIGAI galvažudžiai ir kaip Rąžan

čius išgelbsti nuo smerties ......... 25c
Geros naminės rodos ir daug juokų 15c 
Trys nekeiktos karaliaus dukterčs ..... 25c
RAGANA ir keliaunikas Jonas ............ 30c
KELIAUTOJAI j Šventą žemę JERU-

ZOLIMĄ ............  25c
Kabalas, Zobovoa Knygutė .................... 10c
Praloto Olšausko Darbai .................. 25c
Ko Nori Kunigas Kaulinis.................... 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos

be kito pagelbos .....................   35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos
yra ir kur jų galima gauti .......... 25c

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir
gydytis .................................................. 30c

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystčs pamokinimų.....  31.00

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj
vietoj ji randasi ir kaip kankina 30c 

GROMATOS į Lietuvą su pasveikinimais ir 
gražiomis kvietkelėmėms; apie 15 skirtingų 
pasveikinimų bei dainų. 'Puzinas 40c, 3 tu
zinai už $1, arba 10 tuzinų už $3.

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.25c 

Mostis nuo bile kokio niežulio skaudulio, 
rožes įsikirtimų, apdegimų ir vėžio $2.25.

Nervų ir nuo sutukimo po 85c; Inkstų 
arbata, varo akmenėlius 60c; Kraujo Va
lytojas 60c; Kosulio, Kokliušo ir Dusulio po 
60c; Vandeninės ir Širdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriškumo 85c; Nuo Užsisenėjusio 
Kataro (hey-fever) 85c; Nuo Cukrinės Li
gos (diabetų) 85c; Nuo Pražilimo ir Pleis
kanų 60c; Nemalonaus kvapo iš burnos 85c; 
Reumatiškų sausgėlų 60c; Palangos Trejan- 
kės (stambios) 60c; nuo surūgusio pilvo 
((lieart-burn) 85c; Paillų arbata ir mostis 
po 85c ;

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimų $1.25.

Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 pakeliai 
už $1.

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y,

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

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 premisos.

SAM HAIMSON & LOUIS RACHLEFF 
(Hildanne Rest. & Bar)

Tl 20 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 
(Autnann’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 428 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 that 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 MOSCICKI 
(Waverly Bar & Grill)

363—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7299 has been issued to the undersigned 
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 at 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 liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Norman Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILHELMINA BENEDICT 
(Norman Bar &Grill)

120 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

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 gi/en that License No. 
RL 5826 has. been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi- at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 704 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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)

321—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 299 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GASPARE & JOSEPH PONZO
299—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 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 
Ijaw at 102 Foster Avenue,' Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS & 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 Alcoholic Beverage Control Law
at 331 — 5th Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the
premises.

HILDA PONZO 
(Polytechnic)

331—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 590 has been issued to the undersigned 
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 the 
premises.

FRANCESCO VERDIG LIONE
367 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 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 soil wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2395 Coney Isalnd Av., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX RRESNER
2395 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
WR ,86 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 
premises. _ _ _

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SPECIALIAI VYRAI
ABELNAM VALYMO DARBUI 

LIGONINĖJE
Kreipkitės

MISS CASSINI Executive Manager
UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS

PHILADELPHIA, PA.
(71)

SKALBYKLOS PAGELBININKAI
LIGONINĖJE

Kreipkitės
MISS CASSIN

UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS 

PHILADELPHIA, PA.
(67)■ 1 1 1 ■ ■ - ■ /

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)

AUTO MECHANIKAI
PRIE AUTOMOTIVE JOBBERS 

MAŠINŠAPĖJ ; PUIKIAUSIOS DABAR 
IR POKARINĖS PROGOS: 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.
KREIPKITĖS
AMSCO,

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

VYRAI x
PAGELBĖJIMUI PRIE RAŠOMŲJŲ ME
DŽIAGŲ SANDĖLIO PALAIKYTI ŠVARĄ, 
ATK1LNOJIMUI FILE BOXES IR T.T.

NACIJONALINĖ IŠTAIGA 
BŪTINA PRAMONĖ

VIETA GREENPOINT. BROOKLYN.

ALGA $142.50 į MĖNESĮ
5% DIENOS. 2 SAVAITĖS VAKACIJŲ

PRANEŠKITE VISKĄ SMULKMENIŠKAI, 
AMŽIŲ. DRAFTO STATUS, 

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

20 WEST 43RD ST., N. Y. CITY.
(65)

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir viršaus
ABELNAS FABRIKO

DARBAS
Kreipkitės

AMERICAN CAN CO.
Delaware Ave. & Palmer St.

PHILADELPHIA, PA.
_____________________________ (651

LEDO TRAUKIKAI IR 
BOXMANAI
Nuolatinis darbas.

GERA ALGA.

DIETZ ICE CO.
FRESH POND ROAD 

& MYRTLE AVE.
RIDGEWOOD, L. I.

 (68)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PAKUOTOJAI
KAVOS IR ARBATOS

DALIAI — PILNAM LAIKUI
HARRISON COMPANY

50 STONE ST.
88 PEARL ST.

- (65)

Maskva. — Visuose so
vietiniuose frontuose kovo 
16 d. buvo sunaikinta ar ap- 
šlubinta 63 vokiečių tankai 
bei motorinės patrankos.

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

Kurios Prašalina Daugybę Įvairių 
Ligų. Skaitykit Atydžiai Vardus 
Mosčių ir Įsitčmykite 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 mostj, 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.

JKaina—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri
tation. Šita Mostis Stebuklingai gel
bsti nuo daugybes įvairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalima išbė
rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutimo, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, Žaiz
das, Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Kornų, nuo Šalčio ir nuša
limo ir 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 nuo Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oncus.
Mano antrašas:

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

Vietiniam—-€3 Putnam St.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

LABELIŲ KLIJUOTO JOS IR PILSTYTOJOS
50c Į VALANDĄ PRADŽIAI

55c PO TRIJŲ MĖNESIŲ
48 Valandų, 5 Dienų Savaitė 

Nuolat
Pokarinė Proga 

PAKILIMAI
Sėdinčiom Darbas, 

švarus Moderninis Fabrikas

INTERNATIONAL VITAMIN CORP.
1 Main Street, 

BROOKLYN
(67)

UŽSAKYMŲ PILDYTOJOS IR PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

50c Į VALANDĄ PRADŽIAI
55c PO TRIJŲ MĖNESIŲ

62įc KURIOS SU PATYRIMU
48 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ

INTERNATIONAL VITAMIN CORP.
1 Main Street, 

, BROOKLYN
(67)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI - VYRAI
TAIPGI VETERANAI

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

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

Prisilaikoma WMC Taisyklių
(68)

PADĖJĖJAI
PRIE ANGLINIŲ TROKŲ

Nuolatinis Darbas
JOHN HAWKINS & SON

198 PARK AVE., 
NUTLEY, N. J.

NUTLEY 2-1800
.Prisilaikoma WMC Taisyklių.

 (68)

CHAUFFEURS IR DARBININKAI
Geri darbai Manhattan ir Bronx pieno dirb

tuvėje. Kreipkitės į Room 406.

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BŪTINAS DARBAS
KREIPKITĖS

MR. W. J. HICKEY
N. Y. DOCK CO.

GALE MONTAGUE ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(73)

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

s ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(70)

VAGONŲ KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN 
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ 

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST
(65)

BUFFERS
PATYRĘ

PEČKURYS
LAISNIUOTAS

įrankiy Dėžių Prižiūrėtojas
MES IŠMOKYSIME

Pyrene Mfg. Co.
560 BELMONT AVE.

NEWARK 8, N. J.
Free Employment Office

Įėjimas iš
230 RIDGEWOOD AVE.

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

(68)

MERGINOS 
(Amžiaus 17 iki 45) 

PILSTYMUI. LABELIŲ KLIJAVIMUI 
IR PAKAVIMUI 

VAISTŲ & KOSMETIKŲ 
8:30 A.M. iki 5:30 P.M. 
(Viena Valanda Pietums) 
DUODAMA UNIFORMAI

WILLIAM R. WARNER CO. INC.
113 West 18th St., N. Y. City.

________________________________________  (67)

DALIAI - LAIKO 
NAKTIM DARBININKĖS 
Darbas dry cleaning dirbtuvėje, 
6 P. M. iki 10 P. M., pradedant 
pirmadieniu, baigiant penktadieniu; 
patyrimas nereikalingas. Telefonuo- 
kite arba matykite Mr. Seidel, 
Lackawanna Laundry Bldg., 
20 Hague St., Jersey City, N. J., 
JOURNAL SQUARE 4-8702. 
_________________________________________ (67)

MOTERYS
APTARNAUTOJŲ PAREIGOM 

LIGONINĖJE
Ant Privatinių Aukščių 

Kreipkitės 
MISS CASSIN 

UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS 

PHILADELPHIA, PA.
(71)

MOTERYS
WARDU APTARNAVIMO 

PAREIGOM 
LIGONINĖJE

Kreipkitės 
MISS CASSIN 

34TH IR SPRUCE STREETS 
't PHILADELPHIA, PA.

____________________________________________ (71)

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

DARBAS. 6 DIENOS. (47 VALANDOS) 
S 25.2o.

ŠAUKITE MR. JONES 
LEHIGH 4-2552.

, (70)

SĄSKAITŲ RAŠTININKĖ 
Tik patyrusi typistė. Nuolat. Fabriko ofisas. 

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

(70)

MERGINOS
Raštinės ir sąskaitų išsiuntimų department© 
darbui. Mokančios typing. 38 valandų savaitė. 
Rašykite, Laisvė, Box 302, 20 W. 43rd St., 

N. Y. City.
(66)

I

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

1-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
•(65)

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Mokinės Fabriko Darbui
IŠTISĄ DIENĄ DARBAS

Būtinoj Pramonėj
Kreipkitės

AMERICAN CAN COMPANY
Delaware Ave. & Palmer Str.,

PHILADELPHIA, PA.
(«5)
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NeHYork(i^/6Ž7/a7iril(A
Pakaitos dėl Gavimo 

Anglies
Orui atšilus ir transportaci- 

jai pagerėjus, mieste anglies 
gavimas palengvėjo. Dėl to 
majoras La Guardia paskelbė, 
kad vežimui anglies neberei
kia miesto viršininkų leidimo. 
Įsakymas gauti tokius leidimus 
buvo išleistas sausio 27-tą, an
glies ištekliui mieste sumažė
jus.

Kita pakaita yra ta ,kad ga
vimui bile kurios rūšies ang
lies kitiems metams reikia re
gistruotis, kaip kad pernai rei
kėjo registruotis gavimui tik 
kietosios anglies. Suvartojan- 
tieji daugiau 25 tonų per me
tus, registracijoj turės pažy
mėti ir kiek jie dar turi ang
lies. Įmautiems iki 25 tonų per 
metus jau turimos anglies ra
portuoti nereikia, tik reikia 
paduoti, kiek ir kokios anglies 
jūs norite gauti sekamam se
zonui.

Stebuklingi “Gaisrage- 
siai” ir Burtininkė Vi

lioję Lengvatikius
Kas mūsų laikais nenori bū

ti piniguotu ir sėkmingu pre
kybininku? Tačiau teisingu 
būdu per didelio pasisekimo 
sunku sugaudyti. Tad vieni 
griebiasi melų ir suktybių, o 
kiti lengvatikystės. Vylimasis 
stebuklais, lengvatikystė, vi
suomet pavaduoja nežinystę. 
Iš to vieni greitai pralobsta, o 
antrieji nu bankrutuoja.

šiomis dienomis iškelta ypa
tinga byla federaliame teis
me, New Yorke. Susidariusi 
grupė iš buvusio kumštynių 
manadžerio Jack Kearns su 
daugeliu “aukštų pažinčių” ir 
didele drąsa; iš burtininkės, 
Princess Zuleika, kuri gali vis
ko pažadėti-burti, nes niekam 
nieko nereikia duoti ir dar už 
tuos burbulus mokesties gau
na, ir kumštininko Harry Len
non. Grupė, kaip sakoma 
skunde, pasiskelbusi gaminto
ja stebuklingų gaisrui gesinti 
chemikalų, kurių niekad ne
dirbo. Vyrai, pasipirkę po ke
lis buteliukus esamų gesintu
vų, važinėdavo pas piniguotus 
ir šiaip įtakingus žmones kal
binti įvesdinti į jų kompaniją 
turtą. O burtininkė, žinoma, 
lengvatikiams nuburdavo auk
sinę ateitį per tam tikras pa
žintis, kurios tikrių tikriausia 
ateidavusios. Pažintys ateida
vo, bet auksas išeidavo. Ir vi
suomet tas auksas pataikyda
vęs į gaisro gesintuvo kompa
niją.

Įkaltinime sakoma, kad jie 
taip išvilioję apie $150,000 iš 
norinčių pelningai įvesdinti pi
nigus.

Iš Laisves Bazaro 
Pirmojo Vakaro

Pirmadienis, Kovo 19, 1945

FILMOS- TEATRAI Radio City Pradės 
Velykų Programą

Prašo Pranešti
Raudonojo Kryžiaus vajaus 

vedėjai 85-me Precinkte pra
šo turinčius jau surinktų aukų 
atnešti jas šio pirmadienio va
karą, kovo 19-tą, 239 Gra
ham Ave., Brooklyne. Čia taip
gi gausite naifjas paskirtis ar 
medžiagas tolimesniam dar
bui.

Rinkliavos po namus nori
ma baigti su 15-ta kovo, tad 
prašo visus pasižadėjusius ap
eiti gatvę ar bloką atlikti tai 
greičiausiu galimo laiku. Ir 
prašo apeiti rūpestingai, nuo
dugniai, nepraleidžiant nei 
vienos šeimynos, nei vieno jos 
nario, šio karo laimėjimas yra 
visų žmonių pareiga, tad rei
kia, kad kiekvienas gyventojas 
prisidėtų su parama Raudona
jam Kryžiui pagal savo išgalę.

Ateinantį mėnesį New Yor
ke norima surinkti drabužių 
aprengimui 125,000,000 asme
nų Europoje. Russian War Re
lief taipgi bus vienu iš to va
jaus dalyvių.

šiuos žodžius rašant, šešta- 
dien. rytą, buvom jau pralinks- 
mavę pirmąjį bazaro vakarą,
16- tą, o likusiais dar turėjome
17- tos ir 18-tos kovo vakarus.

Nors tai buvo darbo vaka
ras, tačiau didysis Grand Pa
radise ballruimis, 318 Grand 
St., Brooklyne, buvo patogiai 
apypilnis publikos — smagios 
ir draugiškai kooperuojančios 
nuo pradžios iki vėlybos už
baigos.

Aido Choras, vadovybėje sa
vo mokytojos Aldonos Ander
son, davė keletą dainų. Dai
navo gyvai, harmoningai ir 
drąsiai. Augdamas didyn, cho
ras vėl pradeda atgauti jam 
įprastą savimi pasitikėjimą ir 
stiprumą.

Daug Rankų Darbo 
Gražumynų

Karo sąlygose, elektriškų ir 
kitokių mechaniškų, taipgi me
talinių dovanų ne tiek yra, 
kiek galėtų būti, jeigu ne tos 
sąlygos. Nėra tiek, kiek reikė
tų balansui — atsverti audek
linių gražmenų skaičių. Vie
nok tūlas vistiek specialiai ga
vęs ar nuo seniau turėtą pa- 
taupinęs Laisvės bazarui nau
jutėlį budilninką laikrodį, ki
tas elektrišką skustuvą, tre
čias dar ką kitą.

Už tai moterų rankų darbų 
skyrius gausus dovanomis be
veik po senovei. Ir tiems dir
biniams medžiagų dabar sun
ku gauti. Tačiau jos visgi kaip 
nors gavusios ir pagaminusios 
netikėtinai daug gražumynų. 
Tūli iš jų nepaprastai artistiš
ki ir skoningi. Daug tų dirbti
nių išgaudė pirmą vakarą atė
jusios jaunosios merginos ir 
moterys, jaunamartės ir krau
nančiosios kraitį mylimųjų su
grįžtant iš karo laukdamos. 
Jos greit pažįsta artistiškų 
rankdarbių vertę.

Yra ir Maisto Produktų
Maisto produktų, ypatingai 

trūkstamųjų, anaiptol nėra pa
kankamai patenkinti visus no
rinčius tokių pirkti. Tačiau su
nešta daugiau, negu galima 
buvo tikėtis esamose sąlygo
se. Net grybų (kurie, tiesa, 
parsiduoda be punktų, bet ne 
bile kur, ne bile kam galimi 
surinkti) stovėjo sueiliuota 
gal keliolika kvortų. Bet ir ke
liolikos bačkų nebūtų buvę 
perdaug, kiek buvo norinčių 
tuos grybus pirkti. Laimė, kad 
antrą dieną atnešta daugiau. 
Kitaip paskutinėmis dienomis 
atvykusioms nebūtų tekę nei 
pamatyti, ne tik pirkti.

Turėjome Gerų Vaišių
Bazaro gaspadinės svečius 

aprūpino labai geromis silkė
mis su bulvėm, mėsos ir sūrio 
sandvičiais, blyneliais ir kitais

norėsime pamatyti, kaip vei
kiama siuntime pagalbos Lie
tuvos žmonėms. Pasiėmėm 
New Yorke kambarį ir būsime 
visas tris dienas Laisvės baza
ro svečiais.

Kitą įdomią grupę sudarė 
Charles Yurkevičius, atvykęs 
su visa grupe savo jaunų uni
formuotų draugų, kelių, tautų 
kilmės amerikiečių. Bazaro 
svečiai juos pavadino United 
Nations Group.

Iš apylinkės, kaipo darbo va
karą, nei nesitikėta buvo sve
čių, tačiau ir iš už plačiosios 
Hudson upės jau turėjome ke
letą.

Kaltina Motormaną Del 
Gatvekany Nelaimės
Herman J. Mann, motorma- 

nas gatvekario, kuriame su
žeista 60 žmonių kovo 9-tą, 
suspenduotas iš tarnybos ir 
kaltinamas apsileidime. Kaip 
iš tikrųjų dalykai buvo, gal 
būt išsiaiškins toliau. Laike ne
laimes motormanas sakė, kad 
stabdžiai (brakes) neveikė. Gi 
Transportacijos Taryba skel
bia, kad jis turėjo ir mokėjo 
kaip vartoti nepaprastos padė
ties priemones, bet nenaudo
jo.

Nelaimė tuomet ištiko Gra
ham Ave. gatvekariui leidžian
tis žemyn link Manhattan nuo 
Brooklyno tilto.

Mann gyvena 637 E. I75th 
St., Bronx.

Laisvės Bazarui
Dovanos

Daiktais
Peter KapiskAs, Brooklyn, 

N. Y., (sav. užeigos, 32 Ten 
Eyck St.), dvi bonkas degti
nės.

S. Kleizienė, Maspeth, N. 
Y., daug gražių dalykėlių.

Anna Zakarauskienė, Brook
lyn, N. Y., gražiai rankom pa
darytą paduškaitę.

Jurgis Kanopa, Brooklyn, 
N. Y., kvortą vyno.

I. Levanienė, Brooklyn, N. 
Y., surinktų dovanų.

Anelė Kanopienė, Brooklyn, 
N. Y., gražias numegstas bal
tas pirštinaites.
F. Reinhardt, Ridgewood, N. 
Y., kavos ir cukraus.

Mrs. Kasmočienė, Brooklyn, 
N. Y., tris gražius kvartukus.

M. Simonavičius, Brooklyn, 
N. Y., (sav. užeigos, 426 So. 
5th St.), dvi bonkas vyno ir 
dvi bonkas degtinės.

J. Balažentis, Brooklyn, N. 
Y. (sav. užeigos, 49 Ten Eyck 
St.), dvi bonkas vyno, dvi bon
kas degtinės ir dvi bonkas 
Vodka.

Mrs. Anna Spencer, B’klyn, 
N. Y., kepuraitę, muilo ir gra
žiai numegstą apvalkalą pa- 
duškaitei.

Milchius Shoe Store, 69-21 
Grand Ave., Maspeth, N. Y., 
porą moteriškų batukų. Mrs. 
Emily Keras, Maspeth, N. Y., 
stiklinę lėkštę.

Pinigais
W. Yokim, New Britain, 

Conn, (bl.), W. T. Yokim, $2. 
Po $1: J. J. Statula, F. Ger- 
dauskas. Viso $4. •

ALDLD 20 kp., moterų sk. 
(per J. Navalinskienę), Bing
hamton, N. Y.: V. Kaminskie
nė, $5. ALDLD 20 kp., mote
rų skyr., $3. A. L. Mainioniai, 
$2. (Po $1 : A. Navalinskas, L. 
Luzinas, J. Vaičekauskas, V. 
Gaidis, B. V. Zmitraitės, V.

Agnes Petrukaitienė. Po $1 : 
Jonas P. A. Jatul, Kavalin. Vi
so $11.

ALDLD MoterųI kuopa, 
Worcester,' Mass.' (per M. Su
kackienę — bl.) : Liet. Litera
tūros Moterų kp., $5. Po $1 : 
M. Sukackienė, A. Balčiūnie
nė, D. Yekštienė, A. Dvarec- 
kienė, J. M. Lukas. Po 50c: A. 
Chaponis, V. Valantsavičia 
Viso $11.

Pavieniai:
Po $5: P. Ramoška, New

ark, N. J., F. P. Malkaitis, 
Easton, Pa.

Jonas ir Ona Kalvaičiai, 
Maspeth, N. Y., $2.

Ona Walmusiene, Brooklyn, 
n. y.; $1.

širdingai ačiū visiems už 
gražias dovanas.

Laisvės Adm-cija.

Teatrininkai Parvyko
Katharine Cornell, žymi ak

torė, Brian Ahem e ir grupė ki
tų “The Barretts of; Wimpole 
St.” trupės aktorių sugrįžo iš 
užjūrio, apkeliavę daugelį ka
ro zonų Europoje su tuo vei
kalu. Ten išbuvo 6 mėnesius. 
Vaidino vien kariškiams. Ko
vo 26-tą trupė pradės persta
tymus Barrymore Teatre, New 
Yorke.

Dentistas Newman, kurio 
pacijentė Mrs. Hall mirė nuo 
apmarinimo, tapo pripažintas 
nekaltu.

skaniais karštais ir šaltais val
giais. O paskiausiems vaka
rams sakė turėsiančios ir dau
giau ko. Trūkumus jos apėjo 
savo dideliu pasiryžimu. Vie
nos pataupino ir dovanojo 
punktus, kitos atnešė jau ga
tavus produktus, nuo savęs 
nutraukusios, dar kitos parin
ko pas biznierius šio to.

Apie daug dirbusias gaspa- 
dines teks dar pakalbėti atski
rai.

• Reti Svečiai
Eva ir Antanas žvingilai iš 

Jewett, Conn., seni laikrašti
ninkai, geri Laisvės skaityto
jai ir prieteliai, atvyko visoms 
trims dienoms. Su jais kartu 
atvyko jų dukra Mary ir dvi 
anūkės, Nancy ir Mary, sū
naus dukrelės, iš Plainfield, 
Conn, žvingilienė sako:

—Visą žiemą buvome už
snigti, tai nors dabar norėjo-
me ištrūkti vakacijai. Norėjo
me pamatyti, kaip einasi tas 
’didysis Laisvės turgus, taipgi

Kapičiauskienė, Juozas Gabu- 
žis, Joe Undrejunas. Po 50c: 
M. Bekerienė, M. Kulbienė, 
H. Pagiegala, A. Tvarijonas, 
Mary Kazlowsky, N. Garnie- 
nė. A. Barzdevičienė, 25c. A. 
žemaitis, 15c. Harry Truz, 
10c. Viso $21.50.

V. Padgalskas, Mexico, Me. 
(bl.): Po $1: V. Padgalskas, 
J. Venckus ir V. Milišauskas. 
Viso i$3.

Geo. Shimaitis, Brockton, 
Mass.- (bl.) : Po $2: George
Shimaitis, A. K. Raila. Viso 
$4.

A. J. Navickas, Haverhill, 
Mass, (bl.) : Po $2: Albinas 
P. Dambrauskas, Alexander 
Berzekonis, B. Baublys, Au
gust S. Kazlauskas. Po $1: 
Juozas Masevičius, Jonas Sau- 
lėnas, James Aidikonis, B. Gu- 
mauskas, Walter Račkauskas, 
A. J. Navickas. A. Večkys,
50c. Viso $14.50.

J. Lavas, Stoughton, Mass, 
(bl.): Po $5: Juozas Lavas,

“Wait for Me”-Vertinga ir 
Intriguojanti Filmą

Stanley Teatre Nauja Filmą
Gaminta pagal Konstantin 

Simonovo novelę ir scenarijų. 
Muzika Nikolai Kriukovo, Fo
tografija Rubaškino. Dirigavo 
Boris Ivanov ir Alexander 
Stolper, Central Art Film Stu
dijose, Alma Ata, Sovietų Są
jungoj.

SOVIET CAST
Lisn   Valentina Serova 
Nikolai ................ Boris Blinov
M isba ................ Lev Sverdlin
Andrei ....... Nikolai Nazvanov
Sonia ............. Nina . Zorskaia
Fedin ................ Piotr Gerajca
Maria ............ Elena Tiapkina
Partisan ..... Anton Marnenov
Pasini .............. Edn Sipavina
Gunner .............. Alex Apsolon
Pilot ..................................................

ENGLISH CAST
Donna Keatb 
Alexander Scourby 
Sanford Meisner 
Paul Mann 
Eugenie Chapel 
Byron McGrath 
Grace Coppin 
Ixniis Sorin 
Barbara Fuller 
Will flare 
Bill Quinn

“Wait For Me” yra antroji 
Sovietų filmą Amerikoje su 
anglišku dialogu, kuris atrodo 
stebėtinai gerai pritaikytas 
prie rusiškosios žodžių tarmės, 
jog sunku ir įsistebėti skirtu
mai tarp girdimų kalbų ir tar
mės lūpomis, nebent būtum 
skaitymo iš lūpų specialistas.

Filmą einasi apie kariškių 
žmonas: namie pasilikusias ir 
laukiančias ir apie tas kitas, 
nelaukiančias. Veikalo rašyto
jas Simonovas, plačiai žinoma
sis Raudonosios Armijos laik
raščio Red Star koresponden
tas frontuose, rašė veikalą po 
įsitikinimo gyvenime, kokią 
neapsakomą ištvermę ir pajė
gą suteikia milionams kariškių 
frontuose įsitikinęs žinojimas, 
jog jų, mylima žmona taip pat 
įsitikinusiai laukia jo sugrįž
tančio. Jis iš pradžių buvo pa
rašęs tuo pavadinimu poemą, 
kurios vienu kartu buvo iš
spausdinta milionas kopijų ir 
18-kos skirtingų, kompozitorių 
paversta dainom Paskiau pa
gaminta veikalu ir vaidinta 
vienu kartu keliose dešimtyse 
teatrų Sovietų Sąjungoj.

Valentina Serova, privatiš- 
kame gyvenime Mrs. Simonov,

————
BROOKLYN b

LABOR LYCEUM i;
DARBININKŲ ĮSTAIGA ]

3ALGS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais Įtaisymais.

i KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave. :

Tel. ^Tagg 2-8842

autoriaus žmona, vaidina gra
žuolę, įsitikinusiai laukiančią 
žmoną Lisą, kuri ir praneši
mams apie vyro mirtį atsisako 
tikėti. Jinai nuo kankinančio 
liūdesio ir ilgesio ginasi dar
bu fabrike ir pasiruošdama 
militariškai tarnybai, kad už
imti vyro vietą naikinime už
puolikų vokiečių.'

Nina Zorskaia vaidina So
nią, to tipo žmoną, kuri norė
dama parodyti “begalinį“ liū
desį savo vyro atsisako net 
darban eiti. Jai atrodo, kad 
jos be vyro buvimas yra di
džiausiu pasiaukojimu pasau
lyje. Taip savęs besigailėdama 
jinai prieina prie to, jog kada 
ją mylįs, į ją įsitikėjęs vyras 
grįžta, jinai jau yra išėjus ant 
visos nakties jieškoti “ramy
bės“ su kitu.
Boris Blinov vaidina Niko
lai ii — tą, kuris iš numirusių 
sugrįžta.

Filmą jaudinanti ir reikš
minga, verta pamatyti.

S.

Roxy Teatre
Trečia savaitė rodoma fil

mą “A Tree Grows in Brook
lyn,” iš eilinės mūs miesto šei
mos gyvenimo.

Paramount Teatre
Prie Times Square, rodo 

linksmą, lengvą šokių, daine
lių ir linksmavimo filmą 
“Bring on the Girls.”

Iki ateinančio ketvirtadienio 
Radio City Music Hall, 6th 
Ave. ir 50th St., New Yorke, 
teberodoma “Tonight and Eve
ry Night. “ O 22-rą pradės ro
dyti naują filmą “Without Lo- 

_ve,” su Spencer Tracy ir Ka
therine Hopburn. Taipgi did
žiojoj scenoj pradės perstaty
mą velykinio veikalo “Glory 
of Easter.” Veikalas religinė
mis temomis, statomas kas mo
tai per virš desėtką motų.

Victoria Teatre
Rodoma “Thunderhead,” 

spalvota filmą apie lavintus 
arklius, jų lenktynes; apie ar
klių savininkus, jų problemas 
ir nuotikius.

Embassy Žinių Teatruose, 
New Yorke

šią savaitę rodo užkariavi
mą Corregidor: mūs karo lai
vų veiksmai Manila Įlankoj; 
pėstininkų pribuvimas ant sa- 

į los parašiutais ir iš jūrų. Taip
ogi mūsų bomberiai Vakarų 
' Fronte. Namų fronto žiniose 
j Stettiniaus sugrįžimas iš Kry- 
; m o konferencijos.

: SUSIRINKIMAI
1 RIDGEWOOD-B’KLYN, N. Y.

ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 20 d. Šapolo-Vaiginio salėje, 
147 Thames Si. Nariai, kurie ne
galite dalyvauti susirinkime, malo
nėkite duoklių mokesti priduoti per 
kitus narius. Būtų labai gerai, kad 
mūsų kuopa su šiuo susirinkimu pa
taptų ant Honor Role. Kurie galite, 
dalyvaukite susirinkimo, atsiveskite 
ir naujų narių. — - M. Stakovas.
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DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

282 UNION BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
, GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

PRANEŠIMAI

VALANDOS:

Kalmos

Avenue

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Tel. EVergreen 7-6868

Notice is hereby given that I. 
Lefkowitz & Sons, Inc.į of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Blossom” with the Secretary 
of State of New York, to be used 
on food products, namely; beverage 
syrups. j (65-82)

Notice is hereby given that Dolly 
Fruit Products Corp., of ’Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Dolly” with the Secretary 
of State of New York, to be used 
on food products, namely, syrups 
for beverages. (65-82)

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Notice is hereby given that “Yeah 
Man” Products Co., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Yeah Man” and “IJula-Kula” 
with the Secretary of Štate of New 
York, to be used on food products, 
namely, syrups. (65-82)

SHOP 
Savininkas

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Ateikite pasimatyti su Glvials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDH

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

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN •. N. T.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

Persodlnam Deimantus Jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

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

VERI-THIN RYTHM... 17-j.wl Precbio. 
movement Smartly ttyled yellow

(3171

MrtUXIl

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
Tel. ST. 2-2178

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.




