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Pagaliau Jungtinių Valstijų 
senatas patvirtino Henry A. 
Wallace komercijos sekreto
riaus vietai.

Balsavo pagal vardošaukj. 
56 senatoriai pasisakė teigia-

KRISLAI
Wallace Tapo Užgirtas. 
“Mr. Laisvė” Gavo Laiška. 
Siuntėjams Naudos Nebus. 
Elbos Upė.
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mai ir 32 — neigiamai. Vadi
nasi, Wallace gavo didelę dau
gumą senato balsų.

Ne kaip dėl to jausis buvu- 
sis komercijos sekretorius Jes
se Jones, uolus W’allace prie
šas. Mr. Jones kadaise buvo 
viešai pareiškęs, jog Wallace 
tai vietai netinkąs. Bet prezi
dentas Rooseveltas ir senatas 
kitaip pažiūrėjo.

Prie šio senato žygio daug1 
prisidėjo organizuoti darbiniu-
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Raudonoji Armija Perkirto 
Nacių Ištrūkimo Kelius iš

Rytinės Pomeranijos

VOKIEČIAI BĖGDAMI 
SPROGDINA RHEINO 

UPES TILTUS

Jungt. Valstijų Kariuomenė 
Pasiekė Rheino Upę; Užėmė 
Eilę Karo Pramonės Miestų

kai ir kitos pažangiosios gru
pės. Daug senatorių gavo šim
tus ir tūkstančius telegramų, 
raginančių užtvirtinti M)-. 
Wallace.

★ ★ ★
Dabar jau garsėja balsai, 

kad 1948 metais komercijos 
sekretorius Wallace būtų de
mokratijos kandidatas prezi
dento vietai.

Tų balsų skaičius vis skait- 
lingės, nes 1918 metų prezi
dentiniai rinkimai taipgi bus 
labai svarbūs mūsų kraštui.

★ ★ ★
Aną dieną mums atnešė laiš

kanešys voką, adresuotą “Mr. 
Laisvė.”

Laiškas nuo “Americans of 
Lithuanian Descent National 
Executive Committee,” iš Cle-I 
velando.

Pasirodo, tai Karpiuko ir- 
Smetonuko biznis.

Ko gi tie poneliai nori?
★ ★ ★

Jie prašo “Mr. Laisvę” da-; 
lyvauti “Amerikos Lietuvių' 
Misijoj” Washingtone. Jie pra
šo, kad “Mr. Laisvė” paauko
tų “misijai” pinigų. Prie ženk-1 
lo $ pridėta: “Tegu meilė Lie
tuvos dega mūsų širdyse!...”

Lietuviškieji fašistai “Lietu-į 
vos meile” nori prisižvejoti | 
dolerių. Laisvei siuntinys atėjo; 
atsitiktinai; po tokį laišką' 
gaus SLA nariai, gaus ir kitų ; 
organizacijų nariai, kurių ad-l 
resai fašistams pavyko pasi-1 
glemžti.

★ ★ ★

♦

Kiek tai liečia “Mr. Laisvę,” 
tai ji gali štai ką “misijos”! 
šaukėjams pasakyti: iš jos ne-' 
gausite nei vieuo centelio nei-' 
gi gero žodelio!

Kas nori išsilaisvinusiajai [ 
lietuvių tautai padėti, tas tu-! 
ri šaukti ne misijas, ne į Wa- 
shingtoną važiuoti baliavoti, 
bet aukoti nukentėjusiems nuo 
karo Lietuvos žmonėms; padė
ti Lietuvai greičiau atsisteigti.

Jūsų “misija,” ponai, išeik
vos tūkstančius Amerikos lie
tuvių dolerių, pareikš vieną ki
tą šmeižto žodį Stalinui, Chur- 
chillui ir kitiems Jungtinių 
Tautų vadams, — ir viskas. 
Prišmeižiat užtenkamai tuos i 
vyrus jūs per savo spaudą.

Pagaliau, jūs šaukiamoji 
“misija” yra daroma griežtai; 
prieš mūsų vyriausybės pa
tvarkymus. Vyriausybe (Mr.• 
Byrnes’o lūpomis) išleido pa
reiškimą, draudžiantį šaukti 
bent kokius nereikalingus su
važiavimus; jūs to nepaisote. 
Jūs suktais būdais bandote tai j 
atlikti: suvažiavimą pavadi
note “misija” ir manote, jog 
žmonės nesupras.

“Mr. Laisvė” mano, jog pa
našiai jums, ponai, atsakys ir 
tūkstančiai tų žmonių, kuriem 
jūs išsiuntinėjote savo cirku
liarus!

“Amerikiečių armijos jau 
pasiekė Raino upę,” skelbia 
pranešimai iš-Vakarų fronto.

Raudonoji Armija pasiekė 
Odros upę ir jau tūlose vieto
se tą upę peržengė.

Per centralinę Vokietiją 
plaukia dar viena didelė upė 
— Elba. Atrodo, jog tos upės 
pakrantėse Vakarų ir Rytų ar
mijos neužilgo susitiks.

London. — Vokietijos ra
dijas pranešė, kad Sovietų 
tankai ir kitos šarvuotos jė- 

■ gos prasiveržė per paskuti
nį geležinkelį ir plentą, ei

nančius pietiniu Baltijos 
I pajūriu tarp Dancigo ir 
iStettino uostamiesčių. Tai 
i reiškia, jog sovietinės jėgos 
faktinai atkirto vokiečių 

i kariuomenę 5,800 ketvirtai
nių mylių plote šiauriniąi- 

i rytinėje Pomeranijoje, Len
kiškame t Koridoriuje ir 
Dancigo srityje.

Pomeranijos fronte Rau
donoji Armija atėmė iš vo-
kiečių Dubbertechą, Kling- 
becką, Juchowa ir dar 30 
miestų, miestelių bei kaimų.

Sovietų kariai iššlavė ap
suptus nacius jau iš pusės 
Grudziadz miesto, Lenkiš-r 
kame Koridoriuje.

Savo apsuptame Breslau 
mieste, Silezijos sostinėje, 
raudonarmiečiai, per įtūžu
sias kautynes imdami namą 
po namo, apvalė nuo priešų 
kelias gatves; per dieną už
mušė 1,200 hitlerininkų, pa
grobė 3,000 bombų ir daug 
kitu kariniu reikmenų. Vie
nas nacių “liaudies” armi
jos junginys pasidavė.

KARALIAUČIAUS SRI- 
TYJ UŽMUŠTA DAR 

3,000 VOKIEČIŲ 
Maskva. — Karaliaučiaus 

apylinkėje Sovietų kariai 
atėmė iš apsuptų vokiečių 
Schoenhau geležinkelio sto
tį, Roseną ir keturias kitas 
gyvenamąsias vietoves, čia 
per dieną buvo užmušta dar 
3,000 nacių kareivių ir ofi- 
cierių ir suimta daugiau 
kaip 800. Hitlerininkai per

Oro Žygiuose Jan
kiai Sunaikino ir 109

Nacių Lėktuvus
%

London. — Bombarduo
dami Cologne ir kitus Vo
kietijos miestus vakarinio 
fronto ruože, Amerikos la
kūnai per dieną sunaikino ir 
109 vokeičių Jėktuvus.. Šia
me fronte veikė iki 5,000 a- 
merikinių bombanešių ir ko
vos lėktuvų.

450 Amerikos bombanešių 
sprogdino vokiečių geležin
kelių stotis Dresdene, per 
kurį naciai veža savo ka
riuomenę į Silezijos frontą 
prieš Raudonąją Armiją.

Kiti jankių lėktuvų būriai 
ardė ir degino karinius Vo
kietijos fabrikus ir geležin
kelių centrus Magdeburge, 
Leipcige, Cheminitze ir ki- 
tur. ' ■ 1

Neuss, Vokietija.—Brook- 
lynietis leitenantas Rober
tas Packer pirmas pasiekė 
vakarinį krantą Rheino, 
Vokietijos didžiosios upės.

24 valandas padarė 60 ata
kų, stengdamiesi prasiveržt 
iš apsupimo. Raudonarmie
čiai ištaškė visas priešų pa
stangas.

London. — Anglai nu
skandino du vokiečių tor- 
pedlaivius Atlanto Vande
nyne.

TALKININKU VADAI 
PAS SOVIETU MAR

ŠALU TOLBUCHINĄ
Roma. — Anglų feldmar

šalas Sir Harold Alexan
der tarėsi su maršalu Tito, 
jugoslavų Tautos Laisvini
mo armijos komandierium, 
Belgrade, Jugoslavijos sos- 
tamiestyje. Paskui jie nu
skrido pas. Sovietų maršalą 
Tolbuchiną, Ukrainos Tre
čiosios armijos komandie- 
rių, Vengrijoj. Alexander 
yra vyriausias anglų-ameri
kiečiu komandierius Vi
duržemio Jūros srityje.

Su feldmaršalu Alexande- 
riu nulėkė pas maršalą Tol
buchiną ir Amerikos gene
rolas Lyman Lemnitzer, Vi
duržemio karo štabo galvos 
pavaduotojas, ir pukininkas 
Charles Thayer, Jungtinių 
Valstijų karinės misijos na
rys Jugoslavijoj.

Po pasimatymo su Tolbu- 
chinu, Alexander pareiškė: 
“Tolbuchinas man begali
niai patinka. Jis yra puikus 
vyras. Mudu susidraugavo
me ir sumezgėme puikius 
ryšius tarp mūsų štabų.”

Tolbuchinas išgėrė taurę 
už Anglijos premjero Chur- 
chillo sveikatą, o anglų feld
maršalas Alexander, pakel
damas taurę, sveikino Sta
liną ir Raudonąją Armiją.

Amerika dar Pripažįsta 
Senąsias Baltijos Kraš

tų Neva Valdžias
Washington. — Vienas 

reporteris pastatė prezid. 
Rooseveltui klausimą, ar 
Jungtinės Valstijos atšau
kia senųjų (fašistinių) Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
valdžių pripažinimą. Prezi
dentas atsakė, kad Jaltos 
konferencija, Kryme, ne
svarstė Baltijos kraštų 
klausimo. Jis pasiuntė re
porterį į valstybės depart- 
mentą pasiteirauti.

Valstybės departmente 
buvo reporteriui pasakyta, 
kad Amerikos valdžia vis 
dar pripažįsta smetoninę 
Lietuvos “valdžią” ir seną
sias (fašistines) Latvijos ir 
Estijos neva valdžias. <

Viso žuvo jau 90 japonų 
generolų ir admirolų.

Paryžius, kv. 4. — Iškrik- 
dyti likučiai trijų Vokietijos 
armijų galvatrūkčiais bėga, 
stengdamiesi ištrūkt per 
Rheino upę, iš vakarinio jos 
šono į rytinį. Devintoji a- 
merikiečių armija ir susi
jungusi su ja kanadiečių 
armija įkandžiai vejasi su
mišusius priešus. Tūkstan
čiai Amerikos ir Anglijos 
lėktuvų su žemėmis maišo 
persigandusius hitlerininkų 
palaikus. Bėgdami vokiečiai 
naikina Rheino upės tiltus, 
išskyrus' tuos, kurie jiem 
patiem būtinai reikalingi. 
Jie susprogdino tris Dues- 
seldorfo didmiesčio tiltus ir 
kelis kitus. Devintoji Ame
rikos armija užvaldė 14 my
lių vakarinių Rheino upės 
krantų į šiaurvakarius nuo

Sovietų Kariuomenė 
Tikrai Perkirto Na

ciu^ Pomeranijoj
London, kv. 4. — Antroji 

Baltarusijos armija koman-i 
duojama maršalo Rokossov-! 
skio atėmė iš nacių tvirto- 
viškus Pollnow ir Rum- 
meslburg miestus ir pasie
kė pietinius Baltijos Jūros 
krantus ties Koeslinu, kaip 
pripažino Berlyno radijas, 
šimtai tūkstančių vokiečiųi

Užtikrinta Neliečiamy
bė Amerikos Šalim

Mexico City. — Šiaurinės, 
Vidurinės ir Pietinės Ameri
kos konferencija, atstovau
janti 20 amerikinių kraštų, 
vienbalsiai nutarė užtikrint 
jų sienų neliečiamybę ir po
litinę nepriklausomybę prieš 
bet kuriuos užpuolikus.

.SUIMTA apie; 1,000,000.
NACIŲ VAKARUOSE
Nuo įsiveržimo į Frunci

ją iki šiol amerikiečiai, an
glai - kanadiečiai ir francū- 
zai suėmė jau 954,377 vokie
čių karius.

SEPTINTOJI AMERIKOS 
KARINE PASKOLA

Washington. — Jungtinių 
Valstijų iždo sekretorius 
Morgenthau pranešė, jog 
gegužės 14 d. prasidės Sep
tintosios karinės paskolos 
vajus, ir per 7 savaites rei
kės išparduoti karo bonų už 
14 bilionų dolerių. Pavie
niams asmenims skiriama 
jų išpirkti už 7 bilįonus do
lerių ir kompanijoms tiek 
pat.

SUOMIJA oficialiai pas
kelbė karą Vokietijai.
Saudi Arabija taip pat pa

skelbė karą Vokietijai ir Ja
ponijai.

Duesseldorfo. Amerikiečiai 
mėsinėja nacius, stengda
miesi atimt iš jų du dar 
sveikus tiltus Duesseldorfe 
ir keturis i žiemiu vakarus 
nuo jo.

Devintoji Jungtinių Vals
tijų armija pasiekė punktus 
už devynių mylių nuo kito 
svarbaus vokiečių pramonės 
miesto Duisburgo, prie 
Rheino upės. Pirmoji ame
rikiečių armija išmušė vo
kiečius iš Pulheimo, Geve- 
no ir kelių kitų miestų bei 
miestelių Cologne apylinkė
je. Iš pozicijų už trijų bei 
keturių mylių nuo Cologne 
amerikinė artilerija pleški
na ta ketvirta didžiausią 
Vokietijos miestą.

Amerikiečiai tūkstančiais 
ima priešus į nelaisvę.

kariuomenės šiauriniai - ry
tiniame Pomeranijos kam
pe ir Dancigo srityje tapo 
atkirsti nuo susisiekimų 
sausuma su nacių armijo
mis Vokietijoje į vakarus.

Raudonarmiečiai Pomera
nijoje per dieną užmušė 
daugiau kaip 2,000 vokiečių 
ir užėmė virš. 80 miestų,
miestelių ir kaimų.

Baigiasi Detroito 
Darbininkų Streikas
Washington. — Jungtinė 

Automobilių Darbininkų U- 
nija. susitarė su Karinių 
Darbų Taryba ir pašaukė 
grįžt darban apie 20,000 
darbininkų, streikavusių 
prieš Chrysler - Dodge ka
rinį fabriką. Per derybas 
bus išspręstas klausimas dėl 
aštuonių paleistų darbinin
kų, dėl kurių kilo streikas.

KANADIEČIAI BLOŠKIA 
VOKIEČIUS ATGAL

Paryžius. — Kanadiečių 
kariuomenė per dieną pažy
giavo iki 5 mylių pirmyn ir, 
šalia kitko, atėmė iš nacių 
Weeze miestą. Kanadiečiai 
taip smogė, kad vokiečiai 
urmu apleido mūšį ir metėsi 
bėgti į rytus linkui Rheino 
upės.

SOVIETAI IŠLAISVINO
N. Y. EX-GUBERNATO-

RIAUS GIMINĘ

Maskva. — Tarp kitų be
laisvių, kuriuos Raudonoji 
Armija išvadavo Lenki jos- 
Silezijos fronte, yra ir ame
rikietis kapitonas Richard 
Rosbeck, giminaitis buvusio 
New Yorko valstijos guber
natoriaus Herberto H. Leh- 
mano.

Paryžius. — Vokiečių ra
dijas pranešė, kad ameri
kiečiai veržiasi per Rheino 
upę iš .vakariu. pakrančių į 
rytines. Londono žinios sa
ko, jog Devintosios ameri
kiečių armijos žvalgai jau 
persimetė per Rheiną ties 
Neuss.

Devintoji armija, koman-

3-JI JANKIU ARMIJA 
UŽKARIAVO ISTO

RINI TRIERA
Paryžius. — Trečioji A- 

merikos armija, generolo 
Pattono komandoj, šturma
vo ir paėmė istorinį tvirto- 
višką miestą Trierą (kitaip 
Trevesą) prie Moselle upės, 
į vakarus nuo didžiosios 
Rheino upės. Pirm dabarti
nio karo Trier turėjo apie 
88,000 gyventojų. Tai se
niausias vokiečių miestas, 
įkurtas dar tais laikais, ka
da senoviniai romėnai valdė 
šią Vokietijos dalį. Per mū
šius dėl Triero tapo sunai
kinta ir istorinė jo katedra.

Trier mieste ir apylinkėje 
amerikiečiai per dvi dienas 
suėmė daugiau kaip 3,000 
vokiečių kareivių, kurių tar
pe buvo šimtai berniukų nuo 
15 metų amžiaus ir senių i- 
ki 75 metų. Tai vadinamo
sios vokiečių “liaudies smo
gikų armijos” kariai.

Trečioji amerikiečių armi
ja taip pat užėmė Winringe- 
ną, Malbergweichą, Konzą 
ir Borną, neskaitant kitų 
gyvenamųjų punktų. Dabar 
šie ameriečiai grumiasi lin
kui Koblenzo didmiesčio 
prie Rheino upės.

Maskva. — Visuose fron
tuose kovo 1 d. sovietiniai 
kovūnai sudaužė bei sunkiai 
sužalojo 62 vokiečių tankus 
ir nušovė 39 jų lėktuvus.

Gal Vokiečiai Turėti; 
Atidirbti Sovietam, 
Sako Rooseveltas

Washington. — Laikrašti
ninkai užklausė prez. Roo- 
seveltą, ar jis pritaria “Sta
lino planui”, kad milionai 
kariškių ir civilių vokiečių 
turėtų būt paimti daęban 
Sovietuose padėt atstatyt 
miestus ir kaimus, kuriuos 
naciai sunaikino. Preziden
tas atsakė, kad tas .klausi
mas nebuvo svarstomas 
Krymo - Jaltos konferenci
joj tarp jo, maršalo Stalino 
ir Anglijos premjero Chūr- 
chillo. Bet nuo savęs prez. 
Rooseveltas sakė, kad tai 
geras sumanymas priversti 
vokiečius bent dalinai ati
taisyt jų padarytą žala. Pre
zidentas matė hitlerininkų 
susprogdintą nekarinį, va
sarviečių miestą Jaltą ir 
taip sunaikintą Sevastopolį, 

j duojama generolo W. H. 
Simpsono, paėmė Krefeldą, 
plieno fabrikų centrą, 170,- 

'000 gyventojų miestą ir ge
ležinkelių mazgą, vakarinia
me Rheino upės šone. Šios 
! armijos amerikiečiai taip 
'pat užėmė Neussą, 60,000 
įgyventojų miestą, vakarinė
je Rheino pakrantėje. Neuss 
yra primiestis Duesseldorfo, 

' 539,000 gyventojų miesto, 
Į stovinčio rytinėje Rheino 
•pakrantėje. Be to, Devinto- 
įsios armijos jankiai atėmė 
iš vokiečių Duelkeln ir Vier- 
sen, turinčius apie 30,000 
gyventojų, Boesinghoveną ir 

i eilę kitų gyvenamųjų vieto
vių. Jau savaitės pabaigoje 

j jie pasiekė Rheino krantus 
dviejuose punktuose Kre- 
feldo ir Neuss apylinkėse. 

'Upė ten yra apie 1,180 pė
dų pločio ir iki 50 pėdų gilu-

’ mo.
Į rytus nuo Krefeldo ame

rikiečiai užėmė pozicijas už 
poros mylių nuo tilto, ku- 
riuom per Rheiną eina didis 
karinis vokiečių plentas į 
rytus. Užnugariniai nacių 
daliniai stengiasi atremt a- 
merikiečius nuo dviejų tiltų 
per Rheiną į Duesseldorfo 
didmiestį. Dauguma vokie
čių toje srityje stengiasi pa
bėgt iš vakarinės į rytinę 
Rheino upės pusę.

Pranešama, kad jankiai 
apsupo tūkstančius vokiečių, 
sumišime bėgančių ir aplei- 
džiančių vieną miestą po ki
to. Besiartinant amerikie
čiams, baltuoja vokiečių pa
sidavimo vėliavos miestuose, 
miesteliuose ir kaimuose.

Pirmoji Amerikiečių
Armija Šturmuoja 
Cologne Pakraščius

Paryžius.— Pirmoji Jung. 
Valstijų armija atakuoja 
vokiečius Cologne priemies
čiuose. Jos kariai, tarp kit
ko, užėmė Erp, Heimbach, 
Moedrath ir kitas vietoves, 
į pietų vakarus ir vakarus 
nuo Cologne miesto, turin
čio daugiau kaip 750,000 gy
ventojų. Didžioji Cologne 
dalis stovi vakariniame 
Rheino upės šone, o kita da
lis rytiniame.

6,000 Amerikos ir anglų 
lėktuvu kartotinai bombar
davo ir apšaudė karinius 
taikinius Cologne mieste. 
Talkininkų bombos jau su
ardė keturis iš penkių tiltų, 
jungiančių vakarinę miesto 
dalį su rytine.

Amerikiečių patrankos ir 
i lėktuvai taip pat nuolat ar- y
do ir degina karinį Vokie- 11
tijos didmiestį Duesseldor- 1
fą, rytiniame Rheino upės ’
šone, į žiemius nuo Cologne.

kad jame neliko gal nė pus
tuzinio sveikų namų.
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Amerika Daro Griežtą
Pasisukimą

Prezidentas Rooseveltas pareiškė (pra
eitą ketvirtadienį) Jungt. Valstijų kon
gresui ir mūsų krašto žmonėms, kad A- 
merika daro griežtą istorinį posūkį sa
vo nusistatyme, savo pažiūrose link tarp
tautinio bendradarbiavimo taikai palai
kyti. Neužilgo, nurodė prezidentas Roo- 
seyeltas, šis klausimas bus paduotas 
Jungtinių Valstijų senatui ir Amerikos 
žmonėms galutinai išspręsti. Tasai spren
dimas bus tokis didelis, kad jis nulems ne 
tik Amerikos, bet ir viso pasaulio ateitį 
ištisoms gentkartėms.

“šiuo klausimu nebelieka vidurkelio. 
Mes privalome imti atsakomybę bendra
darbiauti su visu pasauliu, o jei to neda
rysime, tai mes imsime atsakomybę už 
kitą pasaulinį konfliktą,” sakė preziden
tas Rooseveltas.

Jis kalbėjo neformaliai, paprastai, bet 
nuosaikiai ir ši jo kalba, — pranešimas 
apie Krymo konferencijos sprendimus,— 
pasiliks Amerikos istorijoje kaipo vienas 
žymiausių dokumentų!

Prezidentas Rooseveltas minėjo, kad 
San Francisco konferencijoje, kurioje 
bus įkurta organizacija arba mašinerija 
taikai palaikyti, bus paskelbtas ir naujas 
Čarteris, po kuriuo bus, be abejojimo, pa
rašai visų Jungtinių Tautų, atstovauja
mų San Francisco konferencijoje.

Atrodo, jog San Francisco konferenci
jos dokumentas ir bus tas dokumentas, 
dėl kurio Jungtinių Valstijų senatas tu
rės pasisakyti dviem trečdaliais balsų.

Prezidentas teisingai nurodė, jog šian
dien Amerikoje busimosios pasaulinės 
taikos palaikymas privalo rūpėti lygiai 
kiekvienam — tiek demokratui, tiek re- 
publikonui, tiek nepartiniam žmogui, — 
tas privalo rūpėti taip lygiai, kaip kad 
šiandien rūpi karo laimėjimas.

Kiekvienas Amerikos pilietis privalo 
rūpintis, kad nekiltų trečiasis pasaulinis 
karas. O jis nekils, jei taiką mylį žmo
nės darbuosis, kovos, jei jie palaikys ati
tinkamą organizaciją arba mašineriją 
karui neprileisti.

Šis tai buvo patsai vyriausias prezi
dento Roosevelto pranešimo dėsnys, ! — 
dėsnys, jog Amerika pereina į naują is
torinę stadiją, iš izoliacijos į kolaboraci- 
ją, pasaulinį bendradarbiavimą taikai pa
laikyti.

Be abejo ir kiti prezidento kalbos dės
niai buvo labai svarbūs. Net ir “lenkiš
kasis klausimas” buvo ryškiai ir aiškiai 
išdėstytas ir dabar jau niekas negalės 
sakyti, kad ten esą kas nors slapto arba 
kas nors nesuprantamo.

I^enkijos-Tarybų Sąjungos siena eis 
pagal Curzono liniją. Lenkija gaus pieti
nę Rytų Prūsijos dalį, o rytinė dalis pa
siliks tarybinei Lietuvai (Prezidentas, 
kaip ir daug kitų politikų, Tarybų Są
jungą kai kada vadina “Rusija” ir jis pa
našiai pasakė ir savo kalboje).

Prezidentas pareiškė ir tai, kad Jung
tinės Tautos ne tik rūpinsis visiškuoju 
fašizmo likvidavimu Europoje (sakysi
me, Vokietijoje), bet ir Tojim, Rytuose. 
Japoniškasis fašizmas bus mušamas be 
pasigailėjimo taip lygiai, kaip vokiškasis 
fašizmas. Žinoma, su Japonija karas ne
sibaigs su Vokietijos sumušimu.

Amerikos liaudis, Amerikos žmonės, iš
klausę arba skaitę prezidento kalbą, su
sipažinę su josios turiniu, privalo daryti 
viską, kad prezidento išdėstytieji dėsniai 
būtų realizuoti gyvenimam Reikalinga 
glaudi visos tautos vienybė, reikalingas 
bendras, tvirtas Amerikos žmonių žodis, 
kad jį išgirstų ne tik Jungtinių Valstijų 
senatas, bet ir visas pasaulis.

Keičiasi, Bet Mažai
Vilnis rašo:

Nors vokiečių laikraščiai Amerikoje 
pasidarė labai atsargūs, bet jų simpa
tijas ir intencijas nesunku įmatyti.

Chicagos “Abendpost” įrodinėja, kad 
okupuotose Vokietijos srityse iš ad
ministracinių įstaigų nereikia šalinti 
fašistus valdininkus.

Jei tuo klausimu būtų užimta kito
kia pozicija, tai Vokietijoj įvyktų kra
chas. Visoj Europoj kiltų civilis karas.

Matot, be fašistinių valdininkų jo
kiu būdu negalima apsieti. Jei nebus 
fašistinių valdininkų, tai Europoje 

prasidės visų galų sūįrimas!
New York einąs “Staatszeitung” į- 

rodinėja, kad Vokietijai nereikia pa
diktuoti rūsčios taikos sąlygos: “Sta
atszeitung” tvirtina:

Rūsti taika iššauks naujus karus. 
Mielaširdinga taika Vokietijai būtų 
naudingas įdėlis visuotinai taikai.

Keno reikalus gina “Staatszeitung,” 
jei ne hitlerininkų?

Milwaukee išeinanti “Deutsche Zei- 
tung” teigia, kad militariniu atžvilgiu 
Vokietija pasidarė stipresnė, nes jos 
gynybos linija daug siauresnė.

Siauresnė tai siauresnė, bet muša ją 
nepalyginamai stipriau negu praeity
je.
Iš visų politinių vokiečių grupių Ame

rikoje bene pati bjauriausia yra dešinių
jų social-demokratų ir trockistų grupė. 
Ši grupė veikia iš vieno su “New Lead- 
er’io” grupe, sėjančia nuodingiausią pro
pagandą prieš Jungtines Tautas.

Ar Gi Taip?
Chicagos Marijonų laikraštis rašo, būk 

“rusai bolševikai atėję į Baltijos kraštą 
ir Lenkiją, nesugrąžino vietos žmonėms 
laisvės, bet savo komunistinę santvarką 
įveda ir pasako, kad jie prie Rusijos yra 
jungiami” (D-gas, vas. 28 d.).

“Kas turi akis — mato, kas turi ausis 
—girdi...” Atrodo, jog D-go redaktoriai 
neturi nei akių nei ausų ir jie nieko ne
mato ir nieko negirdi.

Generolų Černiachovskio ir Bagramia- 
no armijos, atžygiavusios į Lietuvą, iš
mušė iš ten vokiškuosius okupantus ir 
visą civilinį šalies administravimą, visą 
valdymąsi pavedė patiems lietuviams — 
tarybinei Lietuvos vyriausybei su Justu 
Paleckiu ir Mėčiu Gedvilu priešakyj. Vi
soje Lietuvoje valdžia yra vietos žmonių 
rankose.

Jei paimsime tarybinę Latviją arba 
Estiją, rasime tą patį.

Išvaduotoje Lenkijoje irgi tas pats. 
Kaip greit Raudonoji Armija Lenkijos 
sritis išvadavo, taip greit visą valdymo 
(civilinį) aparatą pervedė Laikinajai 
Lenkijos vyriausybei.

Panašiai Raudonoji Armija elgiasi ir 
kitose srityse — pav., Bulgarijoj, Rumu
nijoje, Vengrijoje.

Na, tai kodėl Draugas rašo netiesą? 
Ar jis nežino, ar jis, žinodamas, meluo
ja?

Mums rodosi, jog Draugo redaktoriai 
žino, bet tyčia meluoja, kad palaikyti sa
vo skaitytojus tamsybėje, nežinojime.

Jau ne pirmą sykį Draugas panašiai 
pasielgia su savo skaitytojais.

Tūkstančiai Belaisvių — Laisvi
Raudonosios Armijos žygis į Vokietiją 

ne tik išmušė daug vokiečių kareivių, 
daug jų paėmė į nelaisvę, bet tuo pačiu 
sykiu išlaisvino tūkstančius Tarybų Są
jungos piliečių, prievarta išgabentų į 

Vokietiją katorginiams karo darbams. 
Drauge jau išlaisvino ir tūkstančius ame
rikiečių ir anglų karo belaisvių.

Klaidą darė tie “karo reikalų žinovai”, 
kurie skelbė, būk vokiečiai traukiusi at
gal “pagal planą”. Jei jie būtų tai darę, 
tai būtų karo belaisvius (ypačiai ameri
kiečius ir anglus) išgabenę toliau į Vo
kietijos gilumą, nes jiems labai svarbu 
turėti šiuos belaisvius. Vokiečiai jų neiš
gabeno, — nesuspėjo, — nes Raudonoji 
Armija buvo jiems užkūrusi perdaug 
karštą pirtį.

To pasėkoje tūkstančiai išlaisvintų tal
kininkų belaisvių šiandien jau Odessoje, 
laukia laivo, kuriuo galės grįžti į savo 
gimtuosius kraštus.

Ne vienas amerikietis amžinai bus 
dėkingas Raudonajai Armijai net ir už 
tai, kad jis buvo jos pastangomis išlais
vintas kur kas anksčiau, negu jis tikėjo
si.

Tame belaisvių skaičiuje, tenka many
ti, gal bus ne vienas ir amerikietis lietu
vis.

Maršalo Stalino Pareiškimas
s

Vasario 23 dieną, proga 
Raudonosios Armijos 27-ių 
metų gyvavimo sukakties, 
maršalas J. V. Stalinas pa
darė sekamą pareiškimą:
Draugai raudonarmiečiai, 

jūrininkai, seržantai, oficie- 
riai ir generolai!

Šiandien mes minime 27- 
tą sukaktį nuo suorganiza
vimo Raudonosios Armijos. 
Raudonoji Armija suorgani
zuota didžiojo Lenino dėl 
apgynimo mūsų ’ tėvynės 
nuo užsienio agresorių už
puolimo ir išauklėta Bolše
vikų Partijos, atliko garbin
gą ir šlovingą kelią.

Ji su garbe atliko savo is
torinę misiją ir savo dar
bais užsitarnavo sovietinės 
liaudies meilę. Laike Pilie
čių Karo Raudonoji Armija 
didvyriškai gynė jaunutę 
tarybinę valstybę prieš dau- 
gybę priešų.

Didžiose kovose Tėvyniš
kojo Karo prieš vokiečių į- 
siveržimą Raudonoji Armi
ja išgelbėjo Sovietų Sąjun
gos tautas nuo vokiečių-fa- 
šistų vergijos ir padėjo Eu
ropos žmonėms nusikratyti 
fašistų jungą.

S

MARŠALAS STALINAS

ruošiamas pagrobimui Bel
gijos ir Alzacijos ir tuo bu
vo suteikta galimybė mūsų 
talkininkių armijoms at
naujinti savo ofensyvą prieš 
vokiečius ir sujungt jų veik
smus su Raudonosios Armi
jos veiksmais.

Per 40-mt dienų Raudono
sios Armijos ofensyvo, sau- 
syj - vasaryj, 1945 metais, 
mūsų jėgos išvijo vokiečius 
iš 300 miestų, paėmė apie 
100 karinių fabrikų, gami
nančių tankus, lėktuvus, ka-

Šiandien mes apvaikščio- nuoles ir amuniciją, paėmė 
• i Raudono- vipš 2,400 gelžkelių stotis ir 

sios Armijos sukaktį laiku užvaldė gelžkelių 
nauju istoriniu jos pergaliu bendrai turintį 15,000 kilo- 

metrų (9,500 mylių).
savo i

jame 27-ių metų tinklą,

misijos, parodo stebuklus 
heroizmo ir pasišventimo. 
Visi jie apjungė sugabumą, 
drąsą ir pasišventimą mū- 
šyj ir pilniausiai išnaudoja 
savo ginklų galybę.

Raudonosios Armijos ge
nerolai ir oficieriai suga- 
biai sujungia masinius smū
gius, pajėgą ginklų su karo 
menu priešo sunaikinimui. 
Ketvirtais metais karo Rau
donoji Armija pasidarė ga
lingesnė, kaip bent kada 
pirmiau ji buvo, jos karinė 
technika yra naujoviškiau- 
sia ir karinis sugabumas ke
lis kartus aukštesnis.

Draugai raudonarmiečiai, 
jūrininkai, seržantai, ofi
cieriai ir generolai! Pilnoji 
pergalė ant vokiečių dabar 
jau netoli. Bet pergalė nie
kados pati neateina — ji at
siekiama tik per sunkias ko
vas ir veiksmus.

Nusmerktas priešas meta 
į mūšį paskutines savo jė
gas ir žvėriškai priešinasi, 
kad išsigelbėti nuo užsipel
nytos bausmės. Jis stve
riasi ir stversis už pačių 
kraštutinių ir žemiausių ko-

vos priemonių. Todėl, reikia 
suprasti, kad kuo arčiau bus 
mūsų pergalė, tuo didesnis 
turi būti mūsų budrumas, 
tuo galingesni turi būti ker
tami priešui smūgiai.

Varde Sovietų vyriausy
bės ir mūsų garbingosios 
Bolševikų Partijos aš svei
kinu jus su 27-ių metų Rau
donosios Armijos sukakti
mi! Kad atžymėti dideles 
pergales, laimėtas ginkluotų 
jėgų sovietinės valstybės 
pereitais metais, įsakau: 
šiandien, vasario 23 d., Die
noj Raudonosios Armijos, 8 
valandą vakare, padaryti 
saliutą po 20-mt zalpų Mas
kvoj, Leningrade, Kijeve, 
Minske, Petrozavodske, Tal- 
line, Rygoj, Vilniuj, Kišine- 
ve, Tbilise, Stalingrade, Se
vastopoly j, Odesoj ir Lvove.

Tegul Gyvuoja Mūsų Ne
nugalimoji Raudonoji Armi- 
ja!

Tegul Gyvuoja Mūsų 
Nenugalimasis Laivynas!

Tegul Gyvuoja Mūsų Ga
lingoji Gimtinė!

Amžina atmintis didvy
riams, kritusiems kovoj už 
: laisvę ir nepriklausomybę 
mūsų tėvynės!

Mirtis vokiečiams įsiver
žėliams !

K

ant priešo. Raudonoji
mija ne vien apvalė savo • per šį trumpą laikotarpį 
gimtinę nuo hitleriškos ne-j vokiečiai neteko" 350,000 be- 
švaros, bet taipgi, atmetė I laisvių oficierių ir kareivių 
priešus ant daugelio šimtų i r 800,000 užmuštų. Per tą
kilometrų už tos linijos, nuo 
kurios vokiečiai pradėjo 
žmogžudišką užpuolimą ant 
mūsų šalies, perkėlė karo 
veiksmus į Vokietijos teri
toriją ir dabar išvien su 
mūsų talkininkių armijomis 
pasekmingai užbaigdinėja 
naikinti vokiečių - fašistų 
karo jėgas. Sausyje, 1945 
metais, Raudonoji Armija 
kirto priešui dar negirdėtos 
jėgos smūgį išilgai visą 
frontą nuo Baltijos Jūros i- 
ki Karpatų Kalnų.

Išilgai 1,200 kilometrų 
(750 mylių) Raudonoji Ar
mija sulaužė galingą vokie
čių apsigynimo liniją, kurią 
jie per daugelį metų ruošė. 
Raudonoji Armija savo ga
lingu ofensyvu ir sugabiais 
veiksmais nubloškė priešą 
toli į vakarus. Per žiauriau
sius mūšius Raudonoji Ar
mija nužygiavo nuo Rytų 
Prūsijos sienos iki Vislos 
žiočių 165 mylias į vakarus; 
nuo Vislos, prie Varšavos, 
iki Oderio upės, 350 mylių, 
ir nuo Sandomiro iki Sile
zijos 275 mylias.

Pirmaisiais vaisiais pasek
mingo mūsų žieminio ofen- 
syvo buvo tas, kad susmu
ko vokiečių ofensyvo planai 
Vakarų Fronte, kuris buvo

laikotarpį Raudonoji Armi
ja sunaikino arba suėmė a- 
pie 3,000 vokiečių lėktuvų, 
virš 4,500 tankų bei šarvuo
tų kanuolių ir nemažiau 
12,000 kanuolių.

To pasekmėj Raudonoji 
Armija veik pilnai išlaisvi
no Lenkiją ir žymią, dalį 
Čechoslovakijos, užėmė Bu
dapeštą, ir išmušė iš karo 
paskutinę Vokietijos talki
ninkę Europoj Vengriją, pa
ėmė veik visą Rytinę Prūsi
ją, žymią dalį Silezijos ir 
įsiveržė į Brandenburgą,' 
Pomeraniją ir priartėjo prie 
Berlyno.

Hitlerininkai gyrėsi, kad 
per virš šimtą metų nei vie
nas priešo kareivis nebuvo 
perėjęs Vokietijos sienos ir 
kad Vokietijos armija mu
šėsi ir ateityj mušis ant sve
timų žemių. Dabar tam vo
kiečių pasigyrimui padary
tas galas. Mūsų žieminis 
ofensyvas įrodė, kad Rau
donoji Armija suranda sa
vyj vis daugiau ir daugiau 
jėgų atlikimui vis sunkesnių 
ir painesnių uždavinių.

Josios garbingieji kovū
nai išmoko mušti ir naikinti 
priešą įvairiausiais karo 
mokslo būdais. Mūsų kovū
nai

$

Raudonosios Armijos kovūnai išdidžiai maršuoja 
Vengrijos sostines Budapešto gatvėse. Kova buvo ilga 
ir sunki, bet naciai buvo sutriuškinti ir miestas tapo 
išlaisvintas.

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

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

NOSYS VIS UŽGULĘ, 
UŽBRINKĘ

Drauge gydytojau, ką jūs 
patartut daryt su mano no
sim? Vis man nosys užgu
lę, užbrinkę, užburbėję. Lyg 
kad kokį nuolatinį šaltį tu
rėčiau. Atsikvėpt nosim ne
duoda, turiu burna kvėpuot. 
Daktaras sakė, kad tai ne 
šaltis, ir nėra nosyse priau
gusių polipų, navikų ar ko
kių kremzlės bei kaulo iš- 
kišulių. Davė varvint tokių 
lašų. Tai nuo jų tam kartui 
truputį pasidaro lengviau 
per nosis kvėpuot. Aš dirbu 
prie mašinų. Darbas visai 
lengvas, bet nuobodus, vien
tisas.

Šiaip būtų nieko. Tik ma
ne tos nosys nervuoja. Pra
šom patarti per Laisvę, —ją 
skaito mano tėvai. Atleiski
te, kad rašau angliškai. Jau 
iš kalno dėkui.

Atsakymas:
Nesimačius, žinoma, tik

rai tarti negalima. Tačiau, 
imant jūsų gydytojo pripa
žinimą ir jūs paties pareiš
kimą, galima padaryt ben
drų patėmijimų.

Tokia, kaip jūs, nosies 
būklė nusako, kad ten plė
vėse esama kokio įsibingė- 
jusio įdegimo, sugargažėji- 
mo. Gali tai būti kokios 

Bet,' jei

namie prie radijo, prie j Fi
džiu, gal ir prie knygų. Bu
še ar automobily vėl sėdite. 
Sėdite, vis sėdite, ar ir guli
te. Prasimankštymo nėra. 
Visuotinas aptingimas, su
stingimas — merdėjimas... 
Nieko gera tai nežada nie
kam ir niekados. Nusidėji
mas prieš didįjį gamtos į- 
statymą.
Jūsų nosų užbrinkimas yra 

tik dalis viso organizmo už- 
brinkimo. Ir jūs nosų nepa
taisysite, kol nepataisysite 
viso organizmo būkles.

Išvada čia, Drauge, trum
pa ir aiški. Griežtai pakeis
kite savo papročius. Meskite 
tą nelemtąjį su tingimą. Iš
sijudinkite, susimildamas, 
kol dar jaunas tebesate, kol 
jūsų da nepradėjo ėsti arte
rijų kietėjimas, aukštas 
kraujo slėgimas, liaukų ir 
organų gedimas. Jei jau ir 
pradėjo, tai apstabdyt dau
giausia jums ir padės sąmo
ningi regulingi judesiai, 
gimnastika, mankšta. Krau
jas geriau nuo gimnastikos 
išsivaikšto, geriau atsigau
na nuo deguonies. Greičiau 
išsivaikšto ir išsisklaido nu- 
sisėdusios ir susislūgusios 
nudėvėtos medžiagos — kad 
ir iš nosų plėvių ir iš kitur.

r_"i, padrąsinti supratimu alergijos pasėka. jTl 
savo didžiosios išlaisvinimo alergija, tai ji vis jau 

.nesitęstų taip nuolatai, vie
nodai : užeidinėtų kokiais 

įmetu sezonais, ar nuo kokio 
ypatingo maisto, O jums 

Itaip nėr.
Taipgi galėtų tai būti nuc 

kokio parazitinio plėvėse į- 
sigalėjimo, gal kaipo pasė
ka kokios jūsų persirgtos li
gos. Čia vėl nesinori daryt 
toks daleidimas, nes jūs nie
ko panašaus neminėjot. Nė- 

i ra jums nosys užsikimšę ko
kiais navikais ar iškišuliais, 
kaip jums pripažino ten pat 
ant vietos jūsų gydytojas.

Pasilieka da viena ir, tui 
būt, tikriausioji galimybė, 
kuri visų dažniausiai ėsti 
priežasčia tokių nosies už- 
klekimų: tai nusisėdėjimas 
stagnacija, prasimankštyme 
stoka.

Čia kaip tik eina į tašką, 
Jūs dirbate lengvai, nusitu- 
pite prie mašinų, paskui vėl

nu-
draugų

Hudson, Mass.
Pas mus veikimas biskį 

puolė, nes eilė gerų
serga. Drg. G. Šidlauskas jau 
keli mėnesiai, kaip serga. Duvo 
ranka sužeista. Dabar jau svei
ksta, pradeda su ta ranka kaip 
ką judinti. Sakė, kad bandys 
jau dirbti.

Ig. Markūnas jau trečias mė- 
nesis serga. Girdėjau, kad jau
čiasi geriau, i>o valiai sveiksta, 
taisosi.

A. J. Sikorskis turėjo sunkią 
operaciją. Aplankiau, radau 
sėdintį, bet dar silpnas, nes ne
senai po operacijos. Jie mūsų 
organizacijų nariai ir veikėjai. 
Kada jie serga, tai ir veikimas 
silpnesnis. Vėliname jiems 
greitai pasveikti ir vėl su mu
mis veikti.

Charles K. Urban.

GIVE MMK. 
GIVE MORE

RED CROSS
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Ar Silezija ir Pomeranija 
Yra Vokiškos Žemės?

Kodėl Lietuvis Jaunuolis
Nekenčia Vokiečių?

Lietuviškieji Jungtim Tau
tų priešai dejuoja, kad di
dieji talkininkai nutarė per-

kas žemes” — Aukštąją Si
leziją, Pomeraniją ir vaka
rinę Rytų Prūsijos dalį. Iš 
antros pusės, jie sielojasi, 
kad Krymo konferencija nu
sprendė grąžinti Sovietų Są
jungai Ukrainos ir Balta
rusijos plotus iki Curzono 
Linijos. Tatai jie vadina 
nauju Lenkijos “skaldymu”, 
nors lenkų ponai buvo So
vietų šalies skaldytojai. Juk 
lenkų imperialistai su užsie
nine parama buvo atskėlę 
tarybinius baltarusių ir uk- 
rainų plotus nuo Sovietų Są
jungos po praeito karo.

Bet čia kalbėsime apie ta
riamąsias “vokiškas žemes”, 
kurios dabar skiriamos Len
kijai.

LENKŲ VALSTYBES 
LOPŠYS

Silezija buvo Lenkijos

---------- r
buvo lietuvių; sako, ir upės | 
Labos (Elbos) vardas parei-Į 
la iš lietuviško žodžio “la- i 
bas.” Dauguma Pomeranijos; 
/ietovardžių yra lenkiškos! 
kilmės, tik vokiškai iškrai-j 
pyti.

Prasidėjus Lenkijos dali-! 
jimams ir prijungus Pome-1 
•aniją Vokietijai, vokiečiai ! 
amė ten šiurkščiai naikint 
lenkų kalbą ir tautybę, nuo Į 
18-jo amžiaus pabaigos; o ! 
r tai pirm 1939 m. dar 300,- j 

000 žmonių kalbėjo lenkiš
kai net vakarinėje Pomera
nijoje, kurią vokietininkai 
vadina “tikrai vokiška.”

į

tai 16-me amžiuje vokiečiai 
sudarė tiktai trečdalį jos 
gyventojų. Vakariniai-pieti- 
niame to krašto kampe, Mo- 
zūrijos ežerų - Olštyno-Ole- 
cko srityje, dar 17-me šimt
metyje dauguma gyventojų 
lenkiškai kalbėjo.

Pačių lenkų Polpress ži- 
valstybės lopšys. Čia lenku nios pripažįsta, jog pirm 
valstybė pradiniai sustiprėt tūkstančio metų Rytinė 
jo po ilgų kovų su vokie- \ Prūsija buvo apgyventa sen- 
čiais, ypač 1109 metais dėl i P>'ūsių, lietuvių tautinių 
Glogowo, kurį vokiečiai va- Į brolių. Tuos senuosius prū- 
dina Glogau. Įvairūs Aukš-'sus išnaikino vokiečiai kie
tosios Silezijos vietovardžiai žiuočiai 13-me amžiuje, ir 
liudija lenkiškąją savo kil- tiktai istorinis prūsų vardas 
mę — Opole, Dobrydzien, teliko.
Rytom', Nissa, kuriuos vo- PRŪSIJA IR LENKIJA 
kiečiai perkrikštijo i Op- į 
peln, Gutentag, Beuten,! 
Neisse, ir k t. I

Nuo 1765 iki 1848 metu į- 
imtinai Aukštosios Silezijos • vokįeciu kryžiuočiu ordenui, I am 1/ n i t r n I n 4-1 a m ei i v </ c- z

Rytinė Prūsija buvo Len
kijos globoje nuo 1466 iki 
1657 metų. Lenkija, tačiaus, 
paliko vietinę Prūsų valdžią

lenkai valstiečiai padarė 
septynis didžius sukilimus 
prieš vokiečius dvarininkus. 
Po praeito pasaulinio karo 
vakariniai talkininkai buvo 
palikę Silezijos gyventojams! 
per balsavimus nusitart, ar 
jų kraštas turi priklausyti ! 
Lenkijai ar Vokietijai. Vo-; 
kiečiai, vartodami nežabotą 
terorą ir visokias suktybes 
prieš lenkus, sudarė daugu
mą balsų savo naudai 1920 
m. kovo 20 d. balsavimuose. 
Bet tik už vieno mėnesio 
pirm to vietiniuose rinki
muose Aukštojoj Silezijoje 
lenkams buvo atiduota 312,- 
000 balsų prieš vokiečių 
gautus 240,000 balsų.
POMERANIJA SLAVIŠKA

Visa Pomeranija (lenkiš
kai — Pomorze, lietuviškai 
— Pamarys) buvo Lenkijos 
valdoma nuo karaliaus Bo
leslavo Kreiyaūsio laikų. 
Stettino uostamiestis prie 
Odro upės žiočių taip pat 
priklausė Lenkijai. Danų is
torikas Sophus Mueller ir 
net vokiečių istorikas Nie- 
derle rašė, jog Pomeranija 
nuo senų laikų buvo apgy
venta., slaviškų tautų, taigi 
ir lenkų.

Nuo Vislos upės iki Elbos 
(lietuviškai — Labos) upės 
visoj Pomeranijoj buvo kai 
bama kašubų - lenkų kalba 
kaip teigia francūzas kal
bininkas Baudoin de Cour
tenay. Tai reiškia, kad len
kų kalba siekė ir Hamburgo 
apylinkę, nes Hamburgas 
stovi prie Elbos upės ziocn 
i jūrą. Pats Martinas Luthe- 
ris pastebėjo, kad gimtaJa" 
me jo kaime Siebenhitzc 
(Šubienicoj) toje srityje 
žmonės vartoja daugiau sla
višką, negu vokišką kalbą. 
Rusų tyrinėjimai rodo, kad 
tarp lenkų ir kitų slavų ten

o jie už tai mokėjo tam tik
imus mokesčius Lenkijos ka
raliui. Bet kai per karus su 
švedais ir rusais lenkai nu
silpo, tai vietinis Prūsų val
dovas Fridrichas Vilhelmas 

11657 metais-pasiskelbė vi- 
isai nepriklausomu nuo Len
kijos.

Lietuvai Rytine Prūsijos 
Dalis su Karaliaučium 
Nors vokiečiai išnaikino 

senprūsius, bet dar 19-j o 
amžiaus pabaigoje ir 20-jo 
amžiaus pradžioje gyveno 
952,000 lietuvių Karaliau
čiaus, Šilutės, Klaipėdos, 
Pilkalnio, Stalupėnų, Tilžės 
ir Ragainės apylinkėse, ir 
lietuvių kalba skambėjo iki 
Labiau, Insterburgo - Įsru
čio ir toliau į vakarus, šim
tai miestų, miestelių, kaimų 
ir upių vietovardžių toje 
srityje liudija, kad tai buvo 
lietuviškas kraštas, ir jokie 
kaizerinių ir hitlerinių vo- 

(Tąsa 4-me* pusi.)

Amerikiečiai keliasi per Our upę iš Lux embargo j Vokietiją. Tai 
Trečiosios Armijos, kuri šiandien labai pasekmingai vysto ofensyvą

dalis Amerikos 
prieš vokiečius.

KAIP NACIAI RENGIASI NAUJAM KARUI
Po dabartinio karo pra- 

kišimo, naciai mėgins atsi
griebti ir naujam pasauli
niam karui pasiruošti. Tam 
jie jau dabar išdirbo plačius 
ir smulkmeniškus planus.

Hitleris paskyrė savo Ge
stapo žandarų .galvą, užsie
nio reikalų ministerį Hein
richą Himmlerį ypatinguoju 
komisaru iš anksto per tvar
kyti nacių partiją taip, kad 
ji galėtų pereiti į pogrindi
ni veikimą.

Hitlerininkai įsteigė cent
rus namie ir “ bepusi šku o- 
se” kraštuose (kaip kad 
Švedijoj, Šveicarijoj, Ispani
joj, Argentinoj), iš kurių 
naciai gaus pinigų slaptam 
savo darbui; jie yra padarę 
ir žingsnių, kuriais tikisi iš
laikyti būtinuosius nacių įjos, 
partijos vadus, vadukus ir! 
uolesnius narius.

Maskvos Pravda rašo:
— Vokiečių geheralis šta-l 

bas dabar

Gestapo policijos viršinin
kas ir karinių šnipų vadas; 
asmeninis Hitlerio draugas 
Werner < von Alwensleben; 
vyresnieji savisaugos ofi- 
cieriai ir nacių aukštesnių
jų grupių vadai Schnellen- 
berg ir Meile.

Bus sudaryti teroristų bū
riai iš rinktiniu fašistu 
gerklepjiovių SS (vadina
mos Rinktinės Gvardijos). 
Dabar visos tos jų grupės 
akylai tėmija ir tyrinėja pa
skirtas joms vietas, kur jos 
veiks ateityje. Tuo pačiu 
laiku yra paruoštas platus 
slaptų sandėlių ir punktų 
tinklas, kur kraunama gin
klai, amunicija, drabužiai, 
maistas, įrengiama slapti 
signalai ir susisiekimų lini-

šeštoji Kolonna
Hitlerininkai organizuoja 

i teroristų šaikas ir tveria di- 
v.r . džiulę pogrindinę mašine- 

t , • . - . riia, kuri turės vadovautip anus,, aip ui es_ vei i. jų vįsojcįarn s]apįam veikimui 
slaptoji fašistine armija.!- 1
Svarbiausi jos veikimo liz-l 
dai turės būti kalnuotose ir i ’ 
miškingose vietose Rytinėje/ 
Prūsijoje, pietinėje ir pietai 
vakarinėje Vokietijoje, Ty
relyje ir Austrijoje, kių: 
gamtinės sąlygos tinka ‘ma? 
žam karui’ vesti.

Jau Veikia Centras
Tiems veiksmams vado

vauti yra įsteigtas tam ty
čia centras Miuniche, o jb 
galva paskirtas Wilhelhbp 
Schepmann, vienas iš ,tų .^ą- 
cių, kurie organizavo kenki? 
mo žygius prieš talkininkui 
Ruhr krašte 1923 metais. 
Schepmanno štabo nariai y- 
ra Ernst Kaltenbrufmdft

■ ir vesti fašistinę propagan- 
i dą. Tai bus vadinama šešto
ji jų kolonna.

Vokietija yra tam tyčia 
paskirstyta į sritis ii* į ma
žinės dalis. Kiekvienoj vie- 
toj. kuriama’ tankus tinklas 
šTaptĮų partijinių nacių or- 
ą’amžacijų, susidedančių iš 
daugelio tūkstančių kuope
lių arba celių,.^.^

Į platų jų pogrindinį vei
kimą įeina ir ruošimasis trė- 
Čiiąn|i|]jp^pįiiilinram į karui. Į Jie 
tifeiį ^slap.t^i įjšąuklėtį;b, ya- 
d,usv''..ir būtinai reikalingą 
Įc^ų Į^jęiįį, ipųsima^-aį Tįfe-

VI

sas priemones ir gudrybes, 
kad galėtų išsaugoti ir iš
laikyti kuo daugiausia savo 
partijos narių. Tuo tikslu 
jie deda nacius net į kon
centracijos stovyklas ir ka
lėjimus, neva kaip nacių 
priešus. Suprask, kada ateis 
talkininkai, tai ne tik paleis 
tuos nacius iš koncentraci
jos žardžių ir kalėjimų, bet 
palaikys juos demokrati
niais žmonėmis ir gal skirs 
juos į pareigūnus ir'tvark
darius. Naudodamiesi So
vietų, amerikiečių ir anglų 
pasitikėjimu, tuomet tie ap
simetėliai galėtų juo geriau 
padėti slaptajai nacių veik
lai.

Užsieninis nacių genera- 
lis štabas vienoje iš vadina
mų bepusiškų šalių gamins 
planus ir duos įsakymus ar- 
timiausiems hitlerininkų 
veiksmams Vokietijoje. Tie 
planai ir įsakymai bus per
leidžiami slaptais būdais.

Finansai iš Užsienių
Nacių vadai yra perkrau- 

stę daug aukso ir kitų ver
tybių į tokius “bepusiškus” 
kraštus, kaip Švedija, Ispa
nija, Šveicarija, Portugalija 
ir Argentina. Be to, jie yra 
užpatentavę tose šalyse į- 
vairius pramoniškus vokie
čių išradimus. Jie : taip pat 
yra įdėję apščiai savo kapi
talo į tų kraštų pramones. 
Tie( vokiečių turtai ir pra
monių. pelnai užsieniuose y- 
^ąi^kįriami ne vien asmeni
nei'-nacių vadų naudai, bet 
ir slaptam hitlerininkų ju- 
fwjftndi palaikyti Vokieti j o- 

gąlutino jos sumušimo, 
nšii >■ rengiasi < tuoj au 
(Tąsa 4-me pusi.)

Rašo Venclovas Istauskas:
Kada vokiečiai užplūdo 

mano tėvynę Lietuvą, aš bu- 
Į vau 16 metų amžiaus ir lan- 
ikiau vidurinę mokyklą Kali
me. Dabar aš esu lietuviška- 
Ime Raudonosios Armijos 
! junginyje. Aš buvau sužeis
tas kovoje dėl savo gimtojo 
| krašto išvadavimo. Dabar 
1 aš esu ligoninėje ir apmąsti- 
nėju savo patyrimus, kurių 
gavau per trejus paskuti
nius metus. Ilsėdamasis čia 
minkštoje lovoje, aš prisi
miniau mokyklos dienas. 
Kaip mes mylėjom savo mo
kytojus ir kaip branginome 
knygas, kuriose aprašyta 
mūsų tautos istorija ir ku
rios mokė mus gimtosios 
mūsų lietuviškos kalbos.

Kada vokiečiai atvyko, 
mes dar apie mėnesį laiko 
vartojome tas pačias kny
gas. Paskui atvažiavo vo
kiečiai geštapininkai su au
to - sunkvežimiu ir išvežė 
visą mokyklos knygyną. Ki
tą dieną naujai paskirtas 
vokietys inspektorius pada
lino mums naujas knygas, 
už kurias turėjome labai 
brangiai užmokėti. Mes bai
siai nustebome, kad naujų
jų knygų žemėlapiuose jau 
nebuvo Lietuva, Latvija ir 
Estija pažymėtos kaip ats
kiri kraštai. Visos Pabalčio 
valstybės čia buvo paženk
lintos tiktai kaip “Ostlan- 
das”.

Svarbiausi mokybos daly
kai buvo vokiečių kalba ir 
vokiečių karų istorija. Nau
jieji mūsų mokytojai buvo 
uniformuoti vokiečiai su 
revolveriais už diržų. Senie
ji mūsų mokytojai kažin 
kaip nežinia kur dingo. Vo
kiečiai įvedė mokinių plaki
mą. Jie mus žemino ir nie
kino, taip pat grūmojo visai 
mokyklą uždaryti, nes, gir
di, lietuviai turėtų dirbti vo
kiečiams, o ne mokytis.

Mums buvo griežtai už
drausta kalbėti gimtąja sa
vo, kalba. Lietuvos mokyklo
je lietuvių kalba buvo laiko
ma rimtu nusikaltimu, ir 
kas tą uždraudimą perženg
davo, tai būdavo žiauriai 
baudžiamas. Taigi mes ilgė- 
damiesi laukėme, kad ta 
mokykla būtų uždaryta, nes 
tada mums lengviau būtų.

Vokiečiai ne tik iš knygy
no, bet ir iš namų pašalino 
visas lietuviškas knygas, 
kokias tik surado. Buvo už
drausta jas skaityti, ir jei-

Stalino ir Erenburgo Mintys
Iš žmonijos progreso iri 'Patyi'iau,, kad;,žm 

mvų šimtmečiais sukurtas i kuklus1 :nubširdimias 
nilžinas genijus —Stalinas, i

Garsiojo Sovietų rašytojo 
Ija Erenburgo asmenybės 
sąvoka manyje yra — susi
kaupimas tūkstančių išmin- 
ies saulių naujosios pasau- 
io gentkartės simbolyje.

stipresnis; už agresyvišką 
sugabumą.

Nesisielok dėl blogos va
karykščios dienos; sielokis 
dėl blogos rytdienos, 
gali ateiti, jeigu nesistengsi 
apsisaugot.

qbą —- po 
tiktai m a

Didelės tragedijos mūsų 
gyvenimą išmuša iš norma
lės vagos, panašiai, kaip di- 

kuri'dėlės audros jūroje nubloš
kia laivą iš nustatyto jam

Sendvičius, kavos puodu
kas ir cigaretas— svarbiau
sia amerikiečiui trejukė.

Namai yra tvirčiausias 
fortas žmogaus kovai su 
'domis.;

Nežadėk— neapvilsk Ver
giau nežadėti, negu suvilti.

ūGĘĮįdžįųma paklaidų ir nu
sikaltimų įvyksta gerais no- 
ėais.’ Nė veltui sakėma'“ge
rais norais pekla pagrįsta.”

Gražiausios mintys pas 
žmogų ateina, kuomet jis y- 
ra užimtas kokiu svarbiu 
darbu, — kad jis negalėtų 
jas lengvai įkūnyti.

Hitleris, kaip ir kiekvie
nas žmogžudys, galų gale 
pildo savižudystę. Skuta
mas čionai tik tame, kad 
Hitleris pildo masinę, visos 
vokiečių tautos, savižudy.-iv.

1.

Kaip kad planetos turi sa- 
‘"'(jUOlis, taip genialūs 

o "jai Imi savo adoralo- 
i ei l'i 'JeKa jų talentas 
Ji i u i1 gabiau ■ i'i“ '

'mn. Eisenhoveris su savo 
u mijomis persikėlė per An

glijos kanalą, kuris yra di- 
kvoė ‘upė” už Rheiną; to- 

• ' •’' •a abejonės, kad per- 
jis ir per Rheiną,

Didžiausių poetų bedu 
didžiausia bėda su po ! U b ■ 'u'" 
būna tada, kuomet jie mvŲ'.’s

Lai liūną čionai man lei
stina pagarbiai prisiminti 
du mūsų mirusius rėptus —

gu kas pasilaikė lietuvišką 
knygą, tą vokiečiai net mir- 
čia bausdavo. Aš buvau pri
verstas sunešti pas vokietį 
komendantą mylimąsias sa
vo lietuviškas knygas, taip 
pat ir lietuviškus vertimus 
Puškino, Gogolio, Viktoro 
Hugo ir net Goethe’s kūri
nių. Aš bandžiau vokiečiam 
nurodyti, kad Goethe buvo 
vokiečių poetas, ir čia yra 
tik jo raštų vertimas lietu
vių kalba. Bet jie tik nusi
juokė ir pasakė, kad su laz
dos pagalba jie galį išmokyt 
mane skaityt Goethe vokiš
kame originale per vieną 
mėnesį...

Aš savo akimis mačiau, 
kaip vokiečiai plėšė Kauno 
Muzikos Konservatoriją ir 
Meno Institutą. Girti vokie
čių kareiviai mėtė lietuvių 

(Tąsa 4-me pusi.)

Per 10 Valandų Galėsim 
Būti Europoj

Jordus Ari's (J. Elrnaną) ir 
Keršto Širdį (Vincą Rim
kų). Jau praslinko keli me
tai, po jų mirties, po to, kai 
netekom dviejų darbo klasės 
vyturių. Rengiuosi plačiau 
apie juos atsiliepti.

Dėl karinės padėties daug 
svarbių darbų tenka atidėti 
rytojui, taikos dienoms, ku
ri, gal būt, jau nebe už kal
nų. Manau, kad dabar jau 
laikas “vasarą taisyti roges, 
o žiema — vežimus.” v

Juo aiškesnis darosi 
pabaigos artėjimas, 
smarkiau reikia dirbti mūsų 
pergalei, — smarkiau reikia 
kalti geležį, kuomet ji yra 
karšta. _ Pr. Krienas.

karo 
juo

Kelios dienos atgal Pan 
American World Airways 
lėktuvų kompanija paskel
bė, kad jinai davė užsakymą 
Consolidated Vultee Air
craft orlaivių korporacijai 
pabudavoti kelioliką milži
niškų keleivinių orlaivių. 
Toks orlaivis turės 6 moto
rus ir galės vežti 204 kelei
vius, taipgi 15,300 svarų 
kroviniu, ir tie orlaiviai v 7
skraidys tarp Šiaurinės A- 
merikos ir Europos.

Inžinierius Convair tokio 
orlaivio pabudavojimą pla
navo per keletą metų ir tik 
pereitą pavasarį to orlaivio 
formatas tapo viešai paro
dytas aviacijos žinovams. 
Sakoma, kad to milžino or
laivio planas jau 907c yra 
paruoštas.

Pats didžiulis orlaivis 
sversiąs 320,000 svarų, arba 
pustrečio karto tiek, kiek 
sveria didžiulis B-29 bom- 
beris.

Pavyzdžiui, to orlaivio 
per sparnus plotis bus 230 
pėdų, o ilgis bus 182-jų pė
du. Numatomas skridimo 
greitumas bus tarpe 310 ir 
342 mylių į valandą, ir gali
ma bus skristi viena linkme 
be sustojimo 4,200 mylių 
(tarpe New Yorko ir Lon
dono yra 3,500 mylių). Svo
ris su keleiviais ir krovi
niais galėsiąs būti 50,000 
svarų, ir iš New Yorko į 
Londoną kelionę tas lėktu
vas galėsiąs atlikti veikiau
siai į devynias valandas.

Šio milžino orlaivio spar
nai bus per pat vidurį ir 
motorai ant užpakalinių 
kraštų sparnų; tad šie mo
torai ne trauks, bet stums. 
Taipgi neatsižvelgiant į or
laivio didumą, ore vienas 
orlaivininkas galėsiąs jį len
gvai vairuoti.

Numatoma, kad bus gana 
prieinama kaina keleiviams, 
skrendantiems per Atlantą. 
Kaip jau anksčiau viename 
žurnale buvo skelbiama, mi
nėta kompanija šiais didžiu
liais orlaiviais galėsianti ke
leivius pigiau vežti, negu 
kad čia pirmos klasės trau
kinių vagonuose. Vadinasi, 
mažiau kainuosią kaip $100 
perskrist per Atlantą į vie
ną pusę. Petras
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Kodėl Liet. Jaunuolis 
Nekenčia Vokiečių?

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
muzikos kompozitorių vei
kalus laukan per langus. 
Vokiečiai išmėtė į gatvę da
lykus iš Maironio Muzėjaus 
namo, kuriame kadaise tas 
garsus lietuvių poetas gyve
no; jie kojomis trempė tuos 
poeto palaikus ir sunaikino.

Vokiečiai buvo pasiryžę 
padaryt taip, kad Lietuvoje 
nieko lietuviško .neliktų, ir 
tą pasiryžimą jie vykdė at
kakliai ir sistemačiai. Krau
tuvės buvo pervestos vokie
čiams ir nuimtos iškabos su 
lietuvišk. vardais. Lietuviš
kos dirbtuvės pradėjo ga
minti dirbinius pagal vokie
čių modelius ir vokišką sko
nį. Judamųjų paveikslų te
atruose tebuvo galima ma
tyti tiktai vokiškus judžius. 
Gatvėse tebuvo girdėt tik 
vokiškos dainos. Mes lietu
viai virtome žmonėmis be 
šalies ir be tautos.

Girdėdami rupius prieši
škų įsiveržėlių riksmus ir 
matydami jų svastiką kaip 
kokį siaubą tabaluojantis 
virš mūsų, mes su pasibai
sėjimu mąstėme, ar ilgai 
dar taip bus.

Tada pradėjo aidėti gan
dai apie stebėtinas Raudo
nosios Armijos pergales, a- 
pie didvyriškus lietuvių 
partizanų žygius, apie mirtį 
Marijos Melnikaitės, kuri 
parodė visam pasauliui, ką i 
lietuviai patrijotai gali pa
daryti. Tie pranešimai ir 
gandai buvo kaip saulės1 
spindulys paniūriame mūsų 
gyvenime.

Aš pabėgau iš Kauno ir 
su partizanų pagalba pasie- ■ 
kiau fronto liniją. Kada aš! 
įstojau į Raudonosios Ar- : 
mijos eiles, man buvo pus- ■ 
devynioliktų metų amžiaus. ;

Aš nekenčiu vokiečiu to
dėl, kad jie norėjo išdildyti 
net pačią atmintį apie Lie
tuvą ir lietuvių tautą, pra
dėjusią kurti sau laisvės ir 
laimės gyvenimą. Aš atsitei
siu vokiečiams už tai, kad 
jie trempė lietuvių tautos 
paminklus ir palikimą, ir aš 
kovosiu prieš vokiečius iki 
visiškos ir galutinosios per
galės.

drg. Karsonas rašytų trum
piau.

Ir delegatui prisakėme, kad 
duotų drg. Mizarai, Laisvės re
daktoriui, pipirų už jo taip ilgą 
raštą apie jo kelionę į Kanadą, 
kuris ėjo per kelis numerius, o 
viskas tas buvo galima, mūsų 
supratimu, išreikšti per vieną 
špaltą. Ir mūsų redaktorius ne 
tik kad neįsižeidė, bet dar pa- 
ačiavo draugams už patarimą. 
Taigi, patsai vyriausias re
daktorius dangiškai priėmė 
kritiką, o drg. Karsonas, tik už 
paminėjimą, labai smarkiai įsi
žeidė. Tinginys.

A.L.D.L.D. REIKALAI

Worcester, Mass.
Laisvėj iš vasario 23 d. tilpo 

iš Lowell drg. Karsono kores
pondencija prieš mūsų gerą 
veikėją ir darbuotoją J. J. 
Bakšį, dėl jo kalbos, sakytos 
pereitame Laisvės šėrininkų 
suvažiavime.

Aš, čia turiu pasakyti, kad 
tai nebuvo vien draugo J. Bak
šio nuomonė, jo pasakymas, 
kad Karsono korespondencijos 
yra perilgos, o tai mūsų Lietu
vių Literatūros Draugijos 11 
kuopos nuomonė. Kuopa laiky
tame savo susirinkime, sau
sio 14 d., tai yra dvi savaitės 
pirm Laisvės suvažiavimo tą 
klausimą svarstė.

Buvo taip: mes nutarėme 
siųsti delegatą į Laisvės suva
žiavimą, apmokėti iš kuopos 
iždo kelionės lėšas ir čia pat, 
susirinkime, kiekvienas dalyvis 
sudėjome po dolerį pasveikini
mui suvažiavimo. Ir, kad tik
rai būtų nuo mūsų kuopos de
legatas, tai išrinkome du drau
gus — J. Bakšį ir Joną Skliu
tą, kad jeigu dėl kokios nors 
priežasties vienas negalėtų va
žiuoti, tai kad kitas būtinai va
žiuotų.

Ir apkalbėję Laisvės turinį 
veik vienbalsiai užgyrėme, bet 
nutarėme, kad mūsų delegatas 
primintų ir tą, kad drg. Karso- 
nas, rašydamas kartais apie 
menką dalyką, prirašo po dvi 
ir tris špaltas ir be reikalo lai
kraštyj užima daug vietos, kur 
galėtų tilpti naudingesni raš
tai. Sakėme, kad primintų, kad

Dabar eina Lietuvių Litera
tūros Draugijos vajus už nau
jus narius. Drg. A. Gilmanas, 
Antro Apskričio pirmininkas 
išsiuntinėjo sekamo turinio at
sišaukimą į 2-ro Apskr. narius.
Brangus Drauge:

šiemet sukanka Literatūros 
Draugijai (ALDLD) 30 metų, 
šias garbingas mūsų Draugijos 
sukaktuves norime apvaikščio
ti su 1000 naujų narių gavimu.

Idant paskatinus darbą ir 
paakstinus senuosius narius 
dirbti, ALDLD 1-mas Apskri
tys (Chicagoje), iššaukė ALD 
LD 2-rą Apskritį, mūsų aps
kritį, į lenktynes gavime nau
jų narių, ir* 1-mas Apskritys 
pasiskyrė gauti 200 naujų na
rių savo apskričio ribose.

ALDLD 2-ras Apskritys ap
siėmė eiti į lenktynes. Tas reiš
kia, jog mūsų apskritys turi 
gauti nemažiau 200 naujų na
rių savo apskričio ribose, per 
visas kuopas, kad išlaikius 
lenktynes.

Štai, drauge, kas mums lieka 
daryti, jeigu mes norime, kad 
1-mas Apskritys neprikaltų 
mūsų prie gėdos stulpo. Kiek
vienas iš mūsų turime stengtis 
gauti vieną naują narį. Gali 
gauti naują narį ir ne į savo 
kuopą, bile tik bus mūsų aps- 
krityj. Jeigu kiekvienas tą pa
dalysime, tai mes lengvai lai
mėsime lenktynes. Taip, drau
ge, tik vieną naują narį mė
gink gauti, ir visas jūsų darbas 
šiame garbingame vajuje bus 
atliktas.

O kaip tą naują narį rasti? 
Jeigu tik gerai pamislysi, tai I 
surasi, jog pažįsti bent kelis i 
lietuvius, kurie nepriklauso i 
prie mūsų Draugijos. Ot, tie ir: 
yra ta dirva, kur gali gauti tą- 
vieną naują narį.

Mėginant naują narį pri.kal-Į 
binti, reikia' nueiti, geriausia, i 
jo stubon, jeigu kitaip negali-; 
ma jo sutikti.

Einant gauti naują narį, į 
būtinai reikia turėti knygą su' 
savimi ir “šviesą,” kuriuos 
naujam nariui tuojaus galėtum 
ir atiduoti. Iš naujo nario rei
kia iškolektuoti $1.55, ir paim
ti jo vardą ir adresą. Naujo 
nario vardą ir adresą tuojaus 
perduokite savo kuopos sekre
toriui, arba pasiuskit tiesiai į 
Centrą.

Knygą ir “Šviesą” dėl naujo 
nario galima gauti pas kuopos 
sekretorių, arba organizatorių. 
O jeigu pas juos negalima 
gauti, tai reikia kreiptis pas 
apskričio pirmininką, žemiau 
paduotu adresu. Kokiu būdu 
knygą ir “šviesą” gausi, ne
svarbu, bile gausi, kada eini 
naujo nario j ieškoti. Tik tas 
gerai reikia įsidėti galvon, kad 
jeigu negali tuojaus duoti nau
jam nariui knygos ir “švie
sos,” tai neužsimoka tuo laiku 
pas jį ir eiti. Reikia atminti 
tą, jeigu naujam nariui negali 
tuojaus ko duoti, tat' jo į drau
giją neprikalbinsi. Taip jau 
yra ir nieko nepadarysime. Ga
li ir savo vieną švaresnę per
skaitytą knygą ir “šviesos” nu
merį atiduoti. Vėliaus atsiimsi 
iš Centro per savo kuopą.

Literatūros Draugijon gali 
priklausyti bile vyras ar mote
ris ir jaunuolis, jeigu jie tik 
yra demokratiniai nusistatę.

Dar turiu sykį priminti: Ei
nant pas žmones, kurie galėtų 
būti naujais mūsų organizaci
jos nariais, pasiimkite vieną 
Literatūros Draugijos išleistą 
knygą ir “šviesą,” nes kitaip

Ar Silezija ir Pomerani
ja Yra Vokiškos?
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

kiečių persekiojimai ir nie- 
knimai nepajėgė ten lietuvy
bę išnaikinti.

štai kodėl rytinė dalis Ry
tų Prūsijos yra priskiriama 
Tarybų Sąjungai (Tarybi
nei Lietuvai, su Karaliau
čium, o Lenkijai vakarinė 
Rytų Prūsijos dalis, nuo ku
rios nors vietos į vakarus 
nuo Karaliaučiaus, kaip 
pranešė Anglijos premjeras 
Churchillas ir prezidentas 
Rooseveltas, raportuodami 
apie Krymo konferencijos 
tarimus. J.C.K.

Kaip Naciai Rengiasi 
Naujam Karui

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
pradėt sabotažuot užėmu
sius Vokietiją talkininkus, 
kenkti jiems visais galimais 
būdais ir padaryti taip, kad 
talkininkai negalėtų nugink- 
luot Vokietiją kariniai ir 
pramoniškai nei išrinkt iš 
jos atlyginimo už nuosto
lius, padarytus kitiems 
kraštams.

Gudrūs ir rūpestingai yra 
išdirbti nacių planai iš nau
jo atsigauti ir kitą pasauli
nę skerdynę suruošti; ta
čiau tie planai bus suardyti, 
kaip užtikrina Maskvos 
Pravda.

LAIŠKAS IŠ KUBOS
Drg. D. M. Šolomskui

Havana, Kuboj gyvuoja 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
veikimas. Keli metai atgal mes 
irgi pajėgėme sutverti LLD 
kuopą ir esame pasiryžę dirb
ti kartu su kitais Draugijos 
nariais minėdami 30 metų Lie
tuvių Literatūros Draugijos ju
biliejų. Mes, visi lietuviai, tu
rime dirbti vieningai, kol ne
bus sunaikintas fašizmas.

Taigi, Kubos lietuviai, dar 
1940 metais suorganizavome 
mūsų kuopą. Tas laikas pas 
mus buvo sunkus darbinin
kams veikti, nes tada neturė
jome tokios laisvės, kaip šian
dien turime. Bet mes nugalė
jome visus sunkumus ir, su 
centro pagalba, buvo suorga
nizuota mūsų Havanos LLD 
kuopa.

Ir kada vokiškas hitleriz- 
mas užpuolė Lietuvą ir visą 
Sovietų Sąjungą, tai mes ge
rai supratome, kad mūsų 
Draugija turės prisidėti ir 
darbuotis’ su tais, kurie kovo
ja už visos žmonijos laisvę.

Taip ir padarėme. Karo lai- 
kotarpyj suteikėme nemažai 
pagalbos Raudonajai Armijai, 
kartu ir jos eilėse lietuvių, pul
kams, kurie taip didvyriškai 
kovoja Rudonosios Armijos ei
lėse. Bet mes turime nedaug 
narių, nes Kuboj nedaug yra 
lietuvių, tai mums vieniems 
būtų bufęs persunkus tas dar
bas. Mes supratome, kad kur 
yra vienybą, tai ten ir galybė, 
tai susivienijome bendram vei
kimui su Ukrainos ir Baltaru
sijos išeiviais. Ir tas susivieni
jimas, bendras veikimas, tuo
jau davė gerų rezultatų. Tu
rėdami daugiau narių, tai 
sėkmingiau galėjome atlikti 
kasdieninius darbus.

Nutarėme dirbti pagal savo 
išgalę, kad suteikus pagalbos 
koviniams eilėse Raudonosios 
Armijos. Pirmoji mūsų dova
na buvo, tai cukrus. Iš Kubos 
nemažai pasiųsta cukraus pa
galbai Raudonosios Armijos. 
Jis buvo sukraunamas į Sovie-

■■ ............ .................................................... ............... . ■■ ■ ■ ,,

jų neprikalbinsi stoti į mūsų 
Draugiją.

Geriausių pasekmių !
Draugiškai,

A. GILMANAS, 
131-47 — 230th St.

Lauyelton 13, L. L, N. Y.

tų laivus, Havanos prieplau
koj, ir siunčiamas.

Dėka Raudonosios Armijos 
ir lietuvių pulkų kovoms, šian
dien jau visa Lietuva yra lais
va ir gali džiaugtis laimingu 
gyvenimu. Vokietijos fašizmas 
tirpsta, kaip sniegas prieš sau
lę. Bet visas svietas žino, kad 
kur perėjo vokiški fašistai, 
tai ten liko didžiausias išnai
kinimas.

1944 metais mes išvien su 
ukrainais ir baltarusiais nuta
rėme dirbti, kad nupirkus mi
kroskopą, kaipo dovaną Kije
vo Universitetui. Ir tą atliko
me, už mūsų centus, už mūsų 
aukas likosi nupirktas tas 
mokslinis prietaisas ir laike 
užbaigimo 1944 metų ir pa
sitikimo 1945 m. pramogoj 
dovana buvo įteikta.

Dovaną priėmė Sovietų Są
jungos įgaliotinis Kuboj D. J. 
Zaikin ir kiti Sovietų Sąjun
gos atstovybės nariai. Drg. 
Zaikin, priimdamas mikrosko
pą, vardu visos Sovietų Sąjun
gos, padėkavojo mūsų komi
tetui ir visiems aukavusiems už 
nuoširdžią pagalbą bendroj 
kovoj prieš fašizmą.

Atstovo kalba iššaukė dide
lį entuziazmą tarpe dalyvių ir 
paakstino dar energingesniam 
darbui. Dėja, čia tenka pasa
kyti, kad nors mūsų Susivie
nijimą sudaro skirtingos tau
tos, bet niekados nebuvo jo
kių nesusipratimų, tautiniais 
ar rasiniais klausimais, mes vi
si dirbame vieningai, sugyve
name, kaip vienos šeimos na
riai.

Mūsų Susivienijimo valdy
bą sudaro, pagal tautas, seka
mi žmonės: pirmininkas yra 
ukrainietis; vice-permininkas 
— lietuvis; sekretorius — bal
tarusis; apšvietus vedėjas — 
lietuvis, ir t.t. Visi gerai pa
reigas atliekame ir nuoširdžiai 
dirbame.

Sveikinu kitus Draugijos na
rius, linkiu visiems energijos 
darbuotėj 30-ties metų jubilie
jaus proga ir veikloj už grei
tesnę pergalę ant fašizmo.

A. Žaliaduonis.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists
394-398 BROADWAY

BROOKLYN, N. Y.
Tel. ST. 2-8342

Miami, Florida
Iš Turistų Gyvenimo

čia ant žiemos suvažiavę 
yra visokių turistų, čia yra la
bai daug gražių, viešbučių, su 
visokiais parankumais. žino
ma, tai daugiausiai prieinama 
turčiams; yra daug tarnų ir 
tarnaičių. Kaip kur kambario 
kaina už vieną naktį nuo $10 
iki $100. Turčiai nei nežino, 
kaip pinigus švaistyti, nes jie 
žino, kad dėl jų darbininkai 
dirba dienomis ir naktimis ir 
daro jiems pelnus.

Dabar pažvelgkime į darbi
ninkų — turistų gyvenimą, ku
rie atvyksta čia su mažai pi
nigų. Kambariai labai bran
gūs. Pigiausias ii* prastas kam
barys kainuoja apie $10 į sa
vaitę, turi gulėti ant labai 
prastų lovų ir šienikų. Toki 
kambariai ’ labai maži ir ne
švarūs. Maudynė dažnai ben
dra. Vyrai, moterys mainos, 
vieni išeina, kiti įeina ir nie
kas nežino apie jų sveikatos 
stovį. Tiesiai sveikas žmogus,

patekęs į tokį kambarį, jau
tiesi, kaip ligonis.

Daug atvažiuoja jaunų mo
terų ir merginų pas savo my
limuosius — vyrus ar vaikinus 
kareivius, ar jūreivius. Kaip 
kurios atranda, kad jos vyras, 
ar vaikinas jau išvežtas į už
jūrį arba su kita mergina ar 
moteriške susidraugavęs. At
vykusi pasijunta suvilta. Kur 
jai dėtis? Pinigų grįžti neturi. 
Na, patenka į tokius pigius na
mus, jieško sau kito vyro. Daž
nai tokios pasigauna greitai 
kitą vyrą, pagyvena mėnesį, 
kitą ir vėl jaučiasi suviltomis. 
Tada ir eina jų jaunas gyve
nimas netvarkiai. . . Tokios 
gyvena pigiuose kambariuose, 
veda netvarkų, gyvenimą, ne
mažai pasigauna užkrečiamų 
ligų.

Bendrai, jaunimas daro di
delę klaidą, kuris, apsivedęs, 
vyksta į Floridą praleisti “me
daus mėnesį,” neturint užtek
tinai pinigų. Tokie atvykę pa
mato daug vargo. Kas neturi 
daug pinigų, tai čia atvykęs 
negali matyti “gerų laikų.”

Turistas.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor
PARDAVIMAI

Parsiduoda labai graži farma su 
saliūnu, upelis vingiuoja per lauką,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at ‘140 — 17th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1817 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6301 20th Ave. & 2008 63rd St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

CHARLES M. NUGENT 
63(11 20th Ave.,
2008 63rd St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 3387 has beeit 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 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3423 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anti 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 
he consumed on the premises.

JOSEPHINE PECHINSKI
57 So. 5th St..
404 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
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 
cn the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1870 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Rfluor 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 premises.

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

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

Lietuvių Kiiro 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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(8HALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Vardai Mosčiy, ir Nuo 
Kokių Ligy Pagelbsti

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

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

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

Kaina—$1.25 
No. 4. M. J. SVILPA’S New Disco- 

I very—Salve for Poison Ivy. šita 
I 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.

Buy More Bonds

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6728.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

j sudarau su ame- 
Trikoniškais. Rei
kalui esant ir 

[padidinu tokio 
' dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

*

Suteikiam garbingas iaidotuve*

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

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

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

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

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

(Jsist. 28 m.)
Arti Union Square

Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1.113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



STENOGRAFE
PASIUNTINES

FILE RAŠTININKĖ

VAGONU KROVIKAI (67)

(56)

RAŠTININKES
IR(58)

TYPISTS
KNYGVEDES

STENOGRAFES

(57)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

1-MI IR 2-RI ŠIFTAI(58)

KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC

(57)

HOLMESBURGPAPRASTI DARBININKAI
PHILADELPHIA, PASANDĖLIO DARBUI

(58)

BŪTINAS DARBAS
KREIPKITĖS

MR. W. J. HICKEY

N. Y. DOCK CO

Būtinas(55)

Karo Darbas

TYPISTE
SECURITY

233 N.J.R.R. AVE.,
(2 BLOKUS J RYTUS NUO BROAD 

ST., PRIE CHESTNUT ST.)

NEWARK, N. J.

LaUve—-Liberty, Lithuanian DailyPirmadienis, Kovo 5, 1945

VYRAI IR MOTERYS
Kings, to be consumed

16-60

Karinėms Pastangoms

NESUNKUS DARBAS

100% KARINIS DARBAS
3902 n.

Laikas ir Puse Virš 40 Valandų

KREIPKITĖS 8 A.M. IKI 6 P.M
156

RHEEM MANUFACTURING CO
ATLAS STEEL BARREL DIVISION

27 Hudson Boulevard Bayonne, N. J
99-A 7thI

DANCIG ATKIRSTAS?

(53)to

VYRAI112 Brooklyn, N.

MOKINIAI

43 MEADOW ST
BROOKLYN

(53)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir154
ABELNAI PAGELBININKAI

Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(56)

420 Graham Ave.,
(53)

Y.

Brooklyn. N. Y. 85 North

INC.i
Brooklyn^ N. Y.

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

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

Nostrand 
of Kings,

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

Brooklyn, County 
on the premises. 
RESTAURANT,

is hereby given that License No. 
lias been issued to tho undersigned

premises.
ALLICINO

MORPHY
i Brooklyn, N. Y.

Borough of
Kings, to be consumed

Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of

MORIARTY
Reilly Tavern)

Brooklyn, N. Y.

Control Law 
Borough of 
bo consumed

ATHLETIC CLUB 
Brooklyn, N.

KOLAS1NISKI
Old Oakland Tavern) 

Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law 
Avenue,

Kings, to be consumed

Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

(D-B-A 
44 Court

TAUBEN
Brooklyn, N. Y.

Control Law
Borough of

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
Wine and liquor at retail under

Borough of

NOTICE 
LI

LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ
PENNSYLVANIA 

RAILROAD

O F POLISH FALCONS 
14 OF W'MBG., INC.

Brooklyn, N. Y.

TRUCKMANAI
Draiveriai ir pagelbininkai Bronx ir 

Brooklyno plotuose.
NUOLATINIS DARBAS
DABAR IR PO KARO

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

N. Y. City.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Penktas puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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 
Ig»w at 180 Prospect Park S.W. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo 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)

371 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 328 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage 
at 815 — Smith Street, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS GUZZI
315 Smith StL, Brooklyn, N. Y.
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 251 — 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. 
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, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

TIMOTHY 
(Moriarty & 

315 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 580G 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.

Gamybinės Rūšies Darbui Prie Išdirbimo 
Plieninių Statinių-Drums ir Containers

$85. Į MĖNESĮ PRADŽIAI 
VIDUJ IR Iš LAUKO 

DARBAS.

DVI JAUNESNES 
STENOGRAFES

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4786 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Taw at 156 — 7 th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 99-A — 7th Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN QUIGLEY 
s., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 5822 
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 

fMcGrath’s Anvil Inn)
961 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4100 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
098-1000 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK CARNEY and 
PATRICK J. McGRATH 

(Parkville Inn)
998-1000 Coney Island Ave.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1853 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 1 (>7 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 4292 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 
(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 
I,aw at 807 Coney Island Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

- LILLIE TEA HEN
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, wine & litiuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaw at 1104 Cortelyou Road. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HOWARD JACOB. SCHULTZ 
4101 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2078 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1029-31 Cortelyou Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SEKLIR, INC. 
1029-31 Cortelyou Road, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2044 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law 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 Hell beer, wine & litiuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 408 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1890 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I-aw 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.

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 -- 86 th Street. Borough of 
Brboklyn, County of Kings, to be consumed 
on» the premisses.

JOHN ANDREOZZI
2274—86th Stj, Brooklyn. N. Y.
NOTICE is llcreby given that License No. 
RW 773 has been issued to the undersigned 
to sell heei1 ah;l wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic 
at 168 — Marcy 
Brooklyn, County of 
on the premises.

LITHUANIAN 
1C8 Marcy Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
HL 279 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ivlne and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 55 Pierrepont Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PIERREPONT HOTEL CORP.
55 Pierrepont St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 9'j has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 318 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is 
CL 73 has 
to sell beer, 
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 2036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 125 I Wythe Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRENE CARLIN
125 Wythe Ąve., Brooklyn, N. Y.

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

HENRY A THING 
(Bake’s Tavern) 

f>53 Nostrand Ave., 
1298 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wiqe & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 52 Meserole Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SA DESKY and 
STANISLA.WA SADESKY 

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

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.

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

DANIEL HUGHES
133 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.
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 the 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 60 17 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
144 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 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Nė Vienas Neprivalo Kreiptis iš Dabar Dirbančiųjų 
Prie Apsigynimo Darbų

Vėl neoficialiai praneša, 
kad Sovietų kariuomene Po
meranijoj pasiekus jūrą ir 
taip atkirtus vokiečius Dan
cigo srityje.

Nacių valdžia Berlyne už 
grobė visus grabus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

$125. Į Mėnesį Pradžiai 
VIENA SU ISPANIŠKOS 
AUKŠTESNĖS MOKYK

LOS PRALAVINIMU

Jauna, Vikri
Dirbti Engineering Departmente 
GYVYBINIS KARO FABRIKAS

Gera Proga.
5 DIENOS 40 VALANDŲ SAVAITĖ, 

ROGERS DIESEL & 
AIRCRAFT CORP.

1120 LEGGETT AVE., 
BRONX

NOTICE is thereby 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 15016 Neck Road. Borough of 
Brooklyn, Couhty 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 3394 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under j 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2790 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. v

MARIE BOWMAN 
(Pat’s Bar & Grill)

2790 Nostrand Ave., ’ Brooklyn, N. Y.

Rumunijos karalius Myko
las pakvietė kunigaikštį 
Barbu Stirbey sudaryt nau
ją ministerių kabinetą.

DAIRY MANAGERS
DAIRY CLERKS

GROCERIŲ MANADŽERIAI
GROCERIŲ DARBININKAI

VAISIU
VAISIU
MĖSOS
MĖSOS
TROKŲ

SANDĖLYJE VYRAI

MANADŽERIAI 
DARBININKAI 
MANADŽERIAI 
DARBININKAI 
CHAUFFEURS

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

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, Coufity 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 I)ecn issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 547 Morgan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6268 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and' liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 344 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
(Armory Tavern)

311 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License No. 
RL 70 16 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 750 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PASQUALE CROCE
750 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1526 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ASSION & ERICH KUHNEL 
1526 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4048 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 242 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD NOCELLA
212 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and 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 the promises.

NAPLES OPERATING CORP.
151 Montague St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2015 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I-aw 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 License No. 
RL 2152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and' 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 is hereby gjven that License No. 
LL 28 has been issued to tho undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 818-25 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. 
LL 110 has been issued to the undersigned 
to sell wiqe and liquor at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l4iw at 44 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the promises.

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

_____1m hereby given that License No. 
__ 267 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 181 Lawrence Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premise#.

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 32 — Withers Street. 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

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

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 212 Berry St. & 112 No. 3rd St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK 
Beny St., 
No. 3rd St

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1964 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine amt 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
2434 Pitkin Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2218 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and1 liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 431 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANGELO R. MANGANELLI
431 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

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 
on the premises. 
GYMNASTIC ASS’N.

ALLIANCE, NEST 
188-190 Grand St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 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 
on the premises.

FREDERICK G. KIRSCHMAN 
(Prospect Bar & Grill)

Utica Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6173 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and1 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 Goney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3384 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and' liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage ęontrol 
Law at 387 Oakland Street, Borough of 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN
(D-B-A The 

387 Oakland St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6046 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3622 Quentin Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Berlyno radijas sake, kad 
Amerikos tankai pasiekę 
Krefeldą, kitą stambų fab
rikinį miestą, vakariniame 
Vokietijos ruože.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

ALDLD 6 Kp. susirinkimas įvyks 
kovo 5 cl., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 7:3 v. v. Nariai dalyvau
kite, nes yra daug svarbių dalykų 
aptarti ir įvykdinti, — G. Shimai- 
tis. (52-53)

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 liqtior 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., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 1523 has beenj 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.

NOTICE is hereby given that 
RL 7090 has been issued to the 
to sell beer, wine and1 liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 337 St. Nicholas Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JONAS S. LAZAUSKAS
337 St. Nicholas Ave., 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 420 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Brooklyn, N. Y.

UNIVERSAL FOOD 
MARKETS

173 SUSSEX ST., 
JERSEY CITY, N. J

. DIENINIS ŠIFTAS 
65c { Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71«/2c I Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

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

$115. PRADŽIAI
5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKIAUSIA PROGA 

PAKILIMUI 
VALANDOS 9 IKI 5

TELEFONUOKITE
BARCLAY 7-3900

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PRIE 

NUOLATINIO DARBO 
KREIPKITĖS 

WILLIAM SPENCER 
& SON CORP.

PIER 29 EAST RIVER 
(Central Vermont Terminal) 

GALE MARKET STREET 
NEW YORK CITY

92c Į VALANDĄ
PATIKIMAS VYRAS

DIRBTI BOTTLING DEPARTMENTE. AL
GA PRADŽIAI $24.00 UŽ 5 DIENŲ SAVAI

TĘ. KREIPKITĖS ANT 14-TŲ LUBU • 
304 EAST 45TH STREET. MANHATTAN.

KLAUSKITE MR. BARNABY.
_________________________________________ (X)

SARGŲ — PECKURIŲ (2) 
Valandos nuo 7 iki 3 

3 iki 11. 
Nuolatinis Darbas.

COLDEN TANNERY, 
01 COLDEN ST., 
NEWARK, N. J.

VETERANAI PASAULINIO 
KARO NO. 2

Reikalingi kaipo Lathe darbininkai ir 
gręžiamojo preso operatoriai.

TAIPGI DALIES LAIKO 
DARBININKAI

Veterano palaikoma ir operuojama.
MISHKIND TOOL CO.

126 WILLIAM ST.,
BELLEVILLE, N. J.

STALIORIAI 
AR DAILYDĖS 

Patyrę 
Nuolatinis darbas.

GERA ALGA
SCHMIDT, 

224 MADISON AVE. 
* IRVINGTON, N. J.

ESSEX 2-7963

VYRAI
Ixmgvas 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

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

L R.T. Pelham Local iki East 149th St.
______________________________ (54)
REIKIA MERGINU MOKYTIS AMATO, PA
TYRIMAS NEREIKALINGAS. GERA AL

GA. ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA.
PETITE NOVELTY CO..

183 THATFORD AVE., BROOKLYN, 
_______________________________________(55)

BfLLING CLERK 
GERA 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.

MERGINOS 18—25 
KAIPO PASIUNTINĖS
Gerai žinomoje džiūlerių įstaigoje, 

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

Nereikia patyrimo. Nuolat.
Pasimatymui telefonuokite

BRYANT 9-5300

NUOLATINIS DIENOM DAR- 
BAS BŪTINOJE KARINĖJE 

PRAMONĖJE, 
SU PUIKIAUSIAIS 

KARINIAIS PROSPEKTAIS.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

KREIPKITES
HANOVIA CHEMICAL

& MFG. CO.,

STATE ROAD & 
RHAWN ST.

MERGINOS--MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

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 
Law at 31-33 Cumberland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUNTHER B. COLLATZ
31-33 Cumberland St.. Brooklyn, N. Y.
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 138 Franklin Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the. premises.

WALTER REEVES
138 Franklin St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 1530 has 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, to 
be consumed on the 

/ THOMAS 
2011 Fulton St., 
20 Somers St.,

NOTICE is .hereby given that License No. 
RL 4018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and* liquor at' retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 1271 Fulton St. & 542-A 
Ave.. Borough of 
to be consumed

NORMOND 
1274 Fulton St., 
542-A Nostrand Ave.e,

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 226 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 boąr, 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 ZEID AT
411 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 579!' hits been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and! liquor at retail under 
Section 107 of thp Alcoholic Beverage Control 
Law at 146 Engert Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of . Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE NURKEW1TZ
1 16 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 tho premises.

HANNAH
443 Evergreen Ave.,

NOTICE is hereby given that 
RL 1637 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 914 -- Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, i

MATHIAS LAUKUS 
(Oasis Bar & Grill)

914 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 2122 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6122-6124 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
bn tho premises.

FRANCIS 
6122-21 7th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7203; has been issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 

[5th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 217 
Brooklyn, County 
on the premises.

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 beer, 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.

SOPH|A LACHTARA
7th Stq Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 2075 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of tho 
Law at 261 —' __ ______ _ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FOX’S RAIL, INC.
261 — 5th Ave.,| Brooklyn, N., Y.‘

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN

GAEE MONTAGUE ST 
BROOKLYN, N. Y.

Patyrimas 
Nereikalingas

KREIPKITES 275 BOWERY •
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
_____________________________ ._______ (58)

DARBININKAI
60c į Valandą Pradžiai 

CQNSOLIDATEP EDISQN COMPANY 
Kreipkitės nuo Pirmadienio iki Pcnktad.

MAIN OFFICĘ — ROOM 224
4 Irving Place, Manliattąn

(59)

VNITB0 
■TAT M 
WAR

ONDS 
AND 

STAMPS

REIKIA PAPRASTU 
DARBININKU

Išsiuntimų Rūme 
Pagelbininkų 

Truckerių
Plieno Kraustytoji^
100% KARINIS DARBAS

Puikiausios Pokarinės 
Progos

KREIPKITĖS TUOJAU

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

PRISILAIKOMA U.S.E.S. TAISYKLIŲ
(58)

Lengvas Sustatymas
ŠVARIAME, 

MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL
ELECTRIC 

SUPPLY CORP
585 HUDSON ST., N.Y.C.

(Bile West Side Subvė iki 14th StJ
PATOGU IR J HUDSON TUBES

JAUNA
Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
. PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

(X)
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NoKYorko^/žzžy/zTZlniot “Jūs, Lietuviai, Galite 
Nusverti Mūsų Vajaus 

Sėkmingumą”
Aidas da Aida!

Atėjo penktadienis, su juo- 
mi Aido Choro pamokos, o al
tai dar vis turi problemą su 
“Kas gi tenai taip dainuoja?“

Don’t look at me, altos. It’s 
your problem and you will 
have to solvo it. . .

Sopranai pralinksmėjo, kai 
pamatė, kad su jais atsisėdo 
solistė Suzanna rKazokytė.

May I express Sopranos’ 
and the Chorus’ sentiments 
by saying' “You are welcome, 
Sue...”

Korespondento draugas Al, 
po ilgo nepasirodymo ii- vėl 
sugrįžo pas beisus. That’s all 
about you, Al, for this time. 
1’11 keep you in mind for the
future.

Chorui linksma buvo pama
tyti ir vėl Valerie Petraška. 
Petraška is now decidedly a 
read-head. When did you
make that decision, Valerie?

Jau kiek laiko atgal jūsų 
korespondentas buvo aprašęs 
atėjimą į chorą trijų grakščių 
jaunuolių. Tarp tų jaunuolių 
yra buvusių gerų aidiečių duk
tė Frances Mažiliutė ir dėl to, 
kad korespondentas nedrąsus 
prie gražuolių, tai Frances 
vardo iki šiol nebuvo sužino
jęs ir ji liko nepaminėta.

Hope everything is forgiven, 
Frances’ I promise never to 
let it happen again.

X’

Choras apkalbėjo užkvieti- 
mus dainuoti: vienas užkvie- 
timas buvo nuo Moterų Kliu
bo, o antras nuo Laisvės, dai
nuoti pirmą Laisvės bazaro 
dieną. Pasirodo, kad choras 
skelbiamas garsinimuose pir
miau, negu jis būna užkvies
tas.

% *

Skaitytas padėkos laiškas 
chorui. Tas laiškas kažkur bu
vęs užsimetęs ir iki šiol choras 
apie jį nežinojo. Choras nuta
rė tą laišką patalpinti į spau
dą. štai jis:

Sausio 16, 1945 
Brangūs Aidiečiai-tės:

Prabėgo jau gerokas laikas, 
kaip aš apturėjau nuo jūsų do
vaną, bet susidėjus tokioms 
aplinkybėms, taip viskas nusi- 
vilkino, kad net jau ir saima- 
toka darosi, kaip reikia rašyti 
padėkos laiškas. Už tokį ma
no nerangumą prašau atleisti.

Jūsų skirtas man siuntinė
lis man labai patiko; gavau 
viską gerame stovyje.

Taigi, širdingas jums ačiū 
už jūs rūpestingumą ir nepa
miršimą buvusių Aido Choro 
narių.

Mano vienas didžiausių 
troškimų, taip pat, manau, ir 
visų mūsų kariškių viena min
tis — kad greičiau pasibaig
tų tas pekliškas karas; ir vėl 
grįžti prie seno Aido ir, gre
ta jūs, vėl plėsti Aido eiles!

Nors jūs, draugai-gės,' ma
žas būrelis beliko, bet vienin
gai dirbate ir palaikote Aidą 
senelį. Garbė jums nuo visuo
menės už gražų darbą!

Linkiu jums kuo geriausio 
pasisekimo darbuotis ir ant to
liau !

Kuomet mes, kariškiai, su
grįšime iš visų pasaulio kraš
tų, bus smagu vėl dalyvauti 
su jumis drauge. O kol kas 
pavargkite, draugai-gės.

Su geriausiais linkėjimais.
Jūsų Aidietis,

N. Pakalniškis.
♦ ♦ ♦

Nikis, save vadina “buvusiu 
aidiečių.“ Man atrodo, kad tai 
ne tiesa. Jis, nors jo, kaipo jū
reivio, pareigos neleidžia būti 
aktyviu choristu, buvo, yra ir 
bus aidietis, kaip ir daugelis 
kitų, dabar esančių karinėje 
tarnyboje. 

• ♦ #

Ar Mums Naudinga Unijų 
Nestreikavimo Politika?

Tuo klausimu eina viso
kiausių ginčų-kalbų, spėlioji
mų. Dar kiti kartais mano, 
kad tas klausimas neturįs rū
pėti niekam kitam, kaip tik 
tos šapos ar industrijos darbi
ninkams, kuri paliesta to strei
ko ar nestreikavimo.

Ar teisinga yra unijų ne
streikavimo politika? Kam ji 
tarnauja? Ar būtų mūsų są
lygose galima apsieiti be jos?

Kas tie, kurie labiausia 
priešingi nestreikavimo poli
tikai ?

Ar unijų nestreikavimo po
litika paliečia neunijistus ar
ba ir unijistus kitose šapose

ar industrijose?
Tais ir su jais susijusiais 

klausimais Lietuviu Komunis
tų Kliubas ruošia diskusijas 
šio antradienio vakara, 419 
Lorimer St.,/ Brooklyne. Įžan
ga nemokama. Kviečiami visi, 
kas tik įdomaujasi tuo klausi
mu.

Trumpą įvadą diskusijoms 
pateiks įlojus Mizara, Laisvės 
redaktorius.

Nariai prašomi sueiti anks
čiausia, kaip galite suspėti, 
kad pirm diskusijų spėtume 
atlikti savo kliubo reikalus. O 
jų yra dikčiai ir svarbių.

Sekr.

Neanglišky Laikraščių Redaktoriai Tarėsi 
Dėl Padėvėtų Rūbų Vajaus

Praeitą ketvirtadienį 
bassador viešbuty j, New Yor
ke, įvyko New Yorko mieste 
išeinančiųjų neangliškų laik
raščių redaktorių užkandis ir 
pasitarimas dėl busimojo padė
vėtų rūbų rinkimo vajaus.

Kaip žinia, Amerikoje yra 
įkurtas United National Cloth
ing Collection Committee (Na
cionalinis Jungtinis Rūbų Rin
kimo Komitetas) rinkimui ka
re nukentėjusiems (visame pa
saulyje) žmonėms padėvėtų 
rūbų ir apavų, šis Komitetas 
atstovauja UNRRA ir jo pir
mininku yra išgarsėjęs visuo
menininkas ir pramonininkas 
Henry J. Kdyser, o direkto
rium Dan A. West (100 Mai
den Lane, New York 5, N. Y.).

Bus mojamasi surinkti ne
mažiau 150,000,000 svarų pa
dėvėtų rūbų ir apavų. Surin
kus, jie bus siuntinėjami į vi
sas pasaulio dalis labiausiai

Am- nuo karo nukentėjusiems žmo
nėms. Rūbų rinkimo vajus bus 
pravestas balandžio mėnesį.

Po užkandžio, pramoninin
kas Henry J. Kaiser sakė kal
bą, nušviesdamas reikalą rū
bam rinkti. Paskui buvo pa
teikta klausimų, savotiškų dis
kusijų, kuriose dalyvavo Mr. 
West.

Neangliškoji spauda rūbų 
rinkimu, be abejo, yra suinte- 

I resuota, gal būt daugiau, ne
gu angliškoji spauda ir, nėra 
abejojimo, ji prisidės prie šito 
kilnaus ir svarbaus darbo, aiš
kindama savo skaitytojams, 
kodėl padėvėti rūbai turi bū
ti aukojami United National 
Clothing Collection Komitetui.

Savu laiku tuo klausimu bus 
daugiau rašyta ir Laisvėje.

Pirmininkavo Nathan H. 
Seidman, pirmininkas Foreign 
Language Press Division.

Stampos ir Punktai
Raudonos Stampos: Vėliau

sia (kovo 4-tą) įėjusiomis -ga
llon yra E2 iki J2. Jos bus ge
ros iki birželio 30-tos. Dar 
galima vartoti nuo Q5, jeigu 
kas turi užsilikusių.

Mėlynos Stampos: Vėliau
sia įėjusiomis galion yra N2 
iki S2. Jų laikas baigsis bir
želio 30-tą. Tebėra geros visos 
kitos nuo X5.

Cukraus; Stampa 35-ta ge
ra penkiom svaram iki birže
lio 2-ros)

Batams: Tos pačios — I, 2, 
ir 3 trečioj knygelėj.

♦

Plėšikai Atėmė Troką
Su Cukrum

Trys ginkluoti plėšikai pa
sigavo sunkvežimio vairuoto
ją John Lang, 30 m., važiuo
jant su 16 tonų cukraus. Vie
nas iš jų, nuvažiavo su cuk
rum, o kiti du likęsi ganyti 
vežiką. Jį iš Bronxo nuvežę 
kur nors toli į New Jersey ir 
ten paleidę kokioj apleistoj 
vietoj.

Lang vežęs cukrų iš Yon
kers fabriko išdalinti po krau
tuves, Bronxe.

Ar Šuo Reikalingas 
Daugiau Atydos?

FILMOS - TEATRAI
Istoriškos Čechovo Komedijos 

Žmonėm Patinka
Apie Stanley Teatre, 7th 

Avė. ir 42nd St., New Yorke, 
rodomąsias dvi Čechovo kome
dijas nėra vienos nuomonės. 
Vieniems jos labai patinka, ki
tiems labai nepatinka.

Pavyzdin, vieno New Yorko 
laikraščio filmų perzvalginin- 
kė paskaitė komedijas 
gramėzdiškomis, kokiom 2-m 
dešimtim metų persenomis.

žinoma, jinai klydo ir ne
klydo. Klydo tame, kad tos 
komedijos yra ne 20, bet 50 
metų senos — atvaizduoja 
laikotarpį priešv 50 metų. Ji 
neklydo tame, kad tos kome
dijos gramėzdiškos. Jos turi 
tokiomis būti, kadangi atvaiz
duoja gramėzdiškų supratimų, 
luomų, papročių gadynę. O 
Sovietų teatras ir yra labiau
sia paskilbęs tuomi, kad jis 
tobuliausias pasaulyje persta
tyme dalyko tokiu, kokiu jis 
iš tikrųjų buvo.

Stanley Teatre esančios ko
medijos “Marriage” ir “Jubi
lee” perstato gyvenimą tokiu,

Kaip jums, aidiečiai, atro
do šis rašinys? Gal kai kurie 
iš jūsų pamanys, kad biski 
screwy.

What had prompted me to 
choose this style of writing, 
was some of the Chorus mem
bers expressing a desire for 
an English Section. But there 
is no such section at present 
in Laisve.

As Aido Chorus consists of 
those members who read only 
Lithuanian. Also of those who- 
prefer English. Thusly, your 
correspondent is trying to hit 
upon a happy medium—pu
siau lietuviškai ir half English.

Iki pasimatymo when, I’ll 
be seein’ you’se all. ..

Aido Koresp.

kokiu jis buvo caristinėj Rusi
joj tuo laiku, kada Čechovas 
jas rašė, pašiepdamas tą gra- 
mėzdiškumą.

Taigi, jeigu norite pamaty
ti biskelį iš praeities, iš jos 
kvailumų pasijuokti, tos filmos 
jums patiks. Jeigu norite pa
matyti ko švelnaus, hollywoo- 
diško, ten to nerasite, kadan
gi filmos ir pagamintos spe
cialiai Čechovo jubilėjui, pra
eičiai paminėti.

Mėgstantiems Teatre 
Apsiverkti

Jeigu jūs esate vienu iš tų, 
kuriems jautrus dramatiško — 
tragiško gyvenimo atvaizdavi
mas sudaro gerą teatrą, jūs 
tos gerovės gausite kupiną 
mierą Roxy Teatre, 7th Avė. 
ir 50th St., New Yorke. Ten 
dabar rodoma filmą “A Tree 
Grows In Brooklyn,” pagamin
ta pagal Betty Smith’s garsią
ją to vardo novelę, privertu
sią visą Ameriką kalbėti apie 
Brooklyną.

Filmą perstato sunkias Wil- 
liamsburgo šeimos pastangas 
gyventi, pakilti, nežiūrint tra
giškų skerspainių. ir priepuo
lių. Atvaizduojama laikotarpis 
prieš 50 metų.

Paramount Teatre
Rodomoji “Bring on the 

Girls” pilnai atitinka savo var- 
_dui, yra smagi, lengva liuos- 
laikio praleidimui filmą — 
pasižiūrėti į gražias merginas 
ir jų šokius, pasiklausyti dai
nelių.

Puikioji “The Rainbow” 
Vis Tebetriumfuoja

Nežiūrint, kad daug tūks
tančių newyorkiečių matė pui
kiąją Sovietų filmą “The Rain
bow” Stanley Teatre laikę jos 
ten buvimo per kelioliką sa
vaičių, filmą jau ketvirtai sa
vaitei palikta Irving Teatre, 
prie Union Square.

Neseniai New Yorko valsti
jos Seimelin įneštas bilius, ku- 
riuomi norima šunų laikymui 
leidimu išdavimą ir visa kon
trolę pervesti New Yorko 
miestui. Ypatingai tas klausi
mas kilo po turėtų sunkumų, 
su šunimis pereitą vasarą, ka
da buvo paplitus pasiutimo li
ga, buvo miesto gyventojų 
sveikatai ir gyvastim pavojus, 
o dabar esančioji šunų globa 
atrodė nepajėgianti pravesti 
šunų kontrolę.

Prieš pervedimą šunų “lais- 
niavimo” ii- kontrolės miestui 
pasipylė daug protestų. Esą, 
miestas galįs nuskriausti tuos 
biedniokus.

Visgi keistas aprokavimas— 
miestas gali sutvarkyti milio- 
nus žmonių, bet sutvarkymui 
kelių šimtų tūkstančių šunų 
neišteks inteligentiškumo!

Visame mieste spaudoje ir 
per radiją, aikštėse, teatruose 
ii' industrinėse įmonėse pasiro
džius Raudonojo Kryžiaus va
jaus pradžiai, man parūpo su
žinoti, kaip einasi mūsų gar
siajam Williamsburge. Mūsų 
“miestelis” visada buvo gar
sus. Galima suprasti, ant. kiek 
jis daugiau pagarsės dabar, ka
da puikiam Roxy Teatre pra
dėta rodyti apie Williamsbur- 
gą gražutė filmą “A tree 
Grows in Brooklyn.” Ir kiek 
jis taps garsesniu, jei sukels 
jam skirtą kvotą, $36,000 
R a u d o n a j am K ry ž i u i.

Ypatingai man rūpėjo, kokią 
rolę Williamsburge vaidina lie
tuviai. Paskambinu į Raudono
jo Kryžiaus centrą:

— Noriu sužinoti, ką daro 
Williamsburgo lietuviai Raudo
nojo Kryžiaus vajuje.

— Tamsta geriau paskam
binkite viso Williamsburgo va
jaus vedėjui Mr. Karp — su
teikia jo telefoną. Skambinu. 
Atsiliepia jo sekretorė:

—Mr. Karp dienomis užim
tas savo profesijos reikalais. 
Užeikite pirmadienio ar ket
virtadienio vakarais į C.D.V.O. 
raštinę, 239 Graham Ave. Tais 
vakarais jisai būna čionai pasi
tarimams su Raudonojo Kry
žiaus darbuotojais.

Sulaukus kovo 1-mos vaka
ro skubinu į nurodytą vietą, 
kad suspėti pirm jo susirinki
mų. Erdvioje patalpoje prie 
raštastalio sėdi jau biskį pilk
švas viduramžis vyras su gru
pe moterų ir ..keletą vyrų. Tai 
bene bus jo sekertorius, pama
niau, vyriausis negi pribus taip 
anksti.

—Norėčiau pasimatyti su 
Mr. Karp, — pareiškiau priei
nant prie menamo raštininko.

— Kalbate su juomi, -— at-

šakė šypsodamasis.
Perstačius mano vizito tiks

lą, p. Karp parodė man didelį 
Williamsburgo teritorijos brai
žinį ir pasakė:

— Jūs, lietuviai, galite nu
sverti mūsų vajaus sėkmingu
mą. Mūsų precinkte 85-me ran
dasi jūsų virš tuzinas organi
zacijų ir įstaigų: Piliečių 
Kliubas, šv. Jurgio, Amalga- 
meitų 54 lokalas, dienraštis 
Laisvė, Darbininkų Susivieni
jimas. . .

Jis suminėjo vardais ir nu
meriais .keliolika organizacijų 
ir kuopų. Parodė braižinyje 
pavardes keliolikos lietuvių, 
pasižadėjusių apeiti po gatvę 
ar bloką rinkti aukas po na
mus.

Man buvo nuostabu, kad 
profesionalas amerikietis gali 
žinoti tiek daug apie savo su- 
siedijos svetimkalbių organiza
cijas ar atskirų asmenų tauty
bę. Vajaus vedėjas man paaiš
kino, jog taip informuotais jie 
gali būti tik dėl to, kad tame 
kooperuoja visos precinkte 
esančios vyriausybinės įstaigos, 
daugelis organizacijų ir atski
rų piliečių.

— Visom mūsų precinkte 
esančiom jūsų organizacijom 
mes pasiuntėm laiškus su pra
šymu paremti Raudonąjį ’Kry
žių. Mes tikimės šį pirmadienį 
ir per ateinančias porą savai
čių susipažinti su tomis organi
zacijomis ir jų veikėjais dau
giau, kaipo su gerais kaimy
nais ir savo precinkto patrio
tais, atliekančiais savo pareigą

Raudonajam Kryžiui ir koope- ’ 
mojančias pakėlimui savo pre
cinkto gero vardo.

Paklausus, dėl ko specialiai 
tos pažintys tikimasi įsigyti 
pirmadieniais, Karp paaiškino, 
jog pirmadienių vakarai skir
ta sunešti organizacijų jau pa
skirtas ar surinktas aukas, 
taipgi vajininkų susirinkimams.

Rep.

MIRĖ
Vincent W. Cikan, gyveno 

po 70 Grant Ave., Brooklyne. 
Mirė kovo 2 d. Kūnas pašar
votas F. W. Shalins (Jalins
kas) koplyčioj, 84-02 Jamai-, 
ca Avenue, Woodhaven, N. Y. 
Laidotuvės įvyks kovo 6 d., 
Šv. Jono kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime našlę Victo
ria ir sūnų.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi F. W. Shalins įstaiga.

WHITANJ LAIDOS 6-tą 
KOVO

Anthony Whitanis, 37 m. 
amžiaus, mirė kovo 2 d., na- 

i muose, 23 E. 17th St., Brook- 
| lyne. Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioje, 231 
Bedford Ave. Laidotuvės įvyks 
antradienį, kovo 6 dieną (šeš
tadienio laidoj, šeimos draugų 
ant greitųjų paduotoj žinioj, 
buvo sakyta, kad pirmadienį).

Velionis paliko nuliūdime 
našlę Mary, sūnų Ronald ir 
tėvus, Mr. ir Mrs. Anthony 
Whitanis. Taipgi tris brolius ir 
seserį.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER ;

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. J

231 BEDFORD AVENUE ,
BROOKLYN j

Telephone: EVergreeu 8-9770 j

Taksy Specialistas
(Tax Specialist) 

Lietuvis akountentas atlieka 
įvairius reikalus taksų 

srityje:
Income Taxes or property asses

sments affecting individuals, 
partnerships and Corporation are 

given special attention.
Home office address 

Stanley P. Zubawicz 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Tax Attorney and Accountant.

Kreipkitės kas vakarą ir visą 
dieną šeštadienį ir sekmadienį.

(58)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į

Penktadieniais uždaryta

r——————
!; BROOKLYN s

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA ]

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, i 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 1 
stalčius su naujausiais {taisymais. '

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. w^agg 2-8842

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaliuos

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

rf ’ =

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užein; 
pas "Green Star Bar and Gri’’ ” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

159 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.
'Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV 4-869>

LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių. 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVK BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
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

jums belaukiant.Persodlnam Deimantus

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,

Turime ekspertus taisymui laikrodžių
ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Jules, Jurgensen.

VERI-THIN RYTHM. ..n-iewel Preciiioe

movement Smartly styled yell
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ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
Tel. ST. 2-2178

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.
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