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KRISLAI
Tamsūnai Visuose 

Amžiuose
Milionai Vienoms, Ubago 

Tarba Kitoms.
Irgi “Generolas.”
Raudonasis Kryžius.
Ką Jie Sušelpė?
Niekšai Nesimokina.

Rašo A. BIMBA

Dar ir šiandien daugybė 
žmonių netiki į jokį progresą. 
Prieš kiekvieną naują žygį jie 
atsispyrę kovoja.

Tamsu n ų yra buvę pilni vi
si amžiai, štai iš praeities. 
Ohio valstijoj randasi mieste
lis vardu Lancaster. 1826 me
tais ten mokyklos taryba atsi
sakė leisti patalpas diskusijom 
temoje: Ar reikalingi ir prak
tiški yra geležinkeliai?

Tie tamsūnai argumentavo :
“Mes mokyklose patalpas 

su mielu noru suteikiame de
batams visais tinkamais klau
simais, bet toki dalykai, kaip 
geležinkeliai ir telegrafai, yra
negalimybė ir taipgi aiškios tarp 
bedievybės apsireiškimas.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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SOVIETU KARIUOMENE 
SIAURINA VOKIEČIAMS 
IŠTRŪKIMĄ IŠ DANCIGI»
London, kv. 2. — Prane

šama, kad Sibiro raitinin
kai, komanduojami generolo 
N. S. Oslikovskio, ik kazokai 
gręsia perkirst paskutinį 
Pomeranijos pajūrio gele
žinkelį, einantį per Kosimą, 

Dancigo ir Stettino.
Tuomet tūkstančiai nacių 

“Apie juos visiškai nieko; kariuomenės liktų atkirsti 
nėra Dievo žodyje (Biblijoje). Dancigo apylinkėje ir šiau- 

_ 1 Dievas butų norėjęs, rjnjaj _ rytiniame Pomera- 
. ’ - - . . nijos kampe. Raudonieji la-

“-1 važmėtu tuo baisiu grei- kūnai ardo tą geležinkelį ir

Jeigu Dievas I
kad jojo protingieji sutvėri
mai
čiu, po 15 myliu per vai. tai vefiantį Danci j
jisai butu apie tai is anksto; L, o •. Y - Stettmo uostamiesti. Sovie-pranesęs per savo šventuosius ... _ - • T1
pranašus. Geležinkeliai ir kariuomene perejo Ihnos 
legrafai yra šėtono išmislas! lr Per dieną pažygiavo 
vesti pragaran nemirtingąsias iki I) ameiikiniu myliu pil - 
dūšies...” myn.

★ ★ ★ Raudonarmiečiai, užėmė

nijos kampe. Raudonieji la-

Zechendorfą, 11 mylių nuo 
Gross-Tychow, kur koncen
tracijos stovykloje laikomi 
amerikiečiai karo belaisviai; 
atėmė iš vokiečių didelę ge
ležinkelio stotį Floetenstei- 
ną, vieškelių mazgą Falken- 
hageną ir penkias kitas gy
venamąsias vietoves. Šiame 
fronte per 24 valandas būvi 
užmušta daugiau kaip 2,00i 
priešų ir suimta 400.

Silezijos fronte Raudono, 
Armija užėmė Breslau prie
miesčius Althofnass ii 
Gross - Ohlewiesen ir dar 1b 
blokų namų savo apsuptame' 
Breslau didmiestyje; Sovie
tų kariai pagrobė 10 patranv

Ponia Gloria Vanderbilt di, 
Cicco 
žiaus 
vertės

sulaukė 21 metų am-i 
ir gauna $4,295,628' 
turto! O visą savo iš-1 

dykusį gyvenimą šis sutveri-j 
m as nėra nė piršto pajudinęs, 
kad tą turtą užsidirbti.

Tuo tarpu milionai jaunų, 
darbščių ir talentingų mergi
nų sunkiai dirba, bet nė vie
nos šimtinės prie savo dūšios 
neturi.

Mūsų gi Nepriklausomybės I 
Paskelbimas sako: “Visi žmo-'visame 
nes yra sutverti lygiais.

Taip, 
giais, bet socialinė nelygybė. Princessą, salos sostamiestį, 
yra tiesiog baisi. svarbiausią jos uostą ir dvi

japonų naudotas lėktuvų 
aikštes apylinkėje.

Palawan yra jau septy
niolikta iš tų salų, į kurias 
amerikiečiai įsiveržė bei už
ėmė Filipinų salyne. Jinai 
turi 275 mylias ilgio ir iki 
25 mylių pločio. Nuo pieti
nio jos galo tėra 90 mylių i- 
ki Borneo, didžios salos 
Rytinėje Holandų Indijoje.

Kai jankiai nušluos japo
nus Palawan saloj, tai iš jos

GEA. MAC ARTIIURO KARIAI 
UŽKLUPO JAPONUS DAR 
VIENOJ FILIPINŲ SALOJ

Manila, kv. 2. — 4-ji ge
nerolo MacArthuro vetera
nų divizija, atgabenta lai
vais, staiga įsiveržė į Pala- 
|wan salą, penktą didžiausią 

Filipinų salyne ir 
pačią vakarinę. Amerikie- 

jie visi sutverti ly-jčiai greitai užėmė Puerto

jie kontroliuos įplaukimą j 
Šulu Jūrą ir į didelę dalį 
Pietinės Chinijos Jūros. Is 
Palawan amerikiečiai galės 
pastoti svarbiausią japonam 
vandens kelią į Indo-Chinn, 
Thailandą, Malajus, SingaV 
porą, Burmą ir Rytinę In- 
diją.

Prezidentas Atsišaukė į 
Kongresą Remti Krymo 
Kon f erenci j os Tarimu s

Washington. — Prezid.. 
Rooseveltas, kovo 1 d. duo
damas kongresui pranešimą 
iš savo konferencijos su 
maršalu Stalinu ir Anglijos 
premjeru Churchillu, tarp 
kitko, sakė:
/“Visai atvirai kalbant, 
Klausimas, ar ta konferen
cija bus pilnai vaisinga ar 
ne, žymia dalim yra jūsų 
rankose. Nes jeigu jūs čia 
Amerikos kongreso rūmuo
se — su Amerikos žmonių 
parama —* nesutiksite su 
Jaltoje (Kryme) padarytais 
tarimais ir jeigu jūs veik
liai neremsite jų, tai ta su
eiga neduos pastovių vai
sių.
x Krymo konferencijoj bu
vo siekiama dviejų vyriau
sių tikslų. Pirmas buvo su
mušti Vokietiją kuo grei
čiausiai ir su kuo mažiau
siais nuostoliais talkininku 
kariams. Tas siekimas da
bar labai stipriai vykdomas.

Antras tikslas buvo ir to
liau tiesti pamatus tarptau
tinei santarvei, kuri atneštu 
tvarką ir saugumą po šios 
karinės betvarkės ir kuri 
duotų pastovios taikos už
tikrinimą tarp pasaulio tau
tų.

Linkui šio tikslo taip pat 
buvo padarytas didžiulis 
žingsnis pirmyn.
BESĄLYGINIS PRIEŠŲ 

PASIDAVIMAS
Jaltoje mes vėl aiškiai pa

rodėme, ir aš dabar pakar
toju, kad besąlyginis pasi
davimas nereiškia sunaiki
nimą ar pavergimą Vokieti
jos žmonėms.

Besąlyginis pasidavimas' 
reiškia galą nacizmui ir na
cių partijai, ir visiems bar
bariškiems jos įstatymams^ 
ir įstaigoms.

Jis reiškia sunaikinimą' 
visų militaristinių (karan 
traukiančių) intakų vieša
me, privačiame ir kultūri- j 
niame Vokietijos gyvenime.!,

Tatai reiškia naciams ka
riniams kriminalistam bau
smę, greitą ir teisingą — ir 
aštrią.

Tatai reiškia visišką Vo
kietijos nuginklavimą; jos 
militarizmo ir jos karinių 
įrengimų sunaikinimą; ta
tai reiškia galą jos ginklų 
gaminimui, išsklaidymą visų 
jos ginkluotų jėgų, visiems 
laikams suardymą jos gene- 
ralio štabo, kuris taip daž
nai daužė pasaulio santaiką.

(Tąsa 2-me pusi.)

AMERIKIEČIAI BEVEIK 
DOVANAI PAĖMĖ DIDELĮ 

VOKIETIJOS MIESTĄ
kaip 100 jų buvo sužeista 
bei nukauta, kaip sakė jan-» 
kių majoras Geiglein.

Daugelis Muenchen-Glad- 
bacho gyventųjų džiaugėsi, 
kad amerikiečiai atvyko. 
Kai kurie vokiečiai sakė,

Paryžius, kv. 2. — Devin
tosios amerikiečių armijos 
kariai vakar beveik be mū
šio užėmė Muenchen-Glad- 
bachą, vokiečių geležinkelių 
mazgą ir svarbų pramonės 
miestą, turėjusį iki 200,000
gyventojų. Pirmiau jankiai ikad nacių oficieriai patarė 
buvo įsiveržę į pietinį jo nesipriešinti atėjūnams; 
priemiestį Rheydtą. Bet i- ;girdi, tai būtų bergždžias 
mant patį Muenchen-Glad-1 pasiaukojimas, nes po kokio 
bachą, tiktai keturi ameri- 1 mėnesio būsiąs užbaigtas 
^kiečiai buvo sužeisti į ranką karas. O aukštieji hitleri
nei koją.— Rheydt yra gim-įninku vadai buvo liepę ginti 

/inė J. Goebbelso, nacių pro-Į miestą iki paskutinio vyro 
pagundos ministerio. [ir moteries.

Per dieną toje apylinkėje 1----------------
fouvo užmušta 5 jankiai; peri Japonų radijas sakė, kad 
savaitę šie Amerikos kariai i Amerikos lakūnai degino 
paėmė Juelich miestą ir 5 Tokio elektroniškomis-fos- 
miestelius, ir tik mažiau folinėmis bombomis.

) GEN. PATTON ĮSIVERŽĖ 
Į ISTORINĮ VOKIETIJOS

\ MIESTU TRIERS

Susilaukėme dar vieno “ge
nerolo,” kuris duoda instruk
cijas rytų ir vakarų frontams. 
Juomi yra ne kas kitas, kaip 
amžiną atilsį Naujosios Gady
nės graborius Stasys Strazdas.

Strazdas sako, kad rytų 
frontas tupės ten, kur jis da
bar randasi. O iš vakarų ang
lai ir amerikiečiai trauks į 
Berlyną!

Jeigu, tačiau, kartais Žuko
vas ir Eisenhoweris jo prisa
kymų nepaklausytų, tai ne jo, 
bet jų būtų kaltė. (Kel., vas. 
28 d.)

PRIE DUESSELDORFO! 
Paryžius, kv. 2. — Ameri

kiečiai užėmė pozicijas už 
pusantros mylios nuo Dues
seldorfo, pusmilioninio Vo
kietijos miesto, rytiniame 
Rheino upės šone. Sakoma, 
jankiai jau pasiekė Rheiną 
toj srityj.

Amerikiečiai įsiveržė į Ne
uss, Duesseldorfo priemies-

Žygiai prieš Japonus Angly Seimas Vien-
Su kovo 1 diena prasidėjo 

Raudonojo Kryžiaus finansinis 
vajus. Rems ji visi patriotingi 
amerikiečiai. Energingai vaju
je darbuosis visi demokratiniai 
lietuviai.

Raudonojo 
muo be galo 
taikos metu.

Kiekvienas
aukotas doleris eina garbin
gos organizacijos garbingam 
tikslui.

Manilos Srityj
Manila, kv. 2. —Amerikie

čiai Luzon saloj, užėmė Ca- 
dorną, į pietų rytus netoli 

Kryžiaus vaid- Manilos, Filipinų sostamies- 
svarbus karo iričio. Pačioj Maniloj jie atė

mė iš japonų valdinį žemdir- 
tam tikslui pa-. byStės rūmą per nuožmų 

mūšį jo skiepe. Likučiai ja
ponų susibrukę į valdinį fi
nansų rūmą ir žūt-būtiniai 
ginasi.Kryžiokiškoji spauda pati 

sako, kad iš Lietuvos Švedi- 
jon pabėgo viso labo tik du 
šimtai lietuvių. Jie bėgę nuo 
Raudonosios Armijos, kai pa
matę, kad nacių viešpatavimui 
Lietuvoje atėjo galas.

Jei ne visi, tai didelė dau
guma tų pabėgėlių, aišku, yra 
hitlerininkai. Kai kurie iš jų, 
be abejonės, yra padėję na
ciams terorizuoti ir žudyti Lie
tuvos žmones.

Bendrasis Fondas didžiuoja
si, kad šitiems paukščiams jis 
jau yra pasiuntęs $17,000 pa
šalpos !

Tuo tarpu daugiau kaip 
(Tąsa 4-me pusi.)

Chiang Kai-Shekas Žada

balsiai Užgyrč Kry
mo Sueigos Tarimus

London. — Po trijų dienų 
diskusijų, Anglijos seimas 
413 balsų prieš 0 pareiškė 
pasitikėjimą premjer. Chur- 
chillui ryšium su Krymo- 
Jaltos konferencijos tari
mais, kuriuos Churchillas 
bendrai su prez. Rooseveltu 
ir maršalu Stalinu padare.

Apie 20 konservaių (ne- 
pažangiųjų) ir 10 tariamų 
darbiečių susilaikė nuo bal
savimo.

Prie arbatos Kryme šnekasi prezidentas Rodseveltas 
ir premjeras Churchill, o jų klausosi prezidento sekre
torius Stevq Early.

į Paryžius, kv. 2. — Trečio
ji Amerikos armija, genero- 
1) Pattono komandoj, įsiver
žė į seniausią Vokiątijos 
miestą Trier (arba Treves), 
įjūris dar senovės romėnų 
liuvo įsteigtas. Trier, tvirto
vės miestas prie Moselle u- 
pės, į vakarus nuo didžio- Idai’ 13 Vokietijos miestų ir 
sios .Rheino upės, turėjo ’ 
apie 60,000 gyventojų pirm 
karo. Amerikiečiai nukirto 
vokiečiams visus pabėgimo 
kelius iš Trier į rytus. Da
bar siaučia kova Triero ga
tvėse, ir’lemiama, kad jan
kiai netrukus visai užims jį.

PAeMe DAR APIE 30 
VIETOVIŲ

Pirmoji Amerikos armija, 
žygiuodama linkui Cologne, 
vakarinės Vokietijos did-

mięsčio, užėmė Ichendorfą, 
Horremą ir 24 kitus mies
tus, miestelius bei kaimus. 
Vakarykščios žinios sakė, 
kad šios armijos artilerija iš 
pozicijų už penketo mylių 
bombarduoja Cologne.

Pattono jankiai paėmė

kitų gyvenamųjų vietovių, 
jų tarpe Paschel, Rellingen, 
Welschbilling, Ittel - Kyli ir 
kt. Per dieną jie suėmė 800 
vokiečių.

Devintoji Amerikos armi
ja užėmė pozicijas už ket
verto mylių nuo Duesseldor- 
fo, didžio pramonės miesto, 
stovinčio rytiniame Rheino 
upės šone, kaip teigia Uni
ted Press. Spėjama, kad ši 
armija gal jau pasiekė Rhei- 
ną.

Prieš-Sovietinių Lenkų 
Lizdas Ispanijoje

Angliakasiu Unijos 
Reikalavimai

Chungking. — Chinijos 
valdovas Chiang Kai-shekas 
pranešė, kad jis šauks stei
giamąjį seimą ateinantį ru
denį konstitucinei .valdžiai 
Chinijoje įsteigti. Jisai sa
kė, kad ir komunistai galė
sią turėti savo atstovus ta
me seime, lygiai su kitomis 
partijomis. Kartu Chiang 
Kai-shekas vėl iškėlė įvai
rias priekabes prieš komu
nistus.

Jau 23,500 Sukurstyti 
Streikan Detroite

Detroit, Mich. — Reuthe- 
riečiai - trockistai sukurstė 
4,000 darbininkų streiką ir 
Briggs fabrike. Kartu su 
pirmiau išvestais streikan 
Chrysler - Dodge darbinin
kais, streikuoja , daugiau 
kaip 23,500. Streikas rimtai 
kenkia karinėms pramo
nėms.

Maskva. — Londoniškiai 
lenkų politikai, Sovietų prie
šai, planuoja įsteigt sau vei
kimo lizdą Ispanijoj, fašisti
nės Franko valdžios globoje, 
kaip rašo Izviestija, Sovietų 
vyriausybės laikraštis:

“Suprasdama, kad jie tik 
trumpai tegalės pasilaikyti 
Londone, ta reakcinė lenkų 
šaika rengiasi lįst į pogrin
dį ir griebtis naujų priemo
nių kovai prieš taikos įkūri
mą Europoje.”

Maskva. — Sovietiniai ko- 
vūnai vas. 28 d. visuose 
frontuose sunaikino bei iš
mušė iš* veikimo 48 vokiečių 
tankus ir nušovė 28 priešų 
lėktuvus.

Washington. — Apart ki
tų sąlygų (jau minėtų Lais
vėje), John L. Lewis, Jung
tinės Mainierių Unijos pir
mininkas, reikalauja, kad 
minkštųjų angliakasy klų 
kompanijos mokėtų į unijos 
iždą po dešimtuką nuo kiek
vieno iškasamo tono anglies. 
Sako, unija iš to fondo ap
rūpintų savo narius naujo
viškais .medikaliais aptarna
vimais, apdrauda ir ekono
mine apsauga.

Maskva. — čechoslovaki- 
joj, į vakarus nuo savo už
imto geležinkelių centro 
Luceneco, raudonarmiečiai 
paėmė Zajezovą, Neresnicą 
ir dar 7 vietoves.

Senatas Patvirtino Jankiai Artėja prie 
Wallace Kaip Pre- Šiaurinio Iwo Galo 

kybos Sekretorių
Washington.— Senatoriai 

56 balsais prieš 32 patvirti
no Henry A. Wallace, kurį 
prez. Rooseveltas skyrė pre- 
kyb. sekretorium.— Wallace 
buvo Jungt. Valst. vice-pre- 
zidentas iki praeitų prezi
dentinių rinkimų.

Už Wallace’a kaipo preky
bos sekretorių balsavo ir 10 
republikonų senatorių, o 5 
vadinami demokratai kartu 
su 27 republikonais padavė 
balsus prieš Wallace’ą.

Wallace buvo užgirtas po 
to, kaip prez. Rooseveltas 
pasirašė kongreso priimtą 
George sumanymą, atski
riantį valdines paskolų įstai
gas nuo prekybos depart
ment. i

Guam, kv. 2. — Jungtinių 
Valstijų marininkai, skinda
mi japonus, užėmė pozicijas 
tiktai už 1,000 jardų nuo 
šiaurinio Iwo salos pajūrio. 
Amerikiečiai atėmė -iš prie
šų jau du trečdalius tos sa
los.

1,000 anglų lėktuvų bom
bardavo Cologne.

Scranton, Pa.
r 1 ——

Mirė Ona Bulkienė
Penktadienio ryte telefo

nu pranešė Laisvės įstaigai 
drg. Indriulis, kad kovo 1 d., 
mirė Ona Bulkienė (Throop, 
Pa.). Kūnas pašarvotas 
Snowdon Koplyčioj, 1810 
Sanderson Ave., Scrantone.

Wallace yra uolus rėmė- i Laidotuvės įvyks kovo 5 d., 
jas prez. Roosevelto politi- ill vai. ryto, Forest Hills ka- 
kos ir programos, siekian- pinėse.
čios sudaryti darbus šešias- Tikimės, kad kitose laido-Tikimės, kad kitose laido- 
dešimčiai milionų amerikie-; se bus plačiau aprašyta apie 
čių po karo. I velionę Bulkienę.
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Raudonojo Kryžiaus Vajus 
Prasidėjo

Su kovo mėn. 1 d. prasidėjo Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus metinis vajus 
pinigams rinkti. Šio vajaus bėgyj Rau
donasis Kryžius pasimojo surinkti 200 
milijonų dolerių. New Yorko miestui, 
beje, teks surinkti $21,187,000. Vadinasi, 
daugiau negu dešimtas nuošimtis visos 
sumos.

Netenka aiškinti Raudonojo Kryžiaus 
svarba, — kiekvienam amerikiečiui ši 
organizacija yra gerai pažįstama. Jos 
darbai kalba už ją.

Ypačiai karo metu Raudonasis Kry
žius vaidina nepaprastai svarbų vaidme
nį tiek karo frontuose, tiek namų fron
te. Bet tiems darbams reikalingi pini-^ 
gai. Gi Raudonasis Kryžius pasilaiko iš 
tų pinigų, kuriuos visuomenė suaukoja 
vajaus laiku.

Todėl tenelieka nei vieno amerikiečio, 
nei vieno asmens, kuris kuo nors nepri
sidėtų prie padarymo šito Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus vajaus pasekmingu. 
Ne tik patys turime aukoti, bet ir kitus 
akstinti. Turime sukelti 200 milijonų do
lerių su geru kaupu!

Wallace Turįs Būti Prezidentu.
Aną dieną New Yorke įvyko įdomus 

mitingas, sušauktas pasireikšti už Hen
ry A. Wallace patvirtinimą komercijos 
departmento sekretoriumi (jis tapo pa
tvirtintas).

Bet minėtame mitinge buvo ir daugiau 
kas iškelta. Kongresmanas A. Clayton 
Powell, Jr., nurodė, kodėl Amerikos žmo
nės privalo stovėti už tai, kad Wallace 
būtų patvirtintas komercijos sekretoriu
mi, pabrėžė, jog 1948 metais Amerikos 
liaudis Mr. Wallace pastatys kandidatu 
šalies prezidento vietai. “Kai liaudis pa
siryžta, ji pasiekia to, ko siekiasi,” nuro
dė kongresmanas Powell.

Reakcininkai nujaučia, ko Amerikos 
liaudis 1948 metais norės. Jie nujaučia, 
kad Wallace bus liaudies kandidatu pre
zidento vietai. Dėl to jie darė viską, kad 
Mr. Wallace sukompromituoti, kad jo ne
prileisti prie tokios vietos, kaip komer
cijos departmento sekretorystė (minis
terija).

pt

Tasai reakcininkų pasimojimas, aišku, 
sukėlė Amerikos liaudį, subūrė pažan
giąsias demokratines pajėgas aplink Mr. 
Wallace ir dabar liaudis stovės su ko
mercijos sekretorium kovoje už 60 mili
jonų darbų po karo, už laimingesnį, švie
sesnį gyvenimą.

Manilos Uostas Laisvas

Generolas MacArthur’as aną dieną 
pranešė, kad į išlaivintąjį Manilos (Fili
pinų sostinę) uostą jau įplaukė vienas 
Amerikos laivas, gabenąs svarbias me
džiagas. Vadinasi, Manilos uostas jau 
laisvas. Corregidor tvirtuma baigia
ma valyti nuo japoniškų oku
pantų. Manilos miestas jau 
išvalytas, žodžiu, pati svarbiausia Fili
pinų vieta, labai reikalinga karo reika
lams, jau pilnai amerikiečių rankose.

Manilos uostas yra erdvus ir stratėgi- 
niai labai svarbus. Be to, jo išlaisvinimas 
labai daug reikš Filipinų salų gyvento
jams, nes per čia jiems bus pristatyti bū
tinieji gyvenimo reikmenys.

Slavai Renkasi
Kovo 3 dieną Bulgarijos sostinėje So

fijoje įvyks svarbi slavų konferencija. 
Pasak Bulgarijos premjero Giurgievo pa
reiškimą, konferencijoje dalyvaus atsto
vai iš slaviškųjų Tarybų Sąjungos res
publikų, iš Lenkijos, Jugoslavijos ir Če- 
choslovakijos.

Slavai pradėjo organizuotis šio karo 
pradžioje. Maskvoje buvo laikomos jų 
konferencijos ir ten buvo įkurtas Visų 
Slavų Komitetas, kuris buvo dideliu įkvė
pimu visiems slavams kariautojams prieš 
hitlerininkus.

ŠiŠuo metu nedaug slaviškų tautų žmo
nių tebėra hitlerininkų pavergti. Tiesa, 
hitlerininkai dar laiko okupavę didelę 
Čechoslovakijos dalį ir geroką Jugosla
vijos žemių šmotą (Kroatiją). Lenkija 
jau beveik visa išvaduota.

Pasirodo, jog slavų apvienijimo darbas 
nebus nutrauktas su karo pabaiga. Jis 
bus vedamas tolyn, kad palaikyti tarp vi
sų slaviškų tautų harmoniją, broliškąjį 
sugyvenimą.

Amerikoje taipgi yra slaviškos kilmės 
amerikiečių organizacija, gražiai pasi
rodžiusi savo darbais karinių krašto pa
stangų rėmime — Amerikos Slavų Kon
gresas.

Pagaliau
Pagaliau Radescu valdžia Rumunijoje 

pasitraukė. Ji pasitraukė kaip tik tą die
ną, kai Tarybų Sąjungos užsienio reika
lų liaudies komisaro padėjėjas, Višinskis, 
atvyko į Bucharestą padėčiai patirti.

Radescu valdžios pasitraukimas reikš 
tai, jog šalyje ramybė greičiau atsisteigs. 
Iki šiol buvo bijotasi, kad Rumunijoj ne
pasikartotų Graikijos tragedija.

Radescu valdžia perdaug įkirėjo liau
džiai, atsisakydama sudemokratinti val
diškas įstaigas. Visoki hitlerininkai buvo 
globojami, tuo pačiu sykiu plačiųjų liau
dies sluogsnių reikalais nesirūpinta.

Tenka manyti, kad neužilgo bus suda
ryta nauja vyriausybė, kuri visais at
žvilgiais bus demokratingesnė ir imsis 
pravesti žemės reformą, taip laukiamą 
milijonų Rumunijos žmonių.

Reikalauja Paimti Angliakasyklas
Daily Workeris (kovo 1 d.) parašė 

editorialą, raginantį šalies vyriausybę 
imti į savo rankas minkštosios anglies 
kasyklas. Kaip žinia, Lewisas žada ten 
neužilgo paskelbti streiką. Jeigu strei
kas įvyktų, tai, nurodo dienraštis, būtų 
nutrauktas anglies iškasimas ir užduotas 
didelis smūgis kariniams reikalams.

Todėl vyriausybė tuojau turėtų ang
liakasyklas paimti ,savo kontrolėn, kad 
Lewisui nebūtų progos sudemoralizuoti 
anglies gamybą.

Amerikiečiai daužo nacių pozicijas už Reino upės prie Altbreisach.

Kas Ką' Rašo ir Sako
..... --==*

KAIP REIKIA PASIEKTI' 
SUKLAIDINTUS LIE

TUVIUS?
Chicagos dienraščio Vil

nies štabas redakciniu 
straipsniu taria žodį į visus 
susipratusius lietuvius. Ra
gina juos pasileisti darban 
ir pasiekti su tiesa ir ap- Į 
svietą tuos lietuvius, ku-| 
riuos turi suvedžioję ir ap-| 
gavę Naujienos, Draugas, i 
Keleivis ir kiti panašūs ! 
geltonlapiai. “Jeigu tų laik-| 
raščių skaitytojai būtų in
formuojami apie tikrą pade-j 
tį Lietuvoj,” sako Vilnies! 
redakcija, “tai jie žinotų, j 
koks platus kūrybinis dar- , 
bas vedamas mūsų senoj' 
gimtinėje.” Deja, “viso tol 
nemato Naujienų, Draugo 
ir panašių jiems laikraščių ; 
skaitytojai. Nuo jų slepia
mos tos žinios.”

“spaudos ir informacijų lais
vė !”

Jie elgiasi, kaip bailiai, 
kaip slapukai, kaip žurnalis
tiniai vagišiai. Jie baisiai bi-1 
josi, kad jų skaitytojai ne
patirtu teisybės apie Tarybų 
Lietuvą.

Pažangiųjų lietuvių, de
mokratinės spaudos skaity
tojų pareigos didelės ir aiš
kios:

Šią blokadą progresyviai 
Amerikos lietuviai privalo 
pralaužti. žinoma, ne tuo,! 
kad mes pataisytume Šimu- | 
čius, Grigaičius ar Urbonavi-! 
čius. Tie fanatikai ncpatai-; 
somi. Mes visi privalome dė
ti didžiausių pastangų, kad 
“Vilnis” ir “Laisvė” pasiektų 
tuos “Draugo” ir “Naujie
nų” ir kitų atžagareiviškų 
laikraščių skaitytojus, kurie ■ 
dar nėra visiškai sufanati-. 
zuoti.

Toliau Chicagos dienraš
tis labai teisingai nurodinė- i 
ja: i

“Naujienos,” “Draugas” ir: 
kiti atžagareiviški laikraščiai 
uždėjo karantiną ant žinių iš 
Lietuvos. Tos žinios jiems 
“Verboten.” Jas slepia, sle
pia teisybę apie Lietuvą.

Bet atsiminkime, kaip tos 
tos pačios “Naujienos” ir 
“Draugas” gaudyte gaudy-i 
davo žinias iš Lietuvos, kuo-! 
met- Hitleris buvo ją okupa-1 
vęs. Ancevičius siųsdavo te
legramas iš Berlyno ir Lie
tuvos. Lietuvos gyvenimą jis 
piešdavo gana maloniomis i 
spalvomis. Vėliaus “Naujie
noms” ir “Draugui” siųsdavo j 
žinias iš Lisabono ir ištrau
kas iš hitlerinių laikraščių 
Lietuvoje. Tos žinios Grigai- 
čiams ir Šimučiams buvo 
kaip medus.“Jas dėdavo ant 
pirmo puslapio. - •

Taip buvo 1941-42-43 me
tais.

Dabar net su žiburiu die
nos šviesoje jūs nerasite tuo
se laikraščiuose i nei vieno 
straipsnio, nei vienos kores
pondencijos, nei vienos tele-i 
gramos, nei vienos ištraukos 
iš Vilniaus ir Kauno laikraš
čių.

Tai matot, kokia pas juos į
i/1 - j i l ' i •■ ■rm m •

Tarpe “Naujienų,” “Drau
go,” “Darbininko” skaitytojų 
yra geroka dalis bešališkų 
žmonių, kurių ausys ir akys 
nėra užhipnotizuotos. Jų pro
tas neatšipęs. Tuos lietuvius 
mes privalome pasiekti. Jie 
pripažysta tą, ką amerikie
čiai vadina “Fair Play” — 
išgirskime ką sako Tarybų 
Lietuvos žmonės, jų spauda, 
jų politikai, jų rašytojai. Tie 
žmonės noriai perskaitys ir 
žinias ir straipsnius apie nau
ją gyvenimą Lietuvoje.

“Vilnį” ir “Laisvę” jau 
skaito nemažas skaičius to
kių žmonių, kurie seniau į 
mus šnairuodavo. Jie ypač 
jieško žinių iš Lietuvos, ko 
nėra nei “Naujienose,” nei 
“Drauge.”

Daugeliui “Naujienų” skai
tytojų, kurie iš esmės yra 
laisvi žmonės, labai nepatin
ka to laikraščio redaktorių 
sugulimas vienon politinėn 
lovon su akliausiais klerika
lais, su tais, kurie 1926 me
tais padėjo Smetonai ir Vol
demarui praryti Griniaus 
valdžią.

Visi “Vilnies” ir “Laisvės” 
patriotai privalo susieit arti- 
mesnėn pažintin su tais lietu
viais, kurie nori patirt teisy
bę apie Lietuvą. /

Aprūpinkime juos “Viy- 
nim” ir “Laisve!” [

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. 

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

SAULEI SĖDANT Už 
MIŠKELIO...

Drauge gydytojau, gal jūs 
man ką patartute. Man taip 
negera užeina, taip liūdna, 
lyg baisu ko, net verksmas 
ima. Miegas netikęs, baisūs 
sapnai, lyg mane vis kas ve
ja ar dusina, smaugia. Iš
bundu, o čia širdis kad mu
ša, kad plaka, regis iš krū
tinės iššoks.

Galva kartais svaigsta. Ir 
vis man karšta užeina, nuo 
mėnesinių apsistojimo. Man 
dabar virš 54 metai, sveriu 
180 sv., 5 pėdų 5 colių.

Strėnas dažnai skauda ir 
vis lyg užtirpę šlaunys. Tir
pdys eina ir per kojas. Die
ną irgi suima širdį mušt, tai 
aš tuoj pasilenkiu arba atsi
tupiu, tai ir atleidžia. Aš 
dirbu prie siuvimo.

Malonėkit atsakyt per 
Laisvę — labai lauksiu.

Atsakymas.
Iš Jūsų, Drauge, aprašy

mo galima spręsti, kad 
Jums yra “gyvenimo pakai
tos” pasėkos. Lytinių liau
kų —-kiaiišidinją netekimas 
kiekvienai moteriai padaro 
organizme spragą, o kitoms 
tai ir da labiau, jei tebesa
mos liaukos gerai nesusi
tvarko.

Jums, be abejo, žymiai

padėtų moteriški lytiniai 
hormonai (female sex hor
mone, estrogenic hormone). 
Geriausia, jei Jums vietos 
gydytojas su adata jų leistų 
tūlą laiką, e paskiau būtų 
galima imti ir per burną.

Šiaip gera tvarkinga hi
giena. Maistas gerai paren
kamas, gyvas, natūralūs, 
negadintas. Be to, vitaminų 
preparatai — ir — labai 
svarbu — gimnastika.

Jūs, Drauge, sveria te per
daug. Marintis badu nėra 
reikalo, tačiau mažiau var
tokite tų išdailintų denatū
ruotų krakmolų ir tų viso
kių miltinių gardėsių, cuk
raus ir riebalų. Ir tuojau 
prisipratinkite gimnastiką 
daryt, kad išjudinus geres
nę kraujo apytaką ir tuo at
gaivinus visą organizmą.

Atsiminkite, Drauge, ne- 
apsileiskite: kai pradėjote, 
taip ir varykite toliau tą 
naudingą paprotį mankšty- 
tis bent kelis kartus per die
ną. Tuoj iš ryto, paskui grį
žus iš darbo prieš vakarie
nę ir gult einant. Dirbyk- 
loj tur būt pritinkamų tam 
progų neatsiras, tai bent na
mie neapsileiskime. Išlanks
tykite, išminklinkite visus 
sąnarius, visus raumenis, 
nuo kaklo iki kojų pirštų. Ir
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Stalinas ir Churchillas Krymo konferencijoje.

K

Prezidentas Atsišaukė į 
Kongresą Remti Krymo 
Konferencijos Tarimus

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
ATSITEISIMAS

Tatai reiškia, kad Vokie
tija turės atsiteisti daiktais 
už nuostolius, kuriuos jinai 
padarė nekaltoms vokiečių 
užpuolimo aukoms.

Priversdami ją atsiteisti 
daiktais — fabrikais ir ma
šinomis ir garvežiais, vago
nais ir žaliosiomis medžią- į buvo koridorius, 
gomis — mes Y 
klaidos, kuri buvo padaryta pu Sykiu šioje kartoje Vo- 
po praeito karo, kada buvo kietija smogė Rusijai per 
reikalaujama atsiteisti pini-! gį koridorių. Norint užtik- 
gais, kurių Vokietija nie>.i rįnti Europai saugumą ir 
kuomet nebūtų galėjusi su-' pasaulinę, taiką, reikia 
mokėti. stiprios ir nepriklausomos

Mes nenorime, kad Vokie- Lenkijos.
kadVe“!^uVY^sunkinimu i RYTINIS PRŪSIJOS KAM- 
Kad jie taptų apsunkinimu p . q tapvpit kaitintai visam pasauliui. Ab 1AKY15Ų bĄJUNGAl

Mūsų elgimosi tikslas kas į Sprendimas dėlei Lenki- 
liečia Vokietiją yra papras-i jos rubežių buvo padarytas 
tas — tai yra apsaugoti tai- ■ su tam tikromis nuolaido- 
ką ateities pasauliui. Tai i mis (kompromisu), kur, ta
bus pašalinti iš VokietijosĮčiaus, lenkai gaus atlygini-

nizuota valdžia bus visų mū
sų pripažinta kaipo laikino
ji Lenkijos valdžia.

Tačiaus nauja lenkų tau
tinės vienybės laikinoji val
džia turės būti pasižadėjus 
pravesti laisvus rinkimus 
kuo greičiausiu galimu lai
ku ir visuotinų, slaptų bal
savimų pagrindais.

Visoe istorijoje Lenkija 
. . > per kurį

išvengsime: Rusija buvo atakuojama.

kūno vėžį, kuris per ištisas mą žemėmis į šiaurę ir va- 
kartas davė tiktai vargus ir i karus už tai, ko jie netenka, 
skausmus visam pasauliui.

LENKIJOS KLAUSIMO 
SPRENDIMAS

priimant Curzono Liniją 
, (kaipo sieną su Sovietais) iš 
j rytų šono.
j Vakarinio jos rubežiaus 

Vienas žymusis pavyzdys, (linija bus pastoviai nustaty- 
kaip trys didieji talkininkai ta galutinojoj taikos konfe- 
išvien veikia kas liečia išva- i rencijoj. Mes bendrai žino- 
duotas sritis, tai buvo Len-ime, kad į naująją stiprią 
kijos klausimo išsprendi-. Lenkiją bus įimta gana di- 
mas. _ delis griežinys ploto, kuris

Mes siekėme padėt sukurt dabar vadinamas Vokietija, 
stiprią, nepriklausomą ir ge- Buvo taip pat sutarta, kad 
rovišką tautą, kurios vai-. naujoji Lenkija turės didelį 
džią galų gale pasirinks pa- j ir ilgą pajūrį ir daug naujų 
tys Lenkijos žmonės. uostų. Taip pat, kad Rytinė 

Norint šį tikslą pasiekti, į Prūsija, dauguma jos, per- 
reikėjo parūpint sudarymą Įeis Lenkijai, o (Rytų Prūsi- 
naujos valdžios, kuri daug | jos) kampas Rusijai. Taip 
plačiau atstovautų žmones, TA—
negu buvo galima, kol Len
kija buvo pavergta. Taigi 
Jaltoje ir padaryta žings
niai, kad galima būtų peror- 
ganizuot dabar esamąją'....— t
Lenkijoj laikinę valdžią pla- ’ Linijos daugiausia yra bal
tesniais demokratiniais pa
grindais, taip kad į ją įeitų 
demokratiniai vadai, kurie 
dabar yra Lenkijoje ir už
sienyje. Ta .nauja, perorga-

pat ir laisvoji Dancigo val
stybė. Aš manau, jog Dan
cigas būtų kur kas geresnis, 
jeigu jis būtų lenkiškas.

Gerai yra žinoma, kad 
žmonės į rytus nuo Curzono

tarusiai ir Ukrainai. Labai 
didelė jų dauguma nėra len
kai. O žmonės į vakarus nuo 
tos linijos daugiausia yra 
lenkai, išskyrus tą Rytinės 
Prūsijos ir Vokietijos dalį,

dar prie to vis bent kelis kuri teks naujajai Lenkijai, 
kartus kūliu apsiverskite 
(somersets, somersaults).

Jums ir visiems tokia gim
nastika labai daug padės 
palaikyt ir atgaut gerą-fizi
nę ir dvasinę sveikatą. Ūpas 
pasidarys giedresnis, skaus
mai ir tirpuliai pradings, 
ramesnė ir tvirtesnė bus šir
dis ij» mielesnis bus Jums 
gyvenimas.

Jau net 1919 metais talki
ninkų atstovai sutiko, jog 
Curzono Linija yra teisinga 
siena, tarp tų dviejų tautų. 
Jūs turite taip pat atsimin
ti, kad nebuvo Lenkijos 
(kaipo valstybės), kad nebu
vo jokios lenkų valdžios 
pirm 1919 metų, per labai 
daug gentkarčių.”

(Bus daugiau)

>

i
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JIE NORI BŪTI DAILININKAIS
—štai čia, — sako man Vilniaus Dailės 

Akademijos rektorius M. Bulaka, rakinda
mas apatinio aukšto salės duris, — gyveno 
vokiečių kareiviai, galėsi pamatyti, kaip da
bar viskas atrodo.

Toj salėj, aš žrtiau, kadaise stovėjo ištisa 
eilė skulptūrų, čia buvo surinkti patys gerieji 
modeliai ir studentų darbai. Salė priklausė or
ganizuojamam akademijos muziejui. O dabar 
čia kažkoks keistas kapinynas. Visur: ant 
grindų, ant stalų, lentų ir dėžių guli susimaišę 
gipsiniai vyrų ir moterų kūnai, išmėtytos jų 
rankos, kojos ir galvos. Didžiulė Venera stovi 
pasienyj pakrypusi ne tik be rankos, bet ir be 
galvos su išgriaužta blauzda.

—šis darbas buvo premijuotas, — rodo 
man rektorius į sukulti! bareljefą. — Dabar 
jo nebesuklijuosi. Daug kas žuvo.

Ant salės sienų kažkokiu raudonu tepalu 
girtomis raidėmis prirašinėta “Arriba Espa
na.’’ Vadinas, čia ir ispanų legionierių gyven
ta. Jie taip pat “žygiavo i rytus.” Vilniečiai 
gerai atsimena visą jų chuliganizmą.

TEN, KUR EGZAMINUS LAIKO.
Užlipom į antrą aukštą. Perėję ilgą, išdau

žytais langais koridorių, patekom į salę, kur 
vaikinai ir merginos laikė stojamuosius egza
minus. Jų mes ir atėjom pasižiūrėti. Daugu
mas jų mūsų visai nė nepastebėjo, kaip mes, 
tyliai pravėrę duris, įslinkom vidun. Visų jų 
akys buvo nukreiptos i aukštai pastatytą nuo
gą gipsinę moterį. Kiekvienas stengėsi kaip 
galima geriau ją nupiešti. Nuo to priklausys, 
ar jis bus priimtas akademijon, ar ne. Tarp 
pulko studentų-' kandidatų radom skulptorių 
P. Aleksandravičių, akademijos dėstytoją. Jis 
mums sako:

—Kaip taisyklė, besiegzaminuoją turėtų 
piešti žmogaus figūrą natūroje, bet, matot, 
piešia negyvą modelį, nes gyvas modelis su
šaltų. Salės langai, kaip matot, dar tebėra iš
laužyti. Studentai, gindamiesi nuo vėjo, pie
šia, apsisiautę paltais ir megstiniais. Pasiro
do, iš kiekvieno stojančio akademijon reika
laujama per egzaminus atlikti keturius» paišy
bos uždavinius: 1) nupiešti nuogą figūrą, 2) 
portretą, 3) trims žmogaus figūroms eskizus 
iš gamtos ir 4) kompozicijos eskizą duota te
ma, laisvai pasirenkant medžiagą. Padarius 
šiuos uždavinius, akademijos vadovybė spren
džia, ar iš kandidato gali išeiti dailininkas, ar 
ne: ar jis šalia noro turi dar pakankamai ir 
talento.

KO AKADEMIJOJ GALIMA IŠMOKTI.
Į akademiją priimami vaikinai ir merginos 

ne jaunesni kaip 15 m. ir ne senesni kaip 35 
m. baigę gimnaziją arba tolygią vidurinę mo
kyklą.. šiaip jau gabūs, bet vidurinio mokslo 
nebaigę, priimami laisvaisiais klausytojais. 
Akademija per penkerius mokslo metus pa
rengia menininkus tapytojus, skulptorius, 
grafikus ir nuo šių mokslo metų pradžios — 
architektus. Pirmasis kursas bendras visų 
specialybių studentams. Nuo antro kurso stu
dentai pasirenka tai, ką labiausiai pamėgsta 
ir kam daugiausia jaučia gabumų. Užkalbi
nom keletą besiegzaminuojančių. Vytautas 
Krutulys, vilniečio veikėjo Krutulio sūnus, jau 
senai svajoja, kaip pasidaryti architektu, nes 
iki šiol Lietuvoj buvo ruošiami inžinieriai, 
statybininkai, bet ne architektai. Sužinojęs, 
kad Dailės Aakademijoj organizuojamas ar
chitektūros skyrius ar fakultetas, su ta ilgai 
nešiota viltimi ir atskubėjęs. Architektu nori 
pasidalyti ir R. Svilas, pirmąjį paišybos už
davinį atlikęs gana gerai. Piešti jam sekas.

LINKSMA PASIRYžĖIaE.
Kitoj salėj radom kandidatus, portretą be

plosiančius. Į simpatišką, žilą, ilgais ūsais se
nuką, kuris sėdėjo ant paaukštinimo, stengda
masis nesujudėti, buvo atkreipta keliolika 
porų akių. Jos tarsi ryte rijo kiekvieną senu
ko veido raukšlę ir dėjo popierin. Tyla, kaip 
bažnyčioj. Kiekvienas sukaupęs visas savo jė
gas. Ant vatmano kampe užrašytos pavardės: 
J. Platakytė, L. Paškauskaitė, S. Karsavinai- 
tė. Jos tikisi būti dailininkėmis.

— O ši, — sako man rektorius, rodydamas 
į Laimą Kirlytę, — yra iš Marijampolės, iš 
pat pafrontės atvykusi egzaminų laikyti. Nie
ko, matai, gabi mergaitė, galės būti dailinin
kė, jei stropiai dirbs.

Išeidami prie salės durų, mes sutikom žva
lią, besišypsančią mergaitę. Ji užkalbino rek
torių ir paklausė, kas jai daryti, ji pasivėli
nusi paduot pareiškimą egzaminams. Gyvenu
si toli nuo Vilniaus, laikraščius gaudavusi pa
vėluotai, tad ir nesuspėjuši.

— Dėl to nenusiminkit,—nuramino ją rek
torius. — Egzaminai bus tęsiami be pertrau
kos iki mokslo pradžios, o mokslą pradėsim 
tik lapkričio pirmą.

Mergaitė labai nudžiugo ir, lyg atsidėkoda
ma už linksmą naujieną, pasipasakojo:

'— Buvau jau išsigandus. Maniau, teks ko 
gero humanitare, ar medike pasidaryti. Ma
no tėvai vis kalė galvon, sakydami, kokia ten 
profesija — dailininkas; gydytojas ar advo
katas jiems esą suprantama. Ne, aš tik vieno 
tetrokštu — išmokti piešti, bemaž taip kaip 
van Gogas.

Ir skaniai nusijuokė, tai pasakiusi.
PARAMA STUDENTAMS

Rektoriaus teigimu prie akademijos bus su
organizuotas studentams ir atskirai studen
tėms bendrabutis, nes atvažiavusiems iš kitur 
tinkamą kambarį gauti nėra lengva. Maitini
mosi reikalams palengvinti bus įsteigta aka
demijos studentams valgykla. Respublikinė 
žemės Komisija jau yra paskyrusi netoli nuo 
Vilniaus nemažą ūkį. Per didesnius darbyme
čius akademijos dėstytojams ir studentams 
teks tame ūkyje patalkininkauti, bet užtat ge
rai vedamas ir prižiūrimas ūkis duos valgyk
lai daržovių, žirnių, mėsos ir kitų gėrybių.

J. Jurginis.

Išeiname
Mūsų šauniajam komjaunimui skiriu.—Autorius.

Te sužiūrės. Te sužiūrės mūs kraštas visas 
Ir te plačius pečius patraukys kerus uosiai, 
Kai darbo žygyje prie Vilijos, Dubysos, 
Prie Nemuno ir prie Ventos mes uždainuosim.
Išeiname. Kely sutiks mus miestų griaučiai, 
Sodybų pelenai ir šuliniai užgriauti...
Skaudžias žaizdas vienodai širdys jaučia, 
Vienodai verda, lyg pavasariniam sriaute.
Bet mes ... juk mes jėga gyvybei kurti— 
Niekam nesužinot, kur mūsų ryžto ribos.
Nuo mūsų rankų žemėj, lyg užburti, 
Pakils vėl miestų bokštai ir sodybos.
Ateis diena, gaiviu pavasariu padvelkus. 
Tau, Lietuva, nurišim paskutinį tvarstį, 
Ir būsi vėl sveika. Tada, visus sutelkus, 
Tu mums dėkosi už jaunystės karštį.
Nurims tą dieną vandenynai, jūros,
Sustos į mus pažvelgt ir upių vilnys baikščios, 
O mūsų muskulais naujai statytuos mūruos 
Ilgai, ilgai užlipus saulė vaikščios ...
Te sužiūrės. Te sužiūrės mūs kraštas visas 
Ir te plačius pečius patraukys kerus uosiai, 
Kai darbo įkaršty prie Vilijos, Dubysos, 
Prie Nemuno ir prie Ventos mes uždainuosim.

Vacys Reimeris.

Pasikalbėjimas su 
Žinomu Dainininku

Babravičium
Dabar esu laimingas, kad vėl galėsiu dai

nuoti, — pareiškė Kauno Valst. Teatro ope
ros solistas Juozos Babravičius. Man, kaip 
dainos menininkui, daina yra viskas. Norė
čiau ir mirdamas dainuoti. Mano kelias į dai
nininkus nebuvo lengvas. Jaunystėje, baigęs 
Vilkaviškio pr. mokyklą, dirbau žemės ūkio 
mašinų fabrike, pradžioj kaip mokinys, vė
liau kaip tekintojas. Ten pat dirbo ir mano 
tėvas kaipo stalius. Tėvui pasenus, jį iš to 
fabriko atleido. Tada persikėlėme į Kauną, 
kur tėvas gavo kitame fabrike prievaizdos 
darbą. Aš lankiau vakarinius kursus, o vėliau 
vėl dirbau kaipo geležinkelių dirbtuvių elek
tros stoties prižiūrėtojas.

Gyvendamas Kaune dalyvaudavau “Dainos” 
Draugijos ir kit. spektakliuose. Vėliau mane 
pakvietė į koncertą Birštone. Netrukus dr. 
Brundzos žmona ir kiti aplankė mane darbo
vietėje tarp sieros garų ir patarė mesti darbą 
ir eiti mokytis dainuoti. Davė pinigų kelionei 
ir pažadėjo mokėti už mokslą. Tuojau nuvy
kau į Leningradą (tuomet Petrapilis), kur 
įstojau į konservatoriją, čia mokiaus 5 metus * 
pas prof. Gabelį. Sėkmingai baigus konser
vatoriją, direktoriaus Obuchovo buvau pa
kviestas į Maskvos teatrą, kur ir dainavau 
iki sugrįžimo į Lietuvą Did. Karui pasibai
gus.

Nuo 1923—1934 metų buvau išvykęs į Ame
riką, kur dainavau 48 valstijose, daugiausia 
iš operos “Sicilijos Kirpėjas.” 1927— 8 m. 
šioj operoj dainavau drauge su šaliapinu. Su 
koncertais aplankiau beveik visas Amerikos 
lietuvių gyvenamas vietoves. Teko en tik dai
nuoti, bet ir kalbėti, nes lietuviai būtinai no
rėdavo šį tą išgirsti apie Lietuvą.

1934 m. grįžau į Lietuvą ir iki 1941 m. dai
navau Kauno Valstyb. Teatro operoje. 1940-

41 m. tarybiniais metais dainavau “Ramiaja
me Done.”

Ką veikėte vokiečių okupacijos metu?—pa
klausiau. — Vokiečių okupacijos metu teatre 
visiškai nebedalyvavau. Gyvenau kaimelyje, 
visai nuošaliai. Į miestą vengiau lankytis, to
dėl ir teatralų beveik nesusitikdavau. Turiu 
savo namelį ir 1500 kv. m. sklypelį, kuriame 
auginau daržoves ir. tuo būdu gyniausi nuo 
bado. Jei ne tas darželis, tai vokiečių okupa
cijos metu būčiau visai pražuvęs, badu miręs. 
Vokiečiai tik savo “kultūrą” vertina, kitus jie 
laiko per nieką, aršiau už darbo gyvulį, nes 
gyvulį bent pašeria, o čia ir valgyti neduoda
vo.

Kur praleidote frontą? — Frontą praleidau 
ten pat ir gana laimingai, nes karo veiksmų 
mūsų kampelyje nebuvo, jei neskaityti virš 
galvų pralekiančių sviedinių.

Ką dabar veikiate? — Dabar jau dalyvauju 
operoj “Gražina.”

Ką norėtumėt pasakyti amerikiečiams?— 
Labai malonu būtų perduoti linkėjimus mano 
uošviui Adomaičiui Čikagoje ir visiems lietu
viams Čikagoje ir visoje lietuvių kolonijoje. 
— Jūsų neužmiršau; būtų malonu dar kartą 
su Jumis pasimatyti, Jums padainuoti. Ti
kiuos, kad tai įvyks. Mes jaučiamės gerai, nes 
žinome, kad mūsų darbą Tarybinė Valdžia 
įvertina ir mumis rūpinasi, šiais žodžiais dai
nininkas J. Babravičius baigė nuoširdų pasi
kalbėjimą. Ed. M adonis.
Kaunas, 1944. IX. 18.

1. Myli Sakalas Mėlynę 
Laisvą.

Myli sakalas mėlynę laisvą, 
Myli bitė, žiogelis, drugys . . .
—O jūs būkit vergais man!— 
Taip nusprendė rudasis vagis.

Pasigedom visi jos.
Kas gyvenimas, kas mum be jos?
Į miškus mus išvijo
Apie pavogtą laimę svajot.

O svajonės nejaukios!
Ne svajonės—mirties aimana,— 
Kai granatom į priešą sukaukia, 
Kai padangėn juos taško mina.

Su gimtąja žeme lyg suaugę, 
Ištisom valandom nebyliom 
Naktimis priešo traukinį saugom, 
Kad nugriūtų bedugnėn gilion.

I

šaltos liūtys lig kaulų sulyja.
Degti laužą veltui mėgini. 
Nedrebėk! Tu sušilk nuo žarijų, 
Kurios dega širdies židiny!

Ir tegu pavaduoja tau duoną 
Didelės tavo meilės daina!
Krašto laisvę vaduojam,— 
Pailsėti bus laiko gana.
O kvatokite, naktys, kvatokit
Jūs perkūniško keršto juoku! 
šiandie toki! Rytoj mes kitoki! 
Šaunūs broliai žaliųjų miškų!

Salomėja Nėris

Mano Tėvynė
Kur kas vakarą ružavą
Saulė guolį kloja,
Aš žinau prie namo klevą— 
Tai šalis gimtoji.
Rymo čia tarp sodų pirkios, 
šuo prie tvarto loja;
Čia man pirmą kart pravirkus, 
Debesėlis mojo ...
čia upelis kreivas, gyvas, 
Sidabru dabintas.
Rasos žiba laumės dyvais, 
Kai dienužė švinta.
Mėlynoj ganykloj vėjas
Debesėlį gano, 
žvangina dalgiu plovėjas 
Po tėvynę mano.
Čia pavasariai, lyg šilkas,
Vasaros auksinės, 
Rudenėlis geras, pilkas 
Ir žiema pūkinė.
Sesės čia į drobių raštą
Daug dainų įpynė,
Linksmas, margas mano kraštas, 
Lietuva tėvynė.

/

Čia keliai gelsvi, smėlėti,— 
Juos berželiai saugo .'..
Kaip šio krašto nemylėti, 
Kur gimiau ir augau?

Vacys Reimeris.

“Pravda” apie Antano 
Venclovos Lyriką

Neseniai TSRS Valstybinė Grožinės Lite
ratūros Leidykla Maskvoje rusų kalba išleido 

.Antano Venclovos, Tėvynės karo metu para
šytos, lyrikos rinkinį, pavadintą “Gimtoji pa
dangė” (Rodnoje nebo, perevod s litovskogo, 
red. S. Chitarova, 1944). Rinkinyje yra iš
spausdinti geriausių A. Venclovos karo meto 
eilėraščių vertimai, padaryti žinomų vertėjų 
S. Mar, M. Zenkevičiaus, D. Kedrino, O. Ru- 
merio, N. Asanovo, M. ZamacHovskos, V. 
Zviagincevos ir kitų. Rinkinys išėjo su žinomo 
rusų poeto I. Utkino prakalba. “Pravda” š. m. 
Nr. 241 išspausdino J. Vipperio straipsnį 
“Tarybinio Pabaltijo poetų lyrika,” kuriame 
vertinamos trijų Pabaltijo poetų — lietuvio 
Antano Venclovos, esto Marto Raudo ir latvio 
Janio Rainio naujai išėjusios rusų kalba kny
gos. Minėtame straipsnyje apie A. Venclovos 
rinkinį rašoma:

Louis Saillant, . Francijos 
Darbo Konfederacijos sekreto
rius. Jis Francijos unijas at
stovavo tarptautinėje darbo 
unijų konferencijoj Londone. 
Saillant pareiškė, kad per ke- 
turius sunkios kovos metus 
prieš vokiškus okupantus 
Francijos darbininkams nepa
gelbėjo Amsterdaminis Darbo 
Unijų Internacionalas. Todėl 
jis konferencijoj kalbėjo už 
greitą įsteigimą naujos darbo 
unijų tarptautinės organizaci
jos.

“Antanas Venclova (eilėraščių rinkinys 
“Gimtoji padangė, Goslitizdat, 1944), priklau
so prie vidurinės šių dienų lietuvių poetų kar
tos. Venclova — pirmiausia eleginių nuotaikų 
poetas, šaukimas į kovą ir atkeršijimą skam- | 
ba jo eilėraščiuose, tačiau pagrindinis jo ly
rikos motyvas — vokiečių subiaurintos myli
mos žemės ilgesys ir atsiskyrimo su jam bran
giais žmonėmis liūdesys. Gimtosios Lietuvos 
vaizdas iškyla prieš jo akis čia pelenais užber
tų slėnių, apdegusių kaimų, išlaužytų sodų 
paveikslų, čia, priešingai, iškyla toks, koks jis 
įsirėžė į poeto atmintį taikaus kuriamojo gy
venimo dienomis. Savo eilėraščiuose jis sten
giasi perduoti tokių jo širdžiai brangių vals
tiečių gyvenimo peizažų ir scenų raupių žavin
gumą. Viskas paprasta šiuose kaimo gyveni
mo paveiksluose. Tačiau autoriui neretai pa
vyksta juos'atvaizduoti su didele, nuoširdžia 
šilima. Gimtąsias pievas ir girias poetas pie
šia grynais, šviesiais tonais, kuriuos mėgsta 
ir lietuviai tapytojai. Atskiri motyvai jo poe
ziją suartina su liaudies poezija.

“šilima ir švelnumas — skiriamieji Venclo
vos, didelės kultūros ir apsiskaitymo poeto 
kūrybos bruožai. Savo eilėraščiams jisai mie
lai renkasi ryškius tradicinius metrus. Jo poe
zijos pobūdžiui neabejotinai didelės įtakos 
padarė XIX amžiaus rusų lyrika.”

Padėka Vadui

Lowell, Mass.

Dvidešimt keturios sostinei salvės 
Drebina mūrus džiugiosios Maskvos. 
Ugnys sutvisko danguj daugiaspalvės, 
Sveikina širdį laisvos Lietuvos.

Raudonasis Kryžius Duos 
Speciali Programą Dykai.

Kad geriau apjungtomis spė
komis darbuotis dėlei išpildy
mo Karinio Fondo vietinės 
kvotos, mūsų mieste reikia su
kelt $210,000, tai Raudonasis 
Kryžius rengia gražų vakarą 
kovo 5 d., kaip 7 :30 vai. vaka
re, Memorial Auditorium — 
didžiausioj mieste svetainėj 
ant East Merrimack St., 
Lowell.

Ten bus labai puikus koncer
tinis programas su gražiais 
perstatymais ir žymus kalbėto
jas aiškins reikalingumą rem
ti Raudonojo Kryžiaus vedamą 
kampaniją.

Nebus jokių kolektų (aukų 
rinkimų) nei jokios įžangos. 
Visai dykai. J. M. K ar eonas.

Džiugesiu plaka lietuvninkų širdys 
Už šį saliutą daugiau šimtą kart. 
Už šį saliutą, kurį mes nūn girdim, 
Kokią gi padėką Stalinui tart?

Mylimas vade, už Vilnių grąžintą 
Didvyrei Armijai Tavo ir Tau’ 
Džiaugsmą, kuris akyse nūn mum švinta, 
Amžiams, kaip padėką gyvą, matau.

Baltimore, Md.

Padėka, džiaugsmo to mūs pagimdyta,
Reikšis ne žodžiais tik,—žygiais svarbiais:
Keldama dirbt, Lietuva aliai rytą
Stalino rodoma kryptimi eis.

Liudas Gira.

Senatorius Harley Kilgore, 
kuris yra pasiūlęs Senatui 
daug naudingų bilių. Jis yra 
demokratas is West Virgini
jos.

Vasario 16 d. čia buvo mini
ma Lietuvos “nepriklausomy
bė.” Publikos buvo mažiau, 
kaip kitais metais. Rengė ben
drai katalikų, socialistų ir tau
tininkų vadai. Tai buvo vaka
rienė, tikietas kuriai buvo 
$2.50. Kalbėjo kunigas Men- 
delis, J. Česna, Rastenis. Buvo 
garsinta, kad kalbės ir nabaš- 
ninko Smetonos atstovas ža- 
deikis, bet jis patsai nepribu
vo, savo vieton prisiuntė kokį 
tai savo atstovą, kuris skaitė 
labai nuobodų raštą.

Dalyvavo miesto majoras, 
kuris kalbėjo trumpai. Priėmė 
rezoliuciją, kurią siųs į Wash- 
ingtoną.* Visų kalbos buvo pa
našios į lenkų ponų kalbas, 
kurias anie sako Londone. Jie 
dūko prieš Krymo konferenci
jos tarimus.

žinoma, jie rūpinasi ir šel
pimu ne Lietuvos žmonių, bet 
Jadvygos, Zosės, černeckienės 
ir kitų pabėgėlių, kurie pa
bėgo nuo Lietuvos liaudies 
teismo.

Teko nugirsti, kad neilgai 
tie “atstovai,” Žadeikiai, 
Daužvardžiai, Budriai “atsto
vaus” nabašninko Smetonos 
dūšią. Sakoma, kad Roose vel
to vyriausybė jau pasiųs juos 
ten, kur jie priklauso.

K. M.
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Svarbios ALDLD 2-ro Apskričio Žinios
Pažinkime Savo Oponentus. kumštį. Jūsų pereito vajaus re

kordai netaip jau mus gąsdina.

oponentus

žemiau telpa mūsų oponentų 
straipsnis, tilpęs Chicagos “Vil- 
nyj,“ kuris vertas kiekvienam 
2-ro Apskričio kuopos nariui 
perskaityti, idant pažinus, ko
kius pasiryžusius
mes turime naujų narių gavi
mo lenktynėse. Iš drg? Yurio 
kalbos kiekvienas pamatys, jog 
kas stoja prieš juos l.enkty- 
nėsna, tas turi net išsijuosęs 
padirbėti, kad juos pralenkus.

Bet, aš manau, tai garbė 
lenktyniuoti su tokiais vyrais. 
Bile vienas gali laimėti prieš 
molio motiejų, nekokia būt ir 
ta garbė tokiame atveju j. Bet 
kada laimėsime prieš tokius 
pasiryžėlius, kaip čikagiečiai iš 
Pirmo Apskričio, kurie nežino 
pastangoms ribų, tai jau kitas 
dalykas. Tokius oponentus aš 
tik ir geidžiu supliekti, tokius 
oponentus, užtikrinu ir kiek
vienas mūsų apskričio narys 
mėgs pralenkti lenktynėse nau
jų narių gavime į mūsų orga
nizaciją !

Tik mūsų oponentų šūkavi
mų nereikia nusigąsti. Lai tas 
jų šūkavimas bus mums pas
tiprinimu ir energija. Nereikia 
nusigąsti jų prikaišiojimų 
mums apie mūsų praeities re
kordų buvimą “not so hot.’’Jei
gu mes tik gerai pečius surem- 
sime ir
jieškoti, tai tie 
shots 
mums priminti 
ale nei patys apie tai nenorės 
pam išlyti.

Visi ALDLD 2-ro Apskričio 
nariai, pasiskaitę savo oponen
tų verdančių grasinimų, ( 
me naujų narių jieškoti su 
siryžimu, nepaliekant, taip 
kant, akmens neapversto, 
paliekant nei vieno lietuvio 
aplankius, įkuris galėtų būti 
teratūros Draugijos nariu!

A. G ii manas,

Dabar Žodis į LLD 1-mo Aps
kričio Kuopų. Valdybas, Veikė

jus ir Vidus Karius.
Draugai ir draugūs, jubilie

jinis vajus mūsų atsibuvusioje 
konferencijoje buvo plačiai dis- 
kusuotas, užsidėta kvota 200 
naujų narių gauti; nusitarta 
pakviesti LLD 2-rą Apskritį, 
tai yra Brooklyną su jo viso
mis apylinkėmis į draugiškas 
lenktynes. Rytiečių atsakymas 
jau daugeliui yra žinomas. Da
bar visi ir visos turime su
prasti, kad tie tarimai yra sa
vastis visų mūsų, o ne vien 
Apskričio valdybos ir keletos 
atsidavusių veikėjų.

Sekamame kuopos susirinki
me jūs turėtumėt pasvarstyti 
sekamus dalykėlius vajaus pra- 
vedimui: Išrinkti keletą vaji- 
ninkų, kurie tuom daugiausia 
rūpintųsi. šaukiamus kuopų 
susirinkimus padarykite pra
plėstais, apšvietus susirinki
mais, pasikviečiant .kalbėtoją 
bei ; 
mais 
mai

būtų 30 nuošimčių. Labai ge
rai atatiktų jubiliejaus skaitli
nei, ypatingai tas lengvai gali
ma mažesnėse kuopose.

Mes iš Pirmo Apskričio 
duokime rytiečiams tokį atsa
kymą mūsų darbais, kad jie at
simintų kol gyvi bus, ką reiškia 
vidurvakariai su jų plačia Chi- 
caga. A. Yuris, 

LLD 1 Apskr. Pirm.

Pažmonys Lietuvos žmonių 
Pagalbai.

Vasario 10 d. vakare, Gede
mino draugystės patalpose, 
Draugijų Komitetas turėjo pa- 
žmonį Lietuvos žmonių pagal
bai. Vakaras kaip tyčia pasi
taikė, smarkiai lijo. Bet ką* gi 
tas lietus giliuoja smarkiems 
patrijotams. Vakaras išėjo ga
na pasekmingas.

Aukų surinkta $65.26
Uždarbio nuo pareng. 54.21

Shenandoah, Pa.
Vasario 23 d. mirė draugas 

Jurgis / Raulinaitis, 65 metų 
amžiaus.

Atvažiavo į Ameriką turėda
mas 20 metų. Visą laiką dirbo 
mainose, išdirbę 45 metus sun
kaus darbo, kasdamas anglį. 
Mirė nuo “miner’s asthma.”

Paliko žmoną, vieną sūnų ir 
tris dukteris. Paėjo iš Lietuvos 
nuo Vilkaviškio, paliko vieną 
brolį ir tris seseris Lietuvoj.

Visą savo gyvenimą buvo 
laisvas žmogus, senas Laisvės 
skaitytojas ir geras rėmėjas. 
Prigulėjo prie LDS ir ALDLD.

Pareiškiam didelę užuojautą 
jo žmonai ir vaikams.

S. Kuzmickas.

Jankiai apsupo nacių mie
stą Rheydt, sako Berlynas.

stosime

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3348 lias been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 440 — 17th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL LANAHAN
410 — 17th St.. ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1817 has been issuęd to the undersigneel 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6.301 20th Ave. & 2008 63rd St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

CHARLES M. NUGENT 
6.301 20th Ave.,
2008 63rd St... Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3387 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7201 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN M. SULLIVAN
7201 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1747 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section .107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8500 — 1th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LA TOURAINE CAFE. INC.
8500 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

dviem milionam Lietuvos žmo
nių tasai fondas dar nėra pa
siuntęs pašalpos nė už vieną 
nikelį!

Rumunijos premjeras Ra- 
descu bandė eiti Papendreou 
ir Pierlot keliais. Jis irgi ma
nė išgelbėti savųjų fašistų kai
lį. Kai Rumunijos žmonės su

kilo, Radescu užleido ant jų 
miliciją ir ginklus.

Bet kaip Pierlot iš Belgijos 
valdžios ir Papendreou iš 
Graikijos valdžios, taip Rades
cu iš Rumunijos valdžios turė
jo išsinešdinti.

Tik stebėtis reikia, kaip lė
tai politiški niekšai mokina
si. Dar jie nėra išmokę supras
ti tos naujos tiesos, jog iš na
cių išvaduotuose kraštuose 
prieš demokratinį vėją pūsti 
jie yra bejėgiai.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3423 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and) liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 57 So. 5th St. & 404 Wythe Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOSEPHINE PECHINSKI
57 So. 5th St.,
101 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

ALDLD 6 kp. susirinkimas jvyks 
kovo 5 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 7:3 v. v. Nariai dalyvau
kite, nes yra daug svarbių dalykų 
aptarti ir jvykdinti. i— G. Shimai- 
tis. (52-53)

PARDAVIMAI
Parsiduoda labai graži farma su 

saliūnu, upelis vingiuoja per lauką, 
namas labai geras su gražiais kam
bariais. Applegarth Hotel, Apple
garth & Prospect Plains Rd., 
Hightstown, N. J. Telefonas Hights
town 135-R-l. (48-53)

Vardai Mosčiy, ir Nuo 
Kokių Ligų 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 ii' 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.

Kainai—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 daugybės įvairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė
rimus, Votis, Rash, Files, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutinto, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, Žaiz
das, Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Kornų, nuo Šalčio ir nuša
limo ir daugybės Odos nesveikumų.

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

Kaina—$1.25 už 2 oncus.
Mano antrašas:

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

Vietiniam—63 Putnam St.

►$119.47 
pasiųsti 

dėl 
vaikučiams naujų

apšvietus 
pasikviečiant

prelegentą pakalbėti bėga- 
, klausimais, kad susirinki- 
pasidarytųi kai savos rū- 
vieša sueiga vietos lietu- 

Kiekvienas narys turėtų 
numatomų 

antrašus 
priežasčių

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2119 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7022 — 18th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
in the premises.

PETER SLAINE
7022 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

V/dKepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Viso
Komitetas nutarė 

visus L. P. T. Komitetui 
su pirkimo 
drapanų.

Keliomis dienomis po paren
gimo LDS 11 ,kp. finansų rast. 
Černauskas gavo laišką nuo A. 
Orlausko su $50.00 čekiu, ■ ku
riame A. Orlauskas rašė: “Pri- 
siunčiu čekį, iš kurio užmokėk 
abiejų LDS duokles iki liepos 
1 d., 1945, o likusius pasiųsk 
Lietuvos piliečiams.”

Taip ir padaryta. Priduota 
Draugijų Komitetui $20.26.

Aukavusių vardai seka:
A. Orlauskas $20.26, J. Bar- 

zdaitis $5, P. Bugailiškis $4, 
I L. Vaišnora $3.

Po $2: F. Manelis, A. So- 
• bieskis, B. Duobienė, P. K. An- 

knvgu, i drašūnai, J. H. Stančikai ir 
nariams, nes I J- M* žemaičiai.

pasidėjus lai-! P° Galinaitienė, W.
Mietus, G. Daukas, F. Kur.ku- 
lis,‘ Ch. Simaitis, J. Palepis, J. 
Bonekatienė, D. Valtienė, R. 
Barauskas, J. Shopes- A. Bar- 

Švedas, M. Venskū- 
žirgulis, W. Lekavi- 

W. černauskas, P. Baro-

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1870 has beep issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 110 •— 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

ROCKVILLE REST., INC.
110 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

vi u.
priduot numatomų prospektų 
vardus ir antrašus, jei patsai 
dėlei kokių priežasčių negali 
to asmens prirašyti. Jūsų -kolo
nijoje, be abejo, randasi visa 
eilė “Vilnies” ir kitų pažangių 
laikraščių skaitytojų. Nėra ma-' 
žiausios priežasties dėlko tie1 
pažangūs jūsų kolonijos gyven-i 
tojai negalėtų būti mūsų orga
nizacijos nariąis. Pasirūpinki-{? 
te, kad jūsų kuopai uždėta kvo- 
ta būtų išpildyta su geru per-j 
\ irsiu. Jeigu dar yra likusių! 
jūsų kuopos are 
duokite naujiems 
nėra reikalo jas

Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, j krautuves 
ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802
naujų narių 

Chicagos “big 
netik nenorės 
mūsų rekordu,

ateityj

pa

ne-
ne-

ko lėk ta vi m as 
i turėtų būti pirmoje vietoje, 
i nes, kaip Centro draugai pra
neša, šių metų knyga .

* * * 
DRG. A. GILMANO LAIŠ

KAS: KOKS BUS MŪSŲ 
ATSAKYMAS

Laike LLD 1-mo Apskričio 
jubiliejinio bankieto drg. S. 
Vėshys perskaitė laišką nuo 
LLD. 2-ro Apskričio pirminin
ko drg. A. G ii mano. Kuriems 
buvo progos laiško turinys gir
dėt, veik visiems pusėtinai au
syse kaito. Rytiečiai draugai i 
lenktynių pirštinę sviedė iš vi-Į 
sų spėkų į mūsų, ypač chica-1 
■giecių, žandą. Atsakydamas į 
LLD 1-mo Apskričio konferen
cijos pakvietimą į jubiliejinio 
vajaus lenktynes, drg. A. Gil- 
manas pasižada mus su dulkė
mis sumaišyt. Jis apgailestau
ja mūsų per didelę drąsą, tai 
kad išdrįsome juos pajudinti. 
Draugų rytiečių žiniai mes tiek 
galime pasakyti, kad Pirmas 
Apskritys savo pirmą numerį 
yra pasirengęs išlaikyt ir su 
jūsų pūstelėjimu nebus taip 
jau lengva su dulkėmis mus su
maišyti. Draugučiai, jums teks 
pusėtinai gerai paprakaituot. 
Mes pasirūpinsime, kad jūsų 
pačių laišką galėtume grąžinti 
primindami priežodį: “Tuščia 
bačka labiau barška.”

Draugai iš LLD 2-ro Apskri
čio tuščiais žodžiais į mus ne
bandykite šaudyti, nes tuomi 
mūsų neišgąsdinsite, mes irgi 
jaučiamės suaugę, pilnamečiai.' po 3 naujus narius ant kiekvie- 
pasirengę jums duot vyrišką'nų 10 narių esamų kuopoje, tai

,‘v jau span-i tašius, (n
Kaip greitai ją galėsime nas»

gauti, priklausys, kaip greitai 
mes pajėgsime narių duokles 
pasiųsti. Užsidekime sau už pa-
reigą, kad su pabaiga 
jinio vajaus būtų visu 
nuošimčių jūsų kuopos 
duoklės iškolektnotos.

šimt u ! 
narių '

čius,
nas, A. Usevičienė, J. Klimas
ir J. Totorisv

Buvo likę maisto nuc> pažmo
nio ir sekamos šeimos tu rė jo
sekmadienį pietus, už kuriuos
užsimokėjo taip: P. 
$3.00.

žirguliai

Dovanos Va jinin/cams.
Apskričio korni- 
pasidaibavusienis 1 
duot auksinius

O jei dėlei

gaut 
kurios 
kuopo-

LLD 1-mo 
tetas nutarė 
vajininkams 
garbės ženklelius,
karo padėties- ženklelių nebūtų 
galima gaut, tai atiduot pini
gais po $3 kiek ženkleliai lė- 
šuoja, kaip kad pereitą metą 
teko padaryt.

Vajįninkąs turi teisę 
ženklelį . tose kuopose, 
turi virš 20 narių savo
se, gaunant 10 naujų narių. O 
tos kuopos, kurios turi mažiau 
20 narių, tų kuopų vajininkai 
turi teisę gauti dovaną už gau
tus 5 naujus narius. Tas tai
koma mažesnių kolonijų drau
gams.

Atsibuvusi o j c kon f e re n c i j o j e 
nors oficialiu^ tarimo nebuvo 
padaryta, bet plačiai buvo nuo
monė pasiskleidus, kad atžymė- 
jimui 30 metų jubiliejaus kuo
pos turėtų užsidėt kvotas gaut

Po $2.00: F. Maneliai, R. 
j Barauskas, J. Totoriai, J. Stan- 
įčikas, P. Andrašūnas, J. Vai
tas, W. Lekavičiai, W. Černaus- 
kai ir M. Venskūnas $1.00.

Maistu aukavo: H. Stanči
kienė, K. Andrašūniene, M. 
Žemaitienė ii- M. Dilis bonką 

! degtinės.
Gaspadinavo: K. 

nienė, E. Duobienė 
maitienė. Ant stalų 
E. Mietus. Aukas 
Mietus ir A. Lekavičienė. P. 
žirgulis pardavinėjo barčekius, 
Černauskas leido alų. Komisi
ja -parengimo — P. Anderson 
ir J. Stančikas.

Geras darbas. Visiems ačiū, 
kas kuom prisidėjote.

M. Dilio užeiga randasi 131 
Joseph Ave.

A. Orlausko, Glen Edith, 
Webster.

Andrašū- 
ir M. že- 
pa tarnavo 
rinko E.

Iš Komiteto Susirinkimo.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1801 — 10th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the piemises.

THOMAS S. KIRNAN
1801 10th Ave., ’ Brooklyn. N. Y.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto.
278 Harvard Street 

kamp. Inman St., arti Central Skv. 
CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Thomas J. Klimaitis
Grabonus-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių. 6 
šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KUKAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA. 
TeL 3-6723.

Vasario 22 d. pranešta, kad 
koncertas įvyks balandžio 28 
d., Gedemino Draugystės pa
talpose. Artistus turėsime iš 
Eastman Muzikos Mokyklos. 
Nutarta leisti ant tikietukų 
Karo Boną; diena paskirta bir
želio 16, ir turėti parengimą tą 
vakarą.

Diskusuota, kad padaryti di
desnę atmintį nuo pažangių 
i ochesteriečių, neperkant me- 
dikalių įrankių ligonbučio 
įrengimui. Bus patirta, kas ge
riausia ir .kas galima nupirkti, 
žinoma, bus reikalas pasispau
sti su stambesnėmis dovanomis.

Ką manote, rochest.eriečiai, 
apie iškeltą klausimą? Padis- 
kusuokime!

O gal LPT. Komitetas daro 
ar darys svarstymus, paskirs
tant miestams tam tikrą 
įrankių ar kvotą pinigų?

kiekį

Amerikos Darbo Federac. Piid, Taryba dar nėnutare 
priimti United Mine Workers of America. Tuomi pa
tenkinti Progressive Mine Workers vadai. Čia yra Fe
lix Goodnick, John Marchiando ir C. C. Dreman.

F. W. Shalins
(SHALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y
Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

; sudarau su ame- 
1rikoniškais. Rei- 
‘kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

Kamp. Broadway it Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

TeL GLenmore 5-6191

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-504S

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIŲS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. , BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

(Jsist. 28 m.)

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

1113 ML Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL '2073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 180 Prospect Park S.W. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM McDEVITT
180 Prospect Park S.W.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1781 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I*aw at 371 — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL RATTIGAN 
(Seventh Ave., Tavern)

7th Ave., Brooklyn. N. Y.71

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4766 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 222-222-A—7th Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID RAINSFORD and 
MICHAEL TIERNEY 

(Blue Eagle Rest. & Bar) 
222-222-A—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 156 — 7th Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS ROACHE
7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
RL 1612

156

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 4293 has been issued to the undersigned 
♦o sell beer, wino & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 99-A — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of,Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN QUIGLEY
Ave., Brooklyn. N. Y,99-A 7th

NOTICE
KL 5822

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

to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 964 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK J. McGRATH and 
PATRICK CARNEY 

(McGrath’s Anvil Inn)
961 Coney Island Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
998-1(100 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK CARNEY and 
PATRICK J. McGRATH 

(Parkville Inn)
Coney Island Ave.. Brooklyn. N. Y.998-1000

NOTICE 
RL 185.3

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

to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 773 Coney Island Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. DUFFY 
(Duffy's)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4'292 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 722 Coney Island Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTOR LAZARO 
t Vic’s Rest.)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 807 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIE .TEAHEN
807 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 4055 has been issued to the undersigned 
to sell beer, \4ine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

at 1101 Cortelyou Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HOWARD JACOB SCHULTZ 
1104 Cortelyou Road. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2078 hax been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 10'29-31 Cortelyou Road. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premixes.

SEKLIR, INC.
1029-31 Cortelyou Road. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I-aw at 1058 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAROLD F. & WILFRED H. ATCHUE 
(Hal-Will Bar & Grill)

1058 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 108 Jay Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STAR DELICATESSEN. INC.
408 Jay St., Brooklyn, N. Y.

LaUve—Liberty, Lithuanian Daily Penktas puslapis '

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 3'28 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail 
107 of the Alcoholic Beverage 
at 315 •— Smith Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

THOMAS GUZZI
315 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ix hereby given that License No. 
RL 189ft has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 46 Smith Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

46 SMITH ST.. INC.
46 Smith St.. Brooklyn. N. Y.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

under Section 
Control Law 
Borough of 
be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 260 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 254 — AVenue X, Borough of Brooklyn, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICOLO POLACCO 
(Welcome Rest. Pizzeria Napolitana)

254 Ave. X, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 339 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2274 - 86th Street.
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ANDREOZZI
2274—86th St., Brooklyn, N. Y.

Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 773 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic 
at 168 — Marcy 
Brooklyn. County of 
on the premises, 

LITHUANIAN 
168 Marcy Ave.,

Beverage Control Law 
Avenue,

Kings, to be consumed
Borough of

ATHLETIC CLUB
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL ‘279 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and: liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 55 Pierr.eixmt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PIERREPONT HOTEL CORP.
55 Pierrcpont St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 90 has been issued to the undersigned 
to sell beer,1 wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 318 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GRAND PARADISE CO.. INC.
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 73 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 75 Montague Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

THE HEIGHTS CASINO, INC.
75 Montague: Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2086 has been issued to the undersigned 
to sell beer,1 wine and liquor at retail under 
Section 107 pf the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1'45 Wythe Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRENE CARLIN
1'25 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1506 Neck Road. Borough of 
Brooklyn, Cpunty of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK SOLAN 
(Ocean Tavern)

1506 Neck Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1547 has been issued to the undersigned, 
to sei! beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 553 Noxtrand Ave., 1298 Atlantic 
Ave., Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises,

HENRY ATHING 
(Bake’s Tavern) 

553 Nostrand Ave., 
1298 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 6455 hax been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
1*w at 52 Mexerole Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, JOHN SADESKY and 
STANISLAWA SADESKY 

D-B-A 20th Century Tavern
52 Meserolo St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7076 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and1 liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 315 Flatbush Avenue, 
Brooklyn, County of 
on the premises.

TIMOTHY 
(Moriarty & 

315 Flatbush Ave.,

Borough of 
Kings, to be consumed

MORIARTY
Reilly Tavern)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5806 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3138 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NORWOOD PALACE REST., INC. 
3138 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3902 Ft. Hamilton P’way, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERARDO CECERE
Hamilton Pkway, Brooklyn, N. Y..902 n.

NOTICE 
RL 1901 
to.Sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Kingston Avcune, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL HUGHES
133 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 221 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on. rthe premises.

JOHN TELLIAN
221 Wyckoff Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 220 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEONARD STROBEL
220 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and' liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 114 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHAS. P. FIEDLER
114 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6859 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 280 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LITHUANIAN AMERICAN CITIZEN CLUB 
28Q Union Ave.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 339| has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and' liquOi; at retail under 
Section 107 of the. Alcoholic Beverage Control 
Law, at 2790 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIE BOWMAN 
(Pat's Bar & Grill)

2790 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

VYRAI IR MOTERYS
16-60

Gamybines Rūšies Darbui Prie Išdirbinio 
Plieninių Statinių-Drums ir Containers 

ii
Karinėms Pastangoms

NESUNKUS DARBAS

100% KARINIS DARBAS
Laikas ir Puse Virš 40 Valandų

Nė Vienas Neprivalo Kreiptis iš Dabar Dirbančiųjų 
Prie Apsigynimo Darbų

KREIPKITĖS 8 A.M. IKI 6 P.M

RHEEM MANUFACTURING CO
ATLAS STEEL BARREL DIVISION

27 Hudson Boulevard Bayonne, N. J
(58)

4

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas

PASTOVŪS DARBAI HIGH 
SCHOOL BAIGUSIOMS

Dideliame wholesale
grosery kompanijos ofise

5 DIENŲ SAVAITĖ

CHICKERING 4-1100
Extension 66

(52)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS-MOTERYS
Būtinai! Skubiai!

TRUCKMAN  Al
Draiveriai ir pagelbininkai Bronx ir 

Brooklyn© plotuose.
NUOLATINIS DARBAS
DABAR IR PO KARO

S. & C. TRUCKING CO.,
5 East 16th St. 6-tos Lubos

N. Y. City.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKU

(53)

VYRAI
Lengva? valymo darbas. 
Retail batų krautuvėse.

PILNAM—DALIAI LAIKO
Manhattan—Bronx Krautuvėse. Kreipkitės

A. S. BECK SHOE CORP.,
25 West 43rd St.,

N. Y. City.
6-TOS LUBOS

Išsiuntimų Rūme 
Pagelbininkų 

Truckerių

<57)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN

Kritiškas!! Karinis Darbas
MAŠINŲ OPERATORĖS

Patyrimas nereikalingas.
PILNO LAIKO DARBAS 
48 VALANDŲ SAVAITĖ 

3:30 IKI VIDURNAKČIO
Atsineškite gimimo certifikatą ir 
kreipkitės į U.S.E.S., 600 Bloomfield 

Ave., Bloomfield, N. J., ar į

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1818 haS been issued to the undersigned’ 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 769 Metropolitan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SPIEZIO’S GRILL. INC.
769 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1677 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 547 Morgan Avenue, Borough of 
Brooklyn, Cpunty of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONSTANTY SINKIEWICZ
547 Morgan Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6'268 hqs been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 314 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to' be consumed 
on the premises,

BENJAMIN HANERFELD 
(Armory Tavern)

341 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7046 has beenį issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ‘of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 
Brooklyn, 
on the premises1.

PASQUALE CROCE
750 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

1 vvuttvi
7l>0 Myrtle Avenue, Borough of 

. County of Kings, to be consumed

NOTICE is| hereby given that License No. 
RL 4104 has been issued to the undersigned 
to sejj beer, wine and' liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 15'26 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ASSIGN & ERICH KUHNEL 
1526 Myrtl0 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i» hereby given that License No. 
RL 4043 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2-4'2 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD NOCELLA
24'2 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 3441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anil, liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 151 Montague Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

NAPLES OPERATING CORP.
151 Montague St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1350 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANGELO BELLO
1350 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licenso No. 
RL 2152 hax been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and1 liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3608 Clarendon Road Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES J. MEYER 
(Clare Brook Tavern)

3608 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE ix hereby given that License No. 
LL 28 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Taw at 813-25 Sterling Place .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PEERLESS IMPORTERS. INC.
813-25 Sterling Place. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
T.aw at 31-33 Cumberland St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

GUNTHER B. COLLATZ 
31-33 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that" License No. 
RL 5794 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 Berry St. & 112 No. 3rd St.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK 
'212 Beriy St., 
11'2 No. 3rd St

LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(58)

Plieno Kraustytojų
100% KARINIS DARBAS

Puikiausios Pokarines 
Progos

KREIPKITĖS TUOJAU

Eastern Tool & Mfg. Co,
129 BLOOMFIELD AVE. 

BLOOMFIELD, N. J.
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

(52)

MERGINOS-MOTERYS

Brooklyn, N.

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1964 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2434 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL ABELOWITZ
2134 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NO’l'ICE is hereby given that License No. 
RL 2218 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and' liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 431 DeKalb Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANGELO R.
431 DeKalb Ave.,

DARBININKAI
60c į Valandą Pradžiai 

Consolidated Edison Company 
Kreipkitės nuo Pirmadienio iki Penktai!.

MAIN OFFICE — ROOM 224
4 Irving Place, Manhattan

(52)

REIKALINGI OPERATORIAI PRIE GERES- 
NĖS

Borough of

MANGĄNELLI
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 188-190 Grand Street, 
Brooklyn. County of 
ori the premises. 
GYMNASTIC ASS'N.

ALLIANCE, NEST 
188-190 Grand' St.,

Borough of
Kings, to be consumed
OF POLISH FALCONS 
14 OF W’MBG., INC.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenso No. 
RŲ 1808 has; been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 154 Utica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oh the premises.

FREDERICK G. KIRSCHMAN 
(Prospect Bar1 & Grill)

154 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

SECURITY AMŽIAUS 18 IK VIRŠAUS

RŪŠIES DRABUŽIŲ. GALI UŽDIRBTI 
IKI $3 I VALANDĄ.

NEWMAN & BLACKMAN
265 WEST 40TH ST., CITY

I ■ I, . (52)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

’ NOTICE’ is hereby given that License No. 
, RL 4729 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at. retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 371 Johnson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARTIN
371 Johnson Ave., i Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6173 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 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM G. SMITH. JR, 
1030 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3381 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and' liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
La,w at 387 Oakland Street, Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15'23 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and1 liquor at retail undei 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 949-55 Willoughby Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
BROOKLYN LABOR LYCEUM ASS’N, INC. 
949-55 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 7090 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of ths Alcoholic Beverage Control 
Law at 337 St. Nicholas Avenuer Borough of 
Brooklyn, County of Kings', to be consumed 
on the premises.

JONAS S. LAZAUSKAS
337 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

__ at __  
Brooklyn. County 
on the premises.

JOHN 
(D-B-A The 
Oakland St.,387

KOLASINISKI
Old Oakland Tavern) 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
BL 6016 has been issued to the undersigned 
tpj aell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 36'22 Quentin Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DOYLE
3622 Quentin Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7295 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4'20 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ■'

ISABEL .J, VESCE
(D-B-A Sorrento Bar & Grill) 

420 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

Steel Equipment Corp.
AVENEL STREET
AVENEL, N. J.

PRISILAIKOMA U.S.E.S. TAISYKLIŲ 
' (58)

_____ __ _____________________ ____ _______ J

Patyrimas 
Nereikalingas

Būtinas

NOTICE is hereby given that License No. 
LL 110 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l4»w at 44 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JAMES G. SCILEPPI
Blue Crest Wine & Spirit Co.) 
St.. Brooklyn, N. Y.

(D-B-A
44 Court

is hereby given that License No.NOTICE is hereby given that License No. 
LL 267 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 1S1 Lawrence Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ALPINE WINE & LIQUOR CORP. 
181 Lawrence Ave., Brooklyn, N< Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RW 277 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage 
at 82 — Withers Street. 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

ROSA BAMONTE
32 Withers St., Brooklyn, N. Y.

Control Law 
Borough of 
be consumed

i

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5791 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and' liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1'38 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premisos.

WALTER REEVES
138 Franklin St.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE ix hereby given that License No. 
RL 1530 hax been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2041 Fulton St. & 20 Somers St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the 

THOMAS 
2.041 Fultqn St., 
20 Somers St..

premisos.
ALLICINO .

Brooklyn, N.

to

Y.

NOTICE Is hereby given that Licenso No. 
RL 4018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and) liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1271 Fulton St. & 542-A Noxtrand 
Ave.. Borough of Brooklyn, bounty of Kings, 
to be consumed on the premises.

NORMOŲD RESTAURANT, INC. 
1274 Fulton St..
542-A Noxtrand Ave.e, Brooklyn, N. Y.

DAIRY MANAGERS
DAIRY CLERKS

GROCERIŲ MANADŽERIAI
GROCERIŲ DARBININKAI

VAISIŲ
VAISIŲ
MĖSOS
MĖSOS
TROKŲ

SANDĖLYJE VYRAI

Karo Darbas

MANADŽERIAI 
DARBININKAI 
MANADŽERIAI 
DARBININKAI 
CHAUFFEURS

Kreipkitės Penktadienio ir 
Šeštadienio rytais nuo 9-12 A. M.

UNIVERSAL FOOD 
MARKETS

173 SUSSEX ST., 
JERSEY CITY, N. J

(53)

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.

VYRAI
(55)

Lengvas Sustatymas
ŠVARIAME,

MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL
ELECTRIC

SUPPLY CORP I

585 HUDSON ST., N.Y.C.
(Bile West Side Subvė iki 14th St J 
PATOGU IR I HUDSON TUBES.

 (56)

TYPISTĖ
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

PASIUNTINĖS

(X)

$85. Į MĖNESĮ PRADŽIA] 
VIDUJ IR Iš LAUKO 

DARBAS.
DVI JAUNESNES 
STENOGRAFES

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and/ liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2'26 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN DURKIN.
226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2100 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 807 Sutter Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EMANUEL M. OSTERFELD
807 Sutter Ave,, Brooklyn, N. . Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4734 has been issued to the undersigned 
to sell bc^r, wine and' liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 411 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ZEIDAT
41il Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 5799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino andi liquor at retail under 
Section 107 of thp Alcoholic Beverage Control 
Law at 146 Engert Avenue, Borough of 
Biooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE NURKEWITZ
116 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1852 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 443 Evergreen Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HANNAH TAUBEN
4411 Evergreen Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1637 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and/ liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 914 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHIAS LAUKUS 
(Oasis Bar & Grill)

914 Broadway,

MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS 

65c J Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.

$125. į Mėnesį Pradžiai
VIENA SU ISPANIŠKOS 
AUKŠTESNĖS MOKYK

LOS PRALAVINIMU

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2122 has been issued'to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 612'2-6124 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. •

FRANCIS J. MORPHY
6122-2 1 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7'203 has been issued to the undersigned- 
to sell beer, wine and liquor at retail unitor 
Section 107 of the Alcoholic Bcvorage Control 
Law at 217 5th Avenue, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

BENJAMIN CLARK
217 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4093 has been issued to the undersigned 
to sell heer, wine and. liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 85 North 7th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 1

SOPHIA LACHTARA
7th St., ! Brooklyn, N. Y.85 North

NOTICE 
RL 2075 
to sell beer, wino and, liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 261 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premixes.

FOX’S RAIL, INC.
261 — Gth Ave., r*-- * Brooklyn, N. Y.

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

NAKTINIS ŠIFTAS.
71>/2c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

Grand St. Stotis, BMT 14th St 
Canarsie Linija.

MOKINIAI

(53)

PAPRASTI DARBININKAI
ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(56)

FILE RAŠTININKE
$115. 'PRADŽIAI

5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKIAUSIA PROGA 

PAKILIMUI 
VALANDOS 9 IKI 5

TELEFONUOKITE 
BARCLAY 7-3900

(57)

TYPPISTS—NUOLAT
Gerai Stovinti Textile Organizacija 

GERA PROGA’
xS5 VALANDOS — 5 DIENOS 

$28 PRADŽIAI 
SKAMBINKITE CORTLAND 7-0700

x Extension 122,
(52)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAS, APTARNAUTOJAS
AukStos klasės apartmentui. 

Apmokamos vakaeijos.
71 Washington Square South,

GRAMERCY 5-9812. »
(52)

......... ................................  " i
HELP WANTED—FEMALE \
REIKALINGOS MOTERYS •

■ ■ ■ ....................... . .......... ................. ,11,— ..f

STENOGRAFE
Jauna, Vikri

Dirbti Engineering Departmentc .
GYVYBINIS KARO FABRIKAS

Gera Proga.
5 DIENOS 40 VALANDŲ SAVAITE.

ROGERS DIESEL & 
AIRCRAFT CORP.

1120 LEGGETT AVE., 
BRONX

I.R.T. Peiliam Local iki East 149lh St.
(54J,

BILLING CLERK 
GERX TYPIST 
$28 PRADŽIAI
5 Dienų Savaitė

Nuolat. Linksmios Aplinkybės.
RAŠYKITE BOX 302B 

20 WEST 43RD ST.
_____________ _______________ .___________ (53)

MOTERYS VALYTOJOS
Retail Krautuvės. 
Lengvas valymas.

PILNAM—DALIAI LAIKO.
Manhattan—Bronx Stores. Kreipkitės

A. S. BECK SHOE CORP., 
25 West 43rd St., 

N. Y. City. 
6-TOS LUBOS.

 (57)

MERGINOS 18—25 
KAIPO PASIUNTINĖS 
Gerai Žinomoje džiūlerių įstaigoje,

Radio City apylinkėje.
5'/2 DIENŲ SAVAITĖ, $20 

Nereikia patyrimo. Nuolat. 
Pasimatymui telefonuokite

BRYANT 9-5300
(56)

RAŠTININKES
IR

TYPISTS
KNYGVEDES

STENOGRAFES
NUOLATINIS DIENOM DAR

BAS BŪTINOJE KARINĖJE 
PRAMONĖJE, 

SU PUIKIAUSIAIS 
KARINIAIS PROSPEKTAIS.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

KREIPKITĖS
HANOVIA CHEMICAL 

& MFG. CO.,
233 N.J.R.R. AVĖ.,

(2 BLOKUS J RYTUS NUO BROAD 
ST., PRIE CHESTNUT ST.)

NEWARK, N. J.
(57)

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Mokinės Fabriko Darbui
IŠTISĄ DIENĄ DARBAS
BŪTINOJ PRAMONĖJ

KREIPKITĖS
American Can Company

Delaware Ave. & Palmer Str.,
PHILADELPHIA, PA.

(62)

STENOGRAFĖ
SUAUGUS

5 DIENŲ SAVAITĖ 
Alga Apie $82 Pradžiai 

NUOLAT.
Rašykite

Box 302—20 W. 43rd St., 
New^ York City.

MERGINOS

ABELNAH FABRIKO DARBUI
l-MI IR 2-RI ŠIFTAI

KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & 

RHAWN ST.

HOLMESBURG
PHILADELPHIA, PA.

RAŠTININKES 
FILE RAŠTININKES 

TYPISTS
Šiek-tiek suprantančios 

Stenografiją.
I B M OPERATORĖS 

Insurance casualty and fire. 
GEROS VALANDOS

KREIPKITĖS ANT 14-TŲ LUBŲ
1 PARK AVE>. N. Y. CITY.

(prie 33ra St.)
(52)
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NewYorko^/K^ferZlnftB New Yorkui Neleido 
Prailginti Baliaus

Gelbėdamas iš Gaisro ir 
Pats Žuvo

Policistas S. Black, 37 me
tų, buvo pastatytas tik diri
guoti trafiką prie Second Ave. 
ir 57th St., New Yorke. Bet 
jis mirė didvyrio mirtimi ne
toliese esamoje krautuvėje iš
kilusiame gaisre. Įbėgęs per 
liepsnas gelbėti krautuvėj’ pa
silikusią moteriškę, jis nebepa
jėgė jos išgelbėti nei pats iš
eiti. Jų kūnus rado greta viens 
kito prie groteliais užtverto 
lango užpakaliniame gale 
krautuvės.

Kviečiame į Draugišką Pažmonį Paminėti 
Tarptautinę Motery Dieną ir Pa

sveikinti Raudonąjį Kryžių

mirė
35
23

Antanas Waitenis, apie 
metų amžiaus, gyvenęs 
East 17th St., Brooklyn, N. 
Pašarvotas pas graborių 
Garšvą, 231 Bedford Ave. Pa
liko nuliūdime žmoną Mary, 
(Onos ir Antano Urbaičių 
duktė) ir sūnų Ronald, 4 
tų amžiaus.

Laidos pirmadienį.

me-'

Valstijos Seimelyje Pri- j 
imtas Bilius Prieš

Diskriminaciją

Kovo pradžioje supuola du 
svarbūs dalykai: Tarptautinė 
Moterų Diena ir pradžia Rau
donojo Kryžiaus vajaus sukė
limui karinio fondo.

Paminėjimui tų dviejų yra 
rengiama draugiška sueiga šio 
sekmadienio popietį, kovo 4- 
tą, Laisvės salėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Pradžia 3:30 
po pietų. Rengia Moterų Ap
šviestos Kliubas ir mezgėjos su 
siuvėjomis.

Programoje:
Aido Choras, vadovaujamas 

Aldonos Anderson (Žilinskai-

Dolores Biruta Petronis, so
listė.

Suzanna Kazokytė, solistė.
Trumpas pranešimas apie 

Raudonojo Kryžiaus atsieisi
mus gelbėjime mūsų jauni
mo gyvasties ir teikime vienin
telių. patogumų, kokie galimi 
karo sąlygose, taipgi prisimi
nimas Tarptautinės Moterų

• Dienos ir jos nešamų mums 
į pareigi! šiais metais.

Didelė didžiuma New Yor-! 
ko valstijos Seimelio (Assem-1 
bly) narių pasisakė už Ives- 
Quinn bilių, kuriuomi drau-- 
džiama diskriminuoti žmogų Į 
dėl jo rasės, tautos, tikybos ar' 
politikos. Assemblymanai bal
savo 109 už bilių, tiktai 32 
prieš.

džiuginanti pažanga, 
laimėjimas mažumoms 
demokratijai.

Didelis 
ir visai

Bilius, tačiau, dar turės per
eiti valstijos Senatą, žmonės, 
kurie labai daug pastangų pa
dėjo įtikinti assemblymanus, 
kad toks bilius reikalingas, 
turėtų pasidarbuoti įtikinimui 
ir senatorių. Tikimasi, kad bi
lius bus paimtas apsvarstyti 
Senate šį pirmadienį.

Puikus naujas jutlis, kur žavėtina muzika 
tryška iš paėios istorijos . . . lybiai, kaip 
istorija plaukia iš širdies I

“A SONG TO REMEMBER”
. . . judis, kurį jūs visuomet atsiminsite! 
DRAMA . . . ROMANSAS . . . VAIZDAI! 

Jausmų susidūrimas, kuris užžiebs 
susijaudinimų jūsų širdyj !

A PICTURE 10 REMEMBI®f

X COLUMBIA PICTURES \

^Song(f IN TECHNICOLOR
1/ itorrring

f

su CORNELL WILDE
SCENOJE: "SALUDOS,” Lotyniškosios 
Amerikos linksmybė ir ritmas, paruošta 
Russell’io Market su Rockettes, Baleto 

Grupė, Glee Kliubas ir Simfonijos 
Orkestras, vadovybėje Erno Rapee.

DABAR VAIDINAMA

RADIO CITY
MUSIC HALL

6th Ave. ir 50th St.

ir

Dovanos Lietuvos Vaikams

šiemetinę Moterų Dieną mi
nint amerikiečiai turi pasista
tę ir kitą svarbų tikslą — pa
sveikinti Lietuvos motinas su 
dovanomis Lietuvos vaikams. 
Tad ir brooklynietės-brookly- 
niečiai ,daugelis jau yra pasi
ruošę ateidami į pramogą šį 
^sekmadienį atnešti jau pasiū
tų-h u mėgstu -su pirktų d rab u že
lių, batukų, cukraus, razinkų, 
kenuoto pieno ir kitų tinka
mų siųsti maisto produktų.

p
Visos dovanos eis per Lietu

vai Pagalbos Teikimo Komite
tą, su kuriuo bendrai Literatū
ros Draugijos moterys paskel
bė šį vajų.

Visi esate kviečiami ateiti į 
tą įdomią pramogą1 — pasi
klausyti gražios programos, 
pamatyti suneštas dovanas, 
prisidėti prie svarbaus tikslo. 
Visas šios pramogos pelnas eis 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui.

Po 25c: A. Kauza, D. Jan
kauskienė, K. S. Baranowski, 
George Bratken, Mrs. Sei ioma 
Žalom, Mrs. Mary Kazlauski, 
Mrs. Anna Markūnas, Joseph 
Kudales. Viso $20.20.

Pavieniai aukavo:
Juozas šapalas ir Jonas Vai- 

ginis, $10 (savininkai lietuviš
kos užeigos, 147 Thames St., 
Brooklyne).

Po $5: Jonas Patašius (sav. 
vaistinės po 307 Grand St.) ir 
Mikolas Leipus ir šeima (sav. 
užeigos po 324 Devoe St.).

Felix Kaziliūnas, ■ Brooklyn, 
Conn., $3.50*.
' Po $2: Mrs. C. Pavidis, Eli
zabeth, N. J., Patricia Nakti
nis, Brooklyn, N. Y., Ona Yak- 
.štienė, Brooklyn, N. Y., S. Tva- 
rijonas, Detroit, Mich.

J. Sabaliauskas, Valhalla, N.

Po $1: J ieva Juozapavičie
nė, K. Sadauskienė, Brooklyn,

Rengėjos.

Laisves Bazarui
Dovanos

raukom

Weiner, 
gražų,

Laurikevičienė,

Ambrose, Girard-

Šiomis dienomis gavome Lai- rime tarti širdingai ačiū 
svės Bazarui dovanų sekamai:

DAIKTAIS:
Ona Yakštienė, Brooklyn, N.

Y., (East N. Y. sekcijoj) pri
davė dvi labai gražiai 
padarytas paduškaites.

Mrs. (Constance
Poughkeepsie, N. Y.,
rankom numegstą komodei pa
puošalą.

Petronėlė
Brooklyn, N. 
stiklinę dėžę.

Mrs. John
ville, Pa., keturis gražiai ran
kom numegstus papuošalus, tin
kami prie “Bed-Room Suite.”

Juzė Žilinskienė, Suffield, 
Conn., šešis labai puikiai ran
kom numegstus dalykėlius, tin
kami paduškaitėm ir ant komo- 
dės.

Sam Snyder, Brooklyn, N.
Y., Shaving Setą ir taipgi gra
žų Swan Weather Glass.

Iš Elizabeth, N. J., drg. Bur- 
kauskienė prisiuntė didelį bak- 
są pilną dovanų. Aukavo seka
mai :

Mrs.
mėgstą

Mrs.
reau Scarfs, dvi poras kojinių 
ir vieną porą langatiesių (kor- 
tinai).

Mrs. A. Dragon, 2 bed jack
ets (mažo ir didelio mieros) ;
2 Dickies ir vieną porą pajamų 
mergaitei.

Tai tiek šį sykį daiktais. No-

Brazaitis, rankom nu- 
Scarf.
D. Burkauskas, 2 Bu-

NAUJA ŠAUNI KOMEDIJA — ŽAVI TECHNISPALVOM!
MATYK PUIKIAUSIA PIN-UP GRAŽUOLIŲ PARODĄ PARAMOUNT’S

“BRING ON THE GIRLS”
žvaiRŽdžiuoja 

VERONICA LAKE * SONNY TUFTS * EDDIE BRACKEN 
MARJORIE REYNOLDS .* JOHNNY COY 

Šia judi* nniagin* jus ir linksmina!
SCENOJE: Sugrįžę* vaidinimas Amerikos Mėgiamo Kvarteto, THE INK 

lr,<lar BILL KENNY * RALPH BROWN. “Syncopated Taps,” ELLA FITZ
GERALD. Dainų Stylistė >!< BUCK ir BUBBLES. EXTRA PATRAUKLUS PRIEDAS: 

COOTIE WILLIAMS, JO Triūba ir Jo Orkestras

PARAMOUNT Broadway ir 43rd Street.

Jautrumo pilna istorija Brooklyno Šeimos ir jos kovos 
dėl būklės ir išraiškos—parinktini vaidintojai.

BETTY SMITH’S

4A Tree Grows in Brooklyn’
žvaigždžiuoja

DOROTHY McGUIRE * JAMES DUNN * JOAN BLONDELL 
PEGGY ANN GARNER * TED DONALDSON * LLOYD NOLAN

Didis ir mylimas perkamiausias veikalas, su charakteriais 
patraukusiais tautos širdį...!

SCENOJ—SMAGUS, SPRINGTIME REVUE su žvaigždėmis
VICTOR BORGE, AL GORDON, GAE FOSTER ROXYETTES
PAUL ASH ir ROXY THEATRE ORCHESTRA ir Extra 
Patrauklus Priedas: JOAN EDWARDS.

R O X Y 7th Ave. ir 50th St.
%

d ra įt
gėms, kurios įdėjo tiek daug 
triūso numegsti tokias gražias 
dovanas, ypač šiais laikais, 
kuomet sunku gauti siūlų. 
Taipgi ačiū ir toms, kurios pa
čios pasiuvo arba nupirko do
vanas.

PINIGAIS.
Draugas V. Kartonas, mas- 

pethietis, senas Laisvės skaity
tojas, pridavė blanką su auko
tojų vardais. Jisai surinko šias 
aukas “parėję,” surengtoj pa
gerbti dd. Jablonskius, 
tautos.

Po $2:
Hertwi'ck,

Po $1:
Gaskie, J. Pelko, Paul 

Roman Karwoski, 
Cedronai,

rusų

JackJoseph Mekitz
M. Szachacz.
Bruno Haus, Terry

leisti 
vie- 

p.

tu- 
ko-

Pasilinksminimo įstaigų 
spaudžiamas, majoras LaGuar
dia kreipėsi į Karinės Mobi
lizacijos viršininką James F. 
Byrnes, Washingtone, 
n o w y or k i eč i ams b a 1 i a vot i
na valanda vėliau. J tai 
Byrnes atsakė:

“Mes didžiame m i oryje 
rime atsidėti ant žmonių
operacijos. Mes tos koopera
cijos negautume, jeigu nebūtų 
elgiamasi su visais vienodai. 
Kada visi kiti tautoje sutinka 
užsidaryti įstaigas pusiaunak
tį, esu tikras, kad patrijotin- 
gieji Now Yorko piliečiai pa-, 
darys tą patį, dėka jūsų ko
operacijai.”

Taigi, atrodo, kad neapsi
moka nieko planuoti rementis 
viltimis gauti ekstra valandą. 
Jos

1 Anksčiau buvo paskelbta, kad 
J. Juška aukavo $5, bet nebuvo 
pažymėta, kad jis yra sav. batų 
krautuvės, po 187 Sąnds St.

širdingai ačiuojame už fi
nansinę paramą. Prašome at
leisti, jeigu pavardėj nuo blan
kų nenu.kopijuotos į' teisingai. 
Blankose pasitaiko 
parašyta, kartais day susilieju
si, tai sunku ir išskaityti.

Laukiame dar daugiau dova
nų Bazarui. Prašome įsitėmy- 
ti datas — Bazaras , įvyks kovo 
16, 17 ii* 18 dd., Grand Para
dise Salėje, 318 Grand St., 
Brooklyne.

Laivės A drriinistracija.

neaiškiai

Parky Komisionierius 
Siūlė Gerinti Ja

maica Įlanką

nebus.

Įkaitino Cigaretų 
Šmugelyje

Trys cigaretų firmos New 
Yorko mieste tapo patrauktos 
teisman už pardavimą 15,595,- 
000 cigaretų juodajame turgu
je. Už juos firmos gavusios 
perkainuotas mokestis.

Kaltinamieji yra: W. Simon, 
Inc., 3 Howard St., turinti per 
metus $1,500,000 apyvartos; 
J. Rosenberg & Sons, 168 De- 
lancey St., ir Ben ir John Mas- 
linoff, 220 Henry St.

Queens Kolegijoje prade
dama klasė mokinti neprigir
dinčius suaugusius suprasti 
kalbą tėmijant kalbančio lū
pas (lip-reading).

Mergina ir Jos Auklėto
jas Nuteisti už Suo

kalbį Šnipinėti
Mario H. Koedcl, 26 metų, 

masažistė, Brooklyno federa- 
liame teisme nuteista 7 ir pusę 
metų kalėti už suokalbiavimą 
šnipinėti prieš Jungtines Vals
tijas, priešo naudai. Ji bus pa
siųsta į moterų kalėjimą West 
Virgin i j on.

Jos auklėtojas, Simon Emil 
Koedel, '63 metų, nuteistas ka
lėj iman 15-kai metų.

Leido Pabaigti Kontrak- 
tuotas Pramogas '

Naujai įsteigtoji Curfew 
Control Board patvarkė, kad 
įvairios įstaigos ir organizaci
jos gali savo programas šią 
.savaitę pravesti taip, kaip bu
vo iš anksto planuotos, jeigu 
jų kontraktai buvo padalyti 
nuo seniau.

Eidamas po piet į savo ofi
są, krito ant South St. šaligat
vio ir ant vietos mirė Robert 
J. Moore, 62 m.

Paskirta 678 Nauji 
Mokytojai

New Yorko miesto švieti
mo Taryba šiomis dienomis 
paskelbė paskyrus 678 dau
giau mokytojų pradinėms mo
kykloms. Tą žygį Mokytojų 
Unija pasveikino, kaipo gerą 
žingsnį pirmyn pagerinimui 
švietimo ir prašalinimui ankš
tumos klasėse.

Tikimasi, kad New Yorkas 
su apylinkėmis iki liepos pir
mos turėsiąs duoti kariškos 
tarnybos visiems skyriams ben
drai člar bent 100,000 vyrų.

Kovo mėnesio sulaukėm šil
to, pirmą dieną buvo 50 laips
nių šilumos. Vasaris, nežiūrint 
kelių labai šaltų dienų, abel- 
nai paėmus, per mėnesį turėjo 
17 laipsnių daugiau šilumos 
už normališką tam mėnesiui.

Red Barber, Chairman of the 
Red Cross 1945 War Fund of

Brun- 
chek, Roman Karwoski, P. 
Shektler, J. Cedronai, Niek 
Lazuta, Wm. Subačius, Kostan- 
cija Karlonienė,

Po 50c: E. Pužas, J. Bruck, 
Andrew Kulkr, Wm. Karuta, 
J. Silenko, J. Piorkowški, Ber
tha Gehricke, Anthony Yablon
sky. Michael Eliuk, 25c. Viso 
$20.25.

Mary Svinkūnienė, Waterbu
ry, Conn, (bl.) :

A. Digimas, $10.
Po $2: James Kazlauskas, 

Ona Marozienė.
Po $1: V. Zelvis, Stanley 

Valantinas, U. Aleknavičius, 
Jurgis Kudlinskas, John Zon- 
ky, M. Paugis, K. Yenkeliūnie- 
nė, P. Digimas, J. Jasulevičius,
J. Syinkūnas, Caroline Sinke
vičienė, Mike Lisauskas.

Po 50c: Kostantas Saika, V. 
Murašauskas, Agnes Kuchaus- 
kas. A. Andrulis, 25c. Viso 
$27.75.

C. Stashinsky, New Kensing
ton, Pa. (bl.) :

LDS 10 $2.
K. Tamošiūnienė, $1.50.
Po $1: P. Kriščiūnas, A. 

Sheris, A. Martinkus, J. Kau
pas, M. Muckus, C. Stashinsky.

Po 50c: A. Valaitis, Ag. Va
laitienė. Viso prisiuntė $10.50.

Katrina Perednis, Hųdsdn, 
Mass., prisiuntė dvi blankas:

Lietuvių Piliečių Kliubas, $5.
Po $1: Katrina Perednis, C.

K, Urban, A. Tamošiūnas, J. 
Rozienas, M. Kazlauskis, S. 
Jankauskas, Jann Cook.

J. Sapaila, 70c.
Po 50c:, T. Arlauskas, K.

Komisionierius Mpses ragi
no miestą pervesti /jo žinion 
miesto nuosavybėje esančias 
saliukes ir balas Jamaica Įlan
koje. Jis nurodinėjo, kad po
kariniai planai rčdo, jog mies
to įrengtas mechaniškas išma
tų prašalinimas sugrąžins įlan
kos vandenims jų tyrumą. 
Tuomet Parkui Departmento 
priežiūroje galėtų salos būti 
užveistos tinkamais paukščiais 
ir vandenys žuvimis. Būtų 
miestiečiams puiki proga pra
leisti farmerskai savo vakaci- 
jas miesto ribose.

Jefferson turgavietės teis- 
mabutyje pereitą ketvirtadienį 
34 asmenys pasimokėjo po $5 
už cigaretą arba, tikriau ta
riant, už jų rūkymą BMT 34th 
St. stotyje.

H? LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadieniu.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AYR BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

V

Grigas, J. Seskauskas, M. Lak
stutis,, N. Ketenienė, M. Pap
lausk!, P. Vaitiekūnas, G. Hu- 
lisk, F, Kaulakis, Charlie Sha
ris, Wasil Makarewicz.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER .

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

Ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

BROOKLYN

LAROR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais jtalsynals.

KIFTURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. ^agg 2-8842

Taksy Specialistas
(Tax Specialist)

Lietuvis akountentas atlieka 
įvairius reikalus taksų 

srityje:
Taxes on property assessments 
affecting individuals, partner
ships and Corporation are given 

special attention.
Home office address 

Stanley P. Zubawicz 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Tax Attorney and Accountant.

(52)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. 4. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

V 9—12 ryte VALANDOS: j 1—g vaj<are

Penktadieniais uždaryta

SHOP
Savininkas
Kalnios
Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «. N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

GREEN STAR BAR 4 GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giyiais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HOM

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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

Jules, Jurgensen.

$3171

Persodlnam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.

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

VERI-THIN RYTHM...i7-jew«l Pr«d»io«

movement Smartly ityled yello

ROBERT 
701 Grand St. 
TeL ST. S-S178

LIPTON, Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




