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Šimutis ir Grigaitis išgalvo
jo naują apgavystę. Jie pra
neša, kad ju Taryba nutarė 
siusti delegaciją į San Fran
cisco konferenciją ir ten “fai- 
tuotis” už atėmimą Lietuvos 
iš Tarybų Sąjungos.

Tie du redaktoriai nėra to
kie kvailiai, kad nežinotų, jog
ta jų misija bus be jokios 
prasmės. Jie negali nežinoti, 
kad San Francisco konferenci
joj visiškai nebus svarstomi 
kraštų rubežiai bei jų santy
kiavimai.

San Francisco konferencija 
šaukiama tik vienam reikalui, į 
būtent, įkurti tarptautinį apa
ratą taikai išlaikyti po karo.

Amerikos Lietuvių Tarybai 
nebesiseka tuštinti Amerikos 
lietuvių kišenius. Jai reikalin
gas naujas blofas. Ot, reikia 
pinigų pasiuntimui šimučio ir 
Grigaičio į San Francisco. Au
kokite Tarybai. Ir atsiras 
lengvaširdžių, kurie jiems au
kos.

Jau kelinti metai šalia Wau
kegan, Ill., gyvena dr. Grai- 
čiunas. Jis dabar rašo, kad 
jam pavyko Waukegane at
gaivinti Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopą. Iš sykio su
rašė trylika narių, bet dakta
ras mano, kad jie tą kuopą 
išauklės net iki viso šimto!

Geriausio jums, daktare, 
pasisekimo!
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RAUD. ARMIJA NUŠLAVĖ 45,000 VOKIEČIŲ SILEZIJOJ
AMERIKOS KARIAI UŽĖMĖ SVARBŲ MAINZ MIESTĄ
Suomija Lengvai Te- 
baudžia Karinius Savo, 

Kriminalistus
Helsinki. — Pirmojoj by

loj prieš karinius krimina
listus Suomijos teismas at
rado kaltais 87 asmenis, 
šeši suomių kariai tapo nu
teisti iki gyvos galvos ka
lėti. Jie žudė paimtus ne
laisvėn raudonarmiečius. 
Kiti kaltininkai gavo trum
pesnes kalėjimo bausmes, 
kai kurie tik po keletą mė
nesių. Dar kiti buvo pini
giniai pabausti. 20 išteisin
ta.

Suomų teisingumo mini-
. steris Urho Kekkonen sa
kė, jog visi kaltininkai per- 
lengvai nubausti. Associat
ed Press spėja, jog Sovie
tų vyriausybė įteikė skun
dą Suomijos valdžiai, kad 
kariniai suomių piktada
riai peršvelniai baudžiami.

Londoniškiai lenkai tebelo- 
šia sorkes. “Prezidentas” 
Raczkiewicz paleido “Nacio- 
nalę Lenkų Tarybą,” kuri bu
vo skaitoma londoniškės lenkų 
valdžios “parlamentu.” O pa
leido todėl, kad jos pabijojo. 
Raczkiewicz ir Arciszewski 
sužinoję, kad ta taryba ren
giasi užginti Jaltos konferen
cijos nutarimus.

Dabar kabinetas bus be
•■parlamento.” Sorkininkai ne-j VoklCČlUS
bepasitiki ne savo pasekėjais.' J
Amžinas bankrotas! t

Paryžiuje pasklido gan
dai, kad buvęs vokiečių ko- 
mandierius v a k a riniame 
fronte von Rundstedtas ta
po užmuštas bei sunkiai i 
sužeistas.

Sovietai Suėmė 1.5,0Of 
Nacių, Užmušė 30,000 ir 
Pagrobė Daugybę Ginklų

London, kovo 23. — Pir- pitzą, Oberglogau ir 
moji Ukrainos armija, ko-įkenbergą ir dar 400 gyve- 
manduojama maršalo Ivano -namųjų vietovių.
Konevo, Vokiškoje Silezi-1 Viena Konevo armijos 
joje, nužygiavo 26 mylias dalis maršavo iš žiemių šo- 
pirmyn; užėmė karinėsi no, o kita iš pietų ir abi- 

pramonės miestą Neustad-idvi susijungė prie Neustad- 
tą, tvirtoviškus miestus Co-[to. Tuo būdu raudonarmie- 
selį, Steinau, Zuelzą, Krap- čiai apsupo ir sunaikino bei 
---------------------- -------------[suėmė 45,000 vokiečių ka- AIWFPIKftQ I AIVVNAv™, nušluodami priešus 420 AffltKIKUd LAlVIJNAd!keųt’virtainių myl/ų plote
ARTĖJA PRIE JAPO-Tap° "žmušta.daugiau kaip 30,000 nacių ir paimta 

(nelaisvėn 15,000 jų kareivių 
! ir oficierių. Sovietų kariai

Guam — F^nktasis A-ituo pačiu laiku pagl'ob® 21 Guam. lenktasis A ;vokiečiu ]gktuvą' 57 tankus 
menkos laivynas artėja,. , c. T i i. J o 1 ir motorines patrankas, 464;prie Okinawa salų, Ryukyu ... . \ .
salyne, 300 mylių į pietų 
vakarus nuo Japonijos. Ga
limas daiktas, kad Jungti
nių Valstijų karo laivai ir 
lėktuvai ruošiasi kirst nau
ją smūgį Japonijos laivynui 
ir jos oro jėgoms.

Maršalas Iv. S. Konev

Vokiečiai Sako, kad ir 
Anglai - Kanadiečiai Ver 

žiasi per Rheino Upę

NIJOS SALYNO

Vokiečių generolas
Dittmar, kalbėdamas
Berlyno radiją,

tie laikai, kuomet
darbininkas turės
metines įplaukas. į
algų sistema yra mus _

Gdynios ruože, paėmė 
Kriefkohlį, Guettlandą ir 
septynis kitus miestelius 
bei kaimus; suėmė dar 500 
nacių.

Sovietų kariai užėmė po
zicijas už trejeto mylių

* * * <nuo Gdynios ir kiečiau su-!
Bendrojo Fondo rūbų san-'verž® vokiečius Dancige.

dėlio vedėjas Jonas Valaitis __ _ _
buvo nuėjęs 
kriaučius ir 
turi surinkę 
net 750,000 
bu !

Bet kodėl pasiuntimui Lietu
von tepridavė Russian War 
Relief viso labo tik apie 10,- 
000 svarų ? Kodėl tos kitos 
drapanos nesiunčiamos ?

Tik dešimt tūkstančių sva- šo, kad jeigu Vokietija ga
rų nuo trijų srovių, kuomet na ilgai priešinsis, tai esą 
viena demokratinė srovė tik su vilties, kad Amerika, Sovie- 
vienu Aštuntuoju Siuntiniu įų Sąjunga ir Anglija; “su-

Ateis 
kiekvienas 
užtikrintas 
Dabartinė
baisiai neteisinga.

Metinės algos klausimas da
bai’ nėra toks opus, kai dar
bai gerai eina ir kai kiekvie-j 
nas turi progą dirbti apskri
tus metus. Bet po karo jis tu
rės įeiti organizuotųjų darbi
ninkų reikalavimų programom-

Karaliaučiaus Srityj 
Sovietai Paėmė dar 

Penkias Vietoves

Paryžius, kovo 23. —Tre- kitko, užėmė Landau mies- 
čioji Amerikos armija, ge- tą, vieškelių centrą už kele- 
nerolo Pattono komandoje [to mylių nuo Mainzo. 
užėmė Mainzą, svarbų pra- | 15,000 Amerikos ir Ang- 
monės miestą vakarinėje Ii jos lėktuvų per dvi dienas 
Rheino pakrantėje. Tas'paleido apie 20,000 tonų 
miestas pirm karo turėjo .bombų į karinius taikinius 
150,000 gyventojų. Ameri- 'vakarinėje ir šiaurvakari- 
kiečiai taip jį subombarda- (nėję Vokietijoje.
vo, kad Mainze teliko tiktai 
šimtas tinkamų gyvent na
mų. Amerikos lakūnai ne- i 
kliudė ligoninės, kurioj gu- i 
Įėjo 1,000 ligonių.

Nepatikrinti Paryžiaus! 
ir Berlyno pranešimai sakė, 
kad anglai - kanadiečiai ir 
Devintosios armijos ameri- j 

i kiečiai kai kur prasiveržę į 
; rytinį Rheino

MacARTHURO KARIAI 
PAĖMĖ DAR VIENA 

FILIPINŲ SALĄ
Manila, kovo 23. — Ame

rikos kariuomenė ūmai įsi
veržė į Guimaras salą ir 

upės šoną, .užėmė ją, be pasipriešini- 
Maskva. — Į pietų vaka- šiauriniame fronto gale, 65- mo iš japonų pusės. Tai 25 

rus nuo Karaliaučiaus Tre- kių mylių ilgio ruožu tarp mylių ilgio sala.
čioji Baltarusijos armija, j Arnhemo - Nijmegeno ir ! Amerikiečiai kariai ir fi- 
naikindama prispirtus prie Duesseldorfo. T a 1 kininkų lipinai partizanai, blokšda- 
jūros įlankos vokiečius, už-(artilerija ir pulkai lėktuvų mi japonus atgal, užėmė 
ėmė Mikėnus, Gabdyčius,' triuškina vokiečių apsigy- vietas už 10 mylių nuo Ba- 
Širčius, Heinrichshofą irsimus rytinėse Rheino pa-.guio, vasarinės Filipinų sa- 
Helenenhofą. krantėse. Amerikiečiai f '

Per dieną raudonarmie- anglai dirbtiniais dūmais 
čiai šioje apylinkėje nukovė slepia savo veiksmus vaka- i 
daugiau kaip 2,000 nacių rinėje Rheino pusėje bei' 
kareivių ir oficierių ir su- |pačioje upėje. Jais tirštai! 
ėmė 800. Sovietų lakūnai (apdumta 50 iki 60 mylių; 
ardė Frisches Haff įlankos! ruožas, 
prieplaukas ir bombardavo 

[upės puseje. Raudonarmie; vokiečių laivus ir artileri- 
čiai artėja prie geležinkelio, jos pozicijas.

kitas patrankas, daugiau 
kaip 1,000 kulkosvaidžių, 
13,000 paprastų ir automa
tinių šautuvų, 3,000 auto
mobilių, 27 garvežius, 1,- 
520 vagonų, 5,000 arklių ir 

175 sandėlius ginklų, amu- 
įnicijos, maisto irf kitų ka
rinių reikmenų.

Dabar Pirmoji UkrainosKurt 
per armija grumiasi pirmyn 80 

pripažino, mylių frontu ir gręsia svar- n . p i .[ kad amerikiečių komanda biems vokiečių miestams, Dancige ir GdyniOJ gabiai veikia dabartiniame Strehlenui, Muensterber- 
_  iofensyve. fgui, Niessei, Lobschutzui ir 

i Ratiborui, vakarinėje Odro

krantėse. Amerikiečiai ir: lyno sostinės, Luzon saloje

Berlynas Sako, Anglai 
Veržiasi per Rheiną

i

London.— Raudonoji Ar-i

v2ie^mN!lX-iRooseve,to Pasiuntinys!
[einančio į fabrikinį Čeeho-Kalbejosi su ropie- siovakijos miestą Moravs- i

Tllim rHllP SnVlPtlK ' ka " i to krašto so- ĮZlUin apie OUVieiUS ;stinę pragą ir į vidurinę!
-------- . t Vokietiją. Jų užimtas Neu-1

Roma. — Asmeninis pre- stadtas stovi už trejeto my-1 bardavo 11 traukinių 
t> u- „ j.ų nuo čėchoslovakijos Su-|mų Ruhr krašte.

Itinys Ed. J. Flynn, buvęs dėtų rubežiaus. [----------------
zidento Roosevelto pasiun-

demokratų partijos pirmi- 
ininkas, sakė reporteriams,

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerikos lakūnai bom- 

kie-
lių nuo Čėchoslovakijos Su-( mų Ruhr krašte.

.. . v. i Naciai per Berlyno radi-
Pnmoji ameiikiecių ar- ja skelbė, kad anglai-kana- 

mija,^^komanduojama gene- kiečiai pradėję veržtis iš 
'vakariniu Rheino upės 

no puseje ties Remagenu, ųu.an^ į pytinius 65 mylių 
perėjo per Weid upę ir uz- in io Hnij nuo Arnhemo 
eme fabnkmius Neuweid iriiki Duesseidorfo srities. 
Siegburg miestus ir 20 ki-; gu anglajs . kanadiečiais 

gyvenamųjų vietovių. toje šiaurinėje fronto daly-

rolo Hodges, rytinėje Rhei-(
__ „ ~ 4- 4 A, T"> > /V V' , ,

Trečioji ir Septintoji a- je bendradarbiauja Devin

Berlyno radijas 
kad rusai įsiveržė j Neisse

merikiečių armijos suveržė' toji Amerikos armija.
Jankių lėktuvai iš Italijos likučius vokiečių jau tik 80! _----------------

------ ; Valaitis- . C I* i J° pasikalbėjime su popie- i miestą ir siaučia mūšiai jo 
pas _Br°oklyn° Visa placiy Viltis—dUklU* [žium buvo “trumpai prisi- {gatvėse.

teige, s <
1 puolė pietiniai 
Vokietiją.

- vakarinę ketvirtainių mylių sklype | RįauŠČS Austrijoje 
Saar - Palatinate, vakari-j J J

' • vz * T •

pasigyrė, kad jie 
ir laiko sukrovę 
svarų dėvėtų rū- sinti Talkininkus minta” apie santykius tarp Čėchoslovakijos žemėje

, veržda-i Sovietų Sąjungos ir Vati- raudonarmiečiai,
įkano, popiežiaus valstybė- miesi per kalnus ir miškus, 

London. — Berlyno radi- lės.
jas paskelbė ištraukas išj Italijos Katalikų Veikimo 
nacių propagandos ministe-! laikraštis Quotidiano ir ži- 
rio Goebbelso straipsnio I nių agentūra Pucci rašo a- 
žurnale Reich. Goebbels ra-

Sovietų artilerija 
barduoja Stettiną.

vienu Aštuntuoju 1 
pasiuntė apie 35,000 svarų!

Suomijos menševikai sena
jame parlamente turėjo 85 
atstovus, o naujajam teturės 
52. Vienok Chicagos Naujie
nos ant pirmo puslapio (ko
vo 20 d.) turi antgalvį: ‘‘Suo
mijoje Laimėjo Socialistai.”

Dar kitas toks laimėjimas 
ir Suomijos socialistų nebeliks 
nei dėl veislės!

Irvington, N. J
Laisvės kovo 23 d. laido

je buvo paskelbta, kad ve
lionio A. Žitkaus laidotuvės 
bus šeštadienį. Įvyko pakei
timas — laidotuvės įvyks- 
pirmadienį, kovo 26 d., E- 
vergreen kapinėse. ,

pie prasidedančias ar prasi
dėsiančias derybas tarp po
piežiaus ir Sovietų vyriau
sybės.

Flynn sakė, kad pasikal- 
sipyks tarpusavyje” ir, gir-įbėjime su popiežium nebu- 
di, “iširs” jų talka. !vę prisiminta apie Lenkijos 

; katalikus
ATSIŠAUKIMAS J RUHR Pirmiau Flynn buvo Kry- 

MAINIERIUS Įmo konferencijoj su Roose- 
Maskva. — Cionaitinis veltu- Po konferencijos jis 

Laisvųjų Vokiečių komi te- nuvy^°.k -Maskv:-l> , kaipo 
tas per radiją atsišaukė į 
Ruhr srities mainierius, va
karinėje Vokietijoje, kad 
saugotų kasyklas nuo na
cių. Nes artėjant amerikie
čiams, naciai pirm pabė
gant mėgins užgriauti ka
syklas ir suardyti jų įrengi
mus.

užėmė Predainą, Lubietovą, 
Dubravicą ir 40 kitų gyve
namųjų punktų, į žiemius 
ir šiaurės ' rytus nuo pir
miau užimto Zvolen mies
to. Sovietu kariuomenė 
prasiveržė per Hron upę.

j niame Rheino upės šone. ■ 
bom- Imant Mainzą, jankiai su

ėmė dar 3,000 nacių karių. 
Viso gi tos dvi armijos per

Prieš Nacius

prezidento atstovas ir kal
bėjosi su maršalu Stalinu.

Nacių Pranešimai apie 
Sovietu Žygius

Iš Silezijos Raudonoji 
Armija grumiasi pirmyn 
linkui Pragos, Čechoslova- 
kijos sostamiesčio. Berlyno 
radijas sakė, jog rusai te- 
bestumia vokiečius atgal 
šiaurvakarinėje Vengrijoje.

Zurich, šveic. — Prane- j I vidų pLJL uvo vi v x aiuuivo mvx į i i • a . ••
Amerikos generol. Brad- 9 dienas paėmė nelaisvėn 'ma> kad Vienoje, ustiijos 

ley pareiškė, jog amerikie- daugiau kaip 100,000 prie-is?stinej?’demonstra- 
čiai gali, prasiveržt per šu. icijos pries nacius ir uz ka-
Rheino upę, kur tik jiems , "Gen. Pattono kariai, tarp r?svmo" 
patinka ir kada tik nori. i_______________________ ls kulkosvaidžių sau-

idė demonstrantus. Susikir
timuose užmušta ir trys 
'nacių slaptosios policijos a- 
Igentai.

Talkininkai sučiupo slap
tą nacių patvarkymą jų va
dams visuose apskričiuose. 
Patvarkymas sako, kad fab
rikuose daug vokiečių tyčia 
dirba netikusius ginklus ir 

; amuniciją. Įsakyta ‘išravėt” 
; juos.

SOVIETŲ LAIMĖJIMAI 
VENGRIJOJ

London. — Sovietų ka
riuomenė Vengrijoj perėjo 
per Dravos upę ir sunaiki
no vokiečius ties Siklos 
miestu. Berlynas pranešė, 
kad rusai pastūmė nacius 
į vakarus iki Ta to s ir Var- 
palotos. Jie taip pat išmušė 
vokiečius iš pozicijų arti 
Szekesfehervaro.

Japonai Svajoja Atgriebt 
Iwo, Saipaną ir Kt Salas

Japonijos ministeris pir
mininkas Kuiso sakė savo 
seimui, kad japonai pradė
sią naują ofensyvą, siek
dami atgriebt nuo ameri
kiečių Iwo, Saipan ir Gua
dalcanal salas.

Bergždžia svajonė.

Galinga Bombų Audra prieš Vokietiją

v

Maskva. — Sovietinės jė
gos visuose frontuose kovo 
21 d. sunaikino bei apšlubi- 
no 89 vokiečių tankus ir 
nušovė 61 jų lėktuvą.

London. — 8,000 Ameri
kos ir Anglijos bombanešių 
ir kitų lėktuvų perkūniškai 
bombardavo Ruhr sritį ir 
faktinai visą Vokietijos 
ruožą palei rytinius Rheino 
upės krantus. Per dieną jie 
numetė apie 10,000 tonų 
bombų į nacių armijos sto
vyklas, į vokiečių koman-

dos butus, į lėktuvų aikš
tes, geležinkelius, tiltus, 
fabrikus ir kitus karinius 
taikinius. Oro bombų vie
sulas siautė ypač Hildeshei- 
me, Muelheime, Gladbecke, 
Kitzengene, Giebelstadte ir 
ištisame plote nuo Weselio 
iki Duesseldorfo. Supran
tama, jog talkininkai tais

žygiais skynė sau kelią pra
siveržimui per Rheino upę 
kuo plačiausiu frontu.

Anglai, be kitko, laidė 
naująsias milžiniškas bom
bas, sveriančias po 11 tonų, 
į Bremeną, Hildesheimą ir 
kitus karinius miestus.'

Amerikiečiai, šalia kitko, 
bombardavo strateginius

vokiečių punktus Austrijoj 
ir Brenner tarpkalnėje, 
tarp Austrijos ir Italijos.

Amerikos lakūnai sunai
kino bei sunkiai sužalojo 
178 nacių lėktuvus. Negrįžo 
du amerikiniai bombanešiai 
ir keturi lengvieji lėktu
vai.

Kesselring Nacių Koman- 
dierius Vakarų Fronte
London. — Suimti vokie

čiai sakė, kad Hitleris pa
šalino iš vakarinio vokiečių 
fronto komandos feldmar
šalą voh Rundstedtą ir jo 
vieton paskyrė feldmaršalą 
Kesselringą, ligšiolinį na
cių komandierių Italijoj.

>•4

Anot nacių, rusai puola 
juos ir Berlyno fronte.
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Jie Važiuos Į San Francisco
“Amerikos Lietuvių Taryba,” iškil

mingame savo pareiškime, praneša, kad 
ji nutarusi:

“1. Pasiųsti į San Francisco Lietuvių 
Delegaciją, drauge su kitomis tautybė
mis;

“2. Pagaminti rūpestingai (!) paruoš
tą memorandumą, išdėstant dabartinę 
Lietuvos padėtį ir jos ‘bylą’;

“3. Sudaryti kontaktus su asmenimis 
ir grupėmis, kurių bendradarbiavimas 
ir parama šituose reikaluose gali būti 
naudingi.”

Tame pačiame pareiškime pp. Grigai
tis, Šimutis ir Vaidyla pripažįsta, jog 
“San Francisco konferencija atskirų 
tautų likimo nespręs, taigi ir Lietuvos 
ateities klausimas nebus įtrauktas į jos 
dienotvarkę...”

Vadinasi, šitie ponai iš anksto žino, 
kad ten “atskirų tautų ateities klausi
mas” nebus sprendžiamas, — nebus ten 
kalbama nei apie Lietuvą.

Kiek tai liečia lietuvių tautos ateitį, 
tai ji jau yra išspręsta — išsprendė ją 
pati lietuvių tauta, pati Lietuvos liaudis 
1940 metais! Lietuvos ateities klausi
mas, kas nori jį suprasti, yra pilnai iš- 
pręstas ir jis nebus keliamas nei San 
Francisco konferencijoje, nei kur kitur. 
0 jei jis ir būtų keliamas, tai bereikalin
gai tik būtų eikvojamas . laikas ir žo
džiai, kadangi Lietuva įeina į Tarybų 
Sąjungą, į tarybinių valstybių federaci
ją ir toji sąjunga arba federacija ka
riauja ne tam, kad po karo ji būtų su
draskyta.

Tai ko gi kalbamosios ALT vadai ten 
važiuos? Jeigu jie važiuotų savo lėšo
mis, kaipo privatūs asmenys, — jų biz
nis, nes kiekvienas gali važiuoti, jei turi 
pinigų, kur jis nori, — Amerika laisvės 
šalis. Tačiau jie ten važiuos visuomenės 
pinigais, — aukomis, kurios buvo renka
mos Lietuvai gelbėti, Lietuvai padėti.

Pasirodo, jog aukos bus eikvojamos 
ne Lietuvai padėti, bet padėti kai ku
riems nusivalkiojusiems politikieriams, 
dar tik vakar garbinusiems Hitlerį, dar 
tik vakar šaukusiems “valio Hitleriui”, 
dar tik vakar besidžiaugusiems Hitlerio 
“laisve”, atnešta Lietuvon; politikie
riams, dar ir šiandien visaip bjauriojan- 
tiems didžiulę mūsų krašto talkininkę, 
Tarybų Sąjungą!

Šitie hitlerininkai, šitie lietuviškieji 
pro-naciai dabar žada vykti visuomenės 
lėšomis į San Francisco konferenciją!

Ir jie ten nuvykę, be abejo, pasisakys, 
jog kalbą “milijono Amerikos lietuvių 
vardu”! Jie skelbsis, būk atstovaują A- 
merikos lietuvių visuomenę!Jie ten veid
mainiaus, kaip veidmainiavo aną dieną 
suvažiavę į Washingtoną, būk jie ir 
džiaugiasi Raudonosios Armijos laimėji
mais!

Vis tai bus melas! Vis tai bus dar vie
na prigavystė, kuriomis tos rūšies poli
tikieriai jau yra daug kartų “gražiai” 
pasirodę.

Tenka manyti, jog ir smetonininkai—- 
atviri lietuviškieji fašistai ir nacių gar
bintojai ALT vadams nenusileis. Smeto
nininkai, matyt, taipgi rengiasi siųsti. 
savo delegaciją į San Francisco. Jie ten 
nuvykę taipgi kalbės “milijono Ameri
kos lietuvių” vardu!

Smetonininkai tuo skiriasi nuo ALT 
vadų, kad pirmieji reikalauja Ameriką 
skelbti karą Tarybų Sąjungai, o antrieji 
taip viešai pasisakyti nedrįsta, nes da
bar laikas nepatogus. Bet kaip vieni 
taip ir kiti yra hitlerininkų garbintojai 
ir hitlerinės propagandos skleidėjai A-l 
merikos lietuviuose. Kaip vieni taip ir 
kiti nori grąžinti Lietuvon lietuvių tau
tos prakeiktą ir pasmerktą prapulčiai 
fašistinę santvarką!

Ne Kaip Išėjo, Mr. La Guardia!
Nežinome, kuriais sumetimais mūsų 

miesto majoras p. La Guardia buvo iš
leidęs savo patvarkymą, leidžiantį nak
tiniams miesto kliubams būti atdarais 
iki 1 v. ryto, vietoj 12-tos vūl. nakties, 
kaip buvo patvarkęs prezid. Roosevel- 
to padėjėjas Byrnes’as.

Toks p. majoro patvarkymas mums 
nepatiko, — nepatiko jis nei vienam pa- 
trijotingam amerikiečiui. Na, ir šis pa
tvarkymas nesirealizavo.

Dėka tam, kad į tą biznį įsikišo mūsų 
kariuomenės ir laivyno vadovybės, šian
dien New Yorko miestas ir vėl “atsira
do Amerikoje”, nes visi naktiniai kliu- 
bai, restoranai ir teatrai uždaromi 12 v. 
nakties.

Vadinasi, dalykas išsisprendė gražiai 
ir tikėkime, kad jis gražiai užsibaigs.

Na, o p. La Guardia ateityje be abejo 
bus atsargesnis.

Britanija Ruošiasi Po Kariniam 
Atsistatymui

Aną dieną Churchillas paskelbė, jog 
tuojau po to, kai Europoje karas baig
sis (po V-E Dienos), Anglijoje įvyks 
rinkimai parlamento atstovų. Šiuo metu 
apie rinkimus kalba plačiai visos parti
jos. Turime suprasti, jog dabartinis 
parlamentas bujvo išrinktas 1935 metais, 
fašizmo siautėjimo metais, ir dėl to jis 
neatstovauja Anglijos visuomenės nuo
monės. Dabartinio parlamento daugumą 
sudaro konservatyvų partijos atstovai. 
Dauguma Anglijos žmonių nėra’pasiten
kinusi Churchillo vyriausybe, ypačiai 
namine politika. Todėl, belaukdami rin
kimų, darbiečiai mano, kad jiems pa
vyks į naują parlamentą išrinkti daugu
ma savo atstovų ir Darbo Partijai teks 
valdyti pokarinė Anglija.

Konservatyvai nenusileidžia. Jie ma
no, jog jiems teks pokarinė Anglija val
dyt, nes jų partijos valdžia bus privedusi 
kraštą prie karo Europoje laimėjimo.

Nedidelė, bet šiuo sykiu įtakinga, An
glijos Komunistų Partija nesutinka nei 
su Darbo Partijos lyderių, neigi su kon
servatyvų partijos lyderių pažiūromis ir 
siekimais. Prieš savaitę laiko Anglijos 
Komunistų Partijos Centro Komitetas 
laike savo posėdį, kuriame buvo nustaty
ta komunistų pažiūra link busimųjų 
parlamento rinkimų ir busimosios poka
rinės Anglijos valdžios.

Anglijos Komunistų Partija mano, 
kad pokarinė Anglijos vyriausybė turi 
būti koalicinė vyriausybė, bet kad joje 
dominuotų darbiečių ir progresyvių ben
dras sparnas. Komunistai mano, jog ir 
patys rinkimai turėtų būti koaliciniai. 
Kur tik galima, kur tik numatoma pro
gų išrinkti pažangus atstovas — bus jis 
darbietis, konservatyvus ar kitokios 
partijos — jis turi būti statomas ir ben
drai renkamas.

Busimoji Anglijos vyriausybė turi “vi
sa širdžia” remti Krymo konferencijos 
tarimus, turi vadovautis Krymo Čarte- 
rio principais. Toji vyriausybė privalo 
stovėti už nacionalizaciją kai kurių 
svarbiųjų krašto pramonių (industrijų), 
o kai kurias pramones ji turinti griežtai 
kontroliuoti.

Taigi Anglijos Komunistų Partijos 
mintis, iškelta šiame plenume, yra nau
ja ir ją, be abejo, entuziastiškai rems 
plačiosios Anglijos žmonių masės.

Gyvename naujus laikus, — tokius, 
kuriuose senos partinės sienos įra; gy
vename laikus, kuriais tenka reikalus 
spręsti ne pagal senoviškas partines sie
nas, bet pagal tai, kaip tam tikri žmo
nės, tam tikri žmonių sluogsniai nusi
teikę tuo ar kitu klausimu.

Amerikoje, pav., šiandien partinės sie
nos taipgi griūva. Tam tikrais svarbiai
siais kraštui it.pasauliui klausimais pa
žangūs republikonai kai kada balsuoja 
už prezidento Roosevelto karinės prog
ramos punktus, tuo pačiu sykiu reakci
niai demokratai balsuoja prieš juos!

Kas Ką Rašo ir Sako
DVIEJŲ DIENRAŠČIŲ 
ĮVERTINIMAI SUOMI

JOS RINKIMŲ
Jau žinomi pereitą sek

madienį įvykusiųjų Suomi
joje rinkimų rezultatai. 
Kiekvienas dabar turi tei
sę ir progą savotiškai juos 
vertinti.

Paimkime du New Yorko 
dienraščiu — The New 
York Times ir Daily Wor
ker. Nors tų dienraščių ide
ologija yra griežtai skirtin
ga, tačiau abu patenkinti 
Suomijos rinkimų rezulta
tais.

Times (kovo 21 d.) mano, 
kad rinkimai buvo laisvi ir 
demokratiški. Komerciniam 
dienraščiui teikia nemažo 
pasitenkinimo, kad Demo
kratinė Sąjunga, kuri susi
organizavo po Suomijos pa
sitraukimo iš karo ir susi
deda iš komunistų ir kai- 
iriųjų socialistų, nors laimė
jo daug balsų, bet nelaimė-! 
!jo daugumos parlamente. Ji 
: turės tik 51 vietą iš 200.

Toliau dienraštis mano,' 
(kad Suomija suteikia pa-! 
vyzdį, kaip gali būti įsteig
tos Tarybų Sąjungos kai-; 
myniškose šalyse valdžios, 
jai draugiškos ir sukalba
mos. Nes, mat, Suomijos 
premjeras Paasikivi tuojau 
pareiškė, kad “Suomių po
litika jau niekados ateityje 
nebus atkreipta prieš Tary
bų Sąjungos reikalus. Suo
mijos žmones politiniame 
savo nusiteikime toliau 
links labiau į Tarybų Są
jungą.”

Daily Worker (kovo 21) 
mano, kad Demokratinės 
Sąjungos laimėjimas yra is-

kininkė, kad Suomijos dar-' 
bininkų klasė buvo terori
zuojama, o jos protas buvo 
nuodij-amas anti - sovieti
niais nuodais socialdemo
kratų hitlerininko Vaino 
Tanner vadovybėje. Social 
demokratų partija, kuri 
laimėjo 52 vietas, turi ga
lingą aparatą, plačią spau
dą, kontroliuoja sales, dau
gybę masinių organizacijų. 
Tuo tarpu Demokratinė 
Sąjunga tik mėnesio kito 
senumo organizacija, be a- 
parato, be spaudos!

Šių rinkimų rezultatuose 
Daily Worker mato naują
ją Suomijos orientaciją. A- 
part to, kad rinkimai reiš
kia naujus santykius su 
Tarybų Sąjunga, jie paro
do Suomijos pasiliuosavimą 
iš po pro-vokiškojo elemen
to įtakos.

Dar daugiau: Suomijos 
rinkimai parodė praktikoje 
pravedimą Jaltos konferen
cijos nutarimų. Jie parodo, 
kaip nuoširdžiai 'Tarybų 
Sąjunga tuos tarimus pra
vedė gyveniman.

“Dabar Amerikos žmo
nėms prisieina laukti,” sa
ko Daily Worker, “kaip 
dabar atsineš tie laikraš
čiai ir visuomenininkai, ku
rie taip aukštai kėlė ir gy
rė Suomiją, kai ji buvo su
sidėjusi su Vokietija. Žiū
rėsime, ar jie turės pakan
kamai sąžinės ir padorumo 
palinkėti Suomijai pasiseki
mo dabar, kai jos žmonės 
atsistojo ant Jungtinių 
Tautų kelio.”

Be galo bus įdomu, pa-

Sen. Vanderberg ir San 
Francisco Konferencija

torinis. Reikia nepamiršti, 
išvedžioja dienraštis, kad

vyzdžiui, ar suras nors vie
ną gerą žodį Suomijai 
lietuvių klerikalų, menševi
kų ir tautininkų x spauda,

Suomija per paskutinį ket-įkuri tiek daug^ gailiausių a- 
virtadalį šimtmečio buvojšarų išliejo už ją tuomet, 
Vokietijos įtakoje, per ke-j kuomet jinai kariavo išvien 
liūs paskutinius metus bu-J su hitlerine Vokietija prieš 
vo hitlerinės Vokietijos tai-(Tarybų Sąjungą?

BOSTON, MASS

draugų, siuva nau-'$50.

Woodrow Wilson padarėj 
klaidą, kai jis nepasistengė 
organizaciniai įtraukti re- 
publikonų partijos vadovy
bę į savo taikos planus.| 
Prezident. Rooseveltas tos1 
klaidos nepadarys. Jis ban
do republikonų partijos va
dovybę “įkinkyti į taikos 
vežimą”, tai yra, uždėti ant 
jos dalį atsakomybės. Tuo 
sumetimu vaduodamasis jis 
ir paskyrė tris republiko- 
nus Amerikos delegatais į 
San Francisco konferenci
ją, kurioje Jungtinės Tau
tos organizuos tarptautinį 
aparatą taikai išlaikyti.

Senatorius Arthur Van
denberg yra vienas iš tų 
“išrinktųjų.” Jisai yra pri
pažintas republikonų vadu 
Senate. Ir abelnai republi
konų partijos viršūnėse 
daugiau įtakos turi Van
denberg, negu Thomas De
wey. Todėl jojo atsineši- 
mas taikos reikalais yra 
vertas didžiausio dėmesio.

Kai Rooseveltas paskyrė 
Vandenbergą delegatu, pa
starasis tuojau paklausė, 

■ar jam bus leista kalbėti, 
(balsuoti ir elgtis taip, kaip 
jis nori ir išmano. Jis jo
dau būdu nesutiksiąs tiktai 
šokti pagal valstybės de- 
partmento arba prezidento 

> muziką. Jam prezidentas 
i suteikė pilną laisvę.

Bet ką dabar senatorius 
darys su ta laisve?

Šis tas jau žinoma: Van
denberg jau įteikęs Ameri
kos delegacijai pataisymus 
prie Dumbarton Oaks kon
ferencijos planų dėl taiKos 
organizacijos. Bet juk lai

stos konferencijoje Roose- 
; veltas, Churchillas ir Stali
nas susitarė laikytis Dum- 

(barton Oaks konferencijos 
i nutarimu. Vadinas, Vanden- 
iberg nori, kad Jaltos kon
ferencija būtų gražiai pa
stumta į šalį,, kad “trijų 
didžiųjų” susitarimas būtų 
pamirštas ir kad visai iš 
naujo San Francisco konfe
rencija imtųsi už darbo į- 
kurti tarptautinės taikos 
organizaciją. Tai jau vie
nas svarbus įrodymas, kad 
Vendenberg stengiasi jam 
suteiktą prezidento pasiti
kėjimą ir delegato vietą iš- 

. naudoti įnešimui pasidali
jimo į Amerikos, Anglijos 
(ir Tarybų Sąjungos koalici-

Kadangi jo pataisymai bu
vo atmesti, tai naujoji tai
kos organizacija netikus, 
nepriimtina Amerikai, ir 
ragina prieš ją balsuoti! 
Panašiai juk anais metais 
republikonų partijos šulas 
senatorius Lodge kalbėjo 
prieš Wilsona.

Senatoriui Lodge pavyko 
apgauti Senato daugumą ir 
nustatyti prieš Wilsono 
Tautų Lygą. Kur yra užtik- 

! rinimas, kad senatoriui 
Vandenberg, jeigu jis nusi- 

I spręs lošti Lodge rolę, toks 
ipat triksas taip pat nepa
vyks? Jokio užtikrinimo 
nėra.

Nė minutei nereikia pa
miršti, kad Senate republi
konai nėra vieni. Jiems la
bai pasekmingai talkinin
kauja pietinių valstijų de
mokratai. Šita reakcinė re

spublikonų ir demokratų ko
alicija sudaro daugumą.

Binghamton, N. Y.
Iš Johnson City jaunuolis 

Ig. Mainionis tarnauja orlaivi- 
ninkystėj, gruodžio 23 d., 1944 
m. baigė aviacijos mokslą 
Texas valstijoj ir pasiekė leite
nanto laipsnį.

Dabar lavinasi ant didžiulių

Leit. Ig. Mainionis

( bombininkų “B-24” ir “Libera- 
, tor” už piloto pagelbininką.

Kovūnas yra sūnus A. ir L. 
Mainionių, dienraščio Laisvės 
skaitytojų ’ ir darbininkiško ju
dėjimo rėmėjų. Jų antras sū
nus — Stasys taipgi tarnauja 
mūsų karinėse jėgose ir yra 
užjūryj.

Vėlinu geriausio pasisekimo 
■ jaunuoliams, demokratijos gi- 
; nėjams, laimingai nugalėti

It* qoihq to <00 Billion* to 
dofenqtheJop! i
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Drapanų Fondas

LPTK Bostono skyrius ne 
I kartą kvietė į talką prie tai
symo drapanų draugą) Buivy
dą, bet drg. Buivydas sako, 
kad jam daug lengviau siūti 
naujas drapanas, negu taisyti 
dėvėtas. Va, po nekuriu pasi
kalbėjimų ir pasitarimų, pri
eita prie išvados ir susitarimo. 
Planas: Drg. Buivydas gauna 
pirkti atkarpinių šmotų dra
panoms. Jis susikarpęs, su pa
galba kitų
jus žiponus siuntimui į Lietu
vą nukentėjusiems nuo karo. 
Suprantama, drg\ Buivydas 
savo darbą aukoja, bet už ma- 
terijolą LPTK turi jam užmo
kėti. Tam reikalingi pinigai.

Sumanyta, įnešta1 ir patvir
tinta, kad tie, kurie neprisi
deda darbu, tai turi prisidėti 
pinigais. Tam užbrėžtas at
skiras fondas ir užvardintas 
“Buivydo fondas” pirkimui 
drapanų. Pirmutiniai šiam 
tikslui aukavo:

Po $5: Advokatas P. Šimo
nis, grožio kultūros salionų sa
vininkė Yvonne Niaura ir Bal
čiai, drg. J. Butkus ir Emili
ja Sinkus, bet už drapanas jau 
yra išmokėta bent du syk tiek 
ir bus perkama daugiau. Jei
gu draugas Buivydas ir jo 
draugai turi gerus norus pa
dirbėti, tai čia auksinė proga 
visiems kitiems geros valios 
lietuviams, kas yra daug len
gviau, paaukoti po dolerinę 
kitą tam prakilniam tikslui.

Argi bile lietuvio, tikrai my
linčio savo gimtinį kraštą, sa
vo brolius ir seseris, gali ne
sidžiaugti širdys, ištiesiant 
jiems taip didžiai įvertinamos 
pagalbos ranką? Visi draugai, 
kurie kas savaitė lankosi į 
LPTK buveinę, jau yra auka

vę pakartotinai daug ir dar 
daugiau aukos, betgi yra daug 
taip pat gerų lietuvių, kurie 
tik retkarčiais atsilanko pas 
mus, taip pat gali ir turi sudė
ti auką ant šio garbingo auku
ro, aukuro žmoniškumo, mei
lės tėviškės ir savųjų.

Dar visai neseniai draugė 
T. Martin iš Marblehead at
vežė pundą visai gerų drapa
nų, viso 70 svarų ir . draugai 
apkainavo vertę ne mažiau 

Labai didelis ačiū drau
gei T. Martin. Taipgi draugė 
Pernickienė gavo po gerą pun
dą drapanų nuo Eileen Bur- 
tonne ir drg. Paledzus prida
vė per mūsų nenuilstamą dar
bininkę Sabulienę. Didelis ačiū 
visoms draugėms už jūsų ge
rus norus, geras širdis ir gra
žų darbą.

Draugai, pavasaris jau čia 
pat ir jūs visi žinot, kad Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto Bostono skyriaus patalpoj, 
318 Broadway kas šeštadienio 
vakarą yra rengiamos vaka
rienių kės, surištos su pagalbos 
teikimo reikalais.

Gaspadinėš, kurios gamina 
valgius šioms vakarieniukėms, 
orui atšilus sustreikuos, nes jos 
per ištisą žiemą dirbo neatlai- 
džiai labai daug. Tai kad įver
tinti jų tą darbą ir kad pa
rodyti, kad mes dėkingi esam 
jom už jų pasišventimą, atsi- 
lankykim į kelius likusius šeš
tadienių vakarus kuo skaitlin
giausia. Būkite tokie geri, pa
darykite tą. iZavis.

Maskva. — Visuose fron
tuose sovietinės jėgos kovo 
20 sunaikino bei sunkiai ap- 
šlubiho 176 vokiečių tankus 
ir nušovė 69 jų lėktuvus.

J3-
Daleiskime, kad Ameri

kos delegacija priima sena
toriaus Vandenbergo patai
symus ir už juos kovoja 
San Francisco konferenci
joj. Reiškia, Amerika Jal- 

! tos susitarimą padžiauna 
ant tvoros ir tarpe “trijų 
didžiųjų” iškyla pasidalini- 

I mas. Tokiam atsitikime, 
aišku, visa konferencija su- 

j byra.
Todėl, sunku tikėti, kad 

(Amerikos delegacija priim
tų Vandenbergo pataisy- 

imus.
Tai koks tada senatoriui 

išrokavimas tuos pataisy
mus siūlyti? Į tai, mūsų su
pratimu, gana rimtai atsa
ko “Daily Worker” kovo 20 
d. Tasai dienraštis mano, 
kad Vandenberg tiesia pą- 
matus ateities kovoms ir 
manevrams. Sakysime, joj'o 
pataisymus k o n ferencija 
atmeta. Bet konferencijos 
nutarimai ateina į Jungti
nių Valstijų senatą svars
tymui ir užgyrimui. Prezi
dentas Rooseveltas ragina 
juos užgirti, kaip po Pir
mojo Pasaulinio Karo pre
zidentas Wilsonas ragino 
užgirt Tautų Lygos projek
tą. Atsistoja senatorius 
Vandenberg ir pareiškia:

priešą ir sveikiems sugrįšti 
pas savo mylimus tėvelius, gi
mines ir draugus.

J. K. A'avaJinskienė.

Hartford, Conn.
Svarbios Prakalbos

ALDLD 68 kuopa rengia 
prakalbas, kurios įvyks kovo 
29 dieną, kaip 7:30 vai. vak., 
227 Lawrence St., Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo svetainėj. 
Kalbėtoju bus visiems lietu
viams gerai žinomas V. An
drulis iš Chicagos, Vilnies re
daktorius. Tad visiems Hart
fordo ii' apylinkės lietuviams 
bus proga išgirsti gerą kal
bėtoją.

Kadangi dabar yra svarbu 
žinoti apie Lietuvos klausimą 
ir jos padėtį, todėl nepraleis
kit virš minėtų svarbių pra
kalbų.

22 dieną balandžio Laisvės 
Choras rengia teatrą, įvyks 
227 Lawrence St., Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo svetainėj. 
Bus perstatyta scenoje 2 vei- 
kaliukai: vienas, tai “Anapus 
Nemuno,” atvaizduoja, kaip 
vokiečių okupuoto j Lietuvoj 
partizanai veikia; antras, tai 
bus “Velnias Statinėjo.”

Todėl, Hartfordo ir apylin
kės lietuviai, dalyvaukite!

F. J. Repšys.
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ILITEHJID u |EN AS
Birutę Ramoškaitę Girdėsime Operoj

Daugelis mūsų nekarta gėrėjomės 
stebėtinai gražiu ir skardžiu Birutos 
Ramoškaitės balsu. Ir daugelis nekartą 
manėm, kad jai lemta pasiekti pačios 
dainavimo aukštumos.

Keliolika metų girdėjau operas Niū 
Jorko Metropolitinėj Operoj. Jau seniai 
man atrodė, kad Ramoškaitė būtinai tu
ri užtekėt, kaipo nauja didžiulė žvaigždė 
ant Metropolitinės Operos horizonto. Ji
nai savo batao platumu, aukštumu ir gy
vu muzikalumu galėjo bet kada lenkty
niuoti su pačiais rinktiniais operos so
pranais.

Ir Ramoškaitės žvaigždė tuoj skaisčiai 
užtekės tuose žavinguose lyriškos dra
mos skliautuose.

Formaliai ir faktinai Ramoškaitė jau 
kaip ir priimta Metropolitinėn Operom 
Ji pergalingai peržengė jau bent per 
tris, anot Mizaros, slenksčiis arba kiau
šy tuves (audicijas) — prieš parinktą 
muzikos žinovų publiką ir oro bangomis 
per radiją.

Paprastai pačios pirmutinės klausytu- 
vės ir nulemia dainininkų likimą. Kurie 
sėkmingai pereina per tą pirmąjį koštu
vą, tie jau skaitosi kandidatais į operą. 
Jei tokių kandidatų esti didesnis skait
ei us, negu tam tarpui operoj yra vietų, 
tai jiems tenka pereiti ir antros varžyti
nės. Ir patys gerieji balsai priimami 
operom Paprastai tokiems dar kartą 
duodama plačiai pasirodyt, kaipo tvir
tiems kandidatams.

Sekmadienio, kovo mėn. 11 d., pava
kary, kaip pusšeštos valandos, kam rū
pėjo, galėjo girdėt radijo programą per 
WJZ stotį (mėlynąjį tinklą), 770 ko.

Lietuvių Meno Sąjungos Reikalai
Jau vėl artėja pavasario dienos. Nei 

nejusime, kaip vėl baigsis žiemos sezono 
meno veikla. Šiuo tarpu mūsų meniškoji 
veikla, rodos, yra gyviausia Chicagoje. 
Žinoma, Chicaga yra didžiausia lietuvių 
kolonija — ten mes turime net kelis cho
rus, stygų orkestrą, duetų ir solistų.

Roselando Aido Choras vaidina ope
retę “Kada Kaimas Nemiega.” Chicagie- 
čiai savo operetei vaidinti turi pavyzdin
gą planą. Kaip pranešama Vilnyje, ope
retė “Kada Kaimas Nemiega” vaidina
ma ne tik Chicagoje. Kovo 18 d. jie vai
dino Chicagoje, kovo 25 — Kenosha, 
Wiš., balandžio 15 — Waukegan, Ill., 
balandžio 22 — Rockford, III.

Be to, Vilnis, ypač angliškame skyriu
je, plačiai rašo, gerai išpopuliarizuoja 
chorų, meno mėgėjų veiklą. Bet perskai
čiau apie penkias korespondencijas apie 
Aido Choro ruošimąsi vaidinti operetę 
“Kada Kaimas Nemiega” ir nei vienoje 
neradau paminėta, kas operetės režisie
rius, kas chorvedis. O kaip žinoma, be 
dainų sumokinimo, be režisūros negali
ma operetės vaidinti.

Brooklyn© Aido Choras vėl padidėjo. 
Mat, padirbėta, paagituota ir gauta 
žmonių. Vieni jų pirmiaus buvę chore, 
kiti nauji. Mokytojai, Aldonai Žilinskai
tei daugiau darbo. Bet choras didesnis 
—gražesnis. Už kiek laiko Aidas bus di
delis ir1 gražus ne tik nariais, bet ir me
niškai, muzikaliai.

Aldona Žilinskaitė - Anderson chorve- 
dystės profesiją pradėjo su Aidu. Tai 
buvo prieš keletą metų. Aldona paėmė 
Aido Chorą vadovauti nuo savo mokyto
jos, chorvedės, kompozitorės Bronės Šali- 
naitės. Aišku, pradžia Aldonai buvo sun
ki. Bet dabar, kuomet sueini su naujais 
aidiečiais ir su tais, kurie jau “seni,” tai 
apie Aldoną jie pasako vieną žodį pa
brėždami: “Aldona labai gera mokyto
ja.”

Lyginant Brooklyną su Chicaga, tai 
pas mus didelė stoka chorvedžių, dainos 
meno mokytojų. Chicagos Kanklių Cho
ro mokytoja Petrutiene susirgo ir tuo 
tarpu ją pavaduoja pirmesnis choro mo
kytojas KenstaviČius. Brooklyno - New 
Jersey apylinkėje tas negalima. Čia nėra 

Programos vardas “Metropolitinė Ope
ra perstato” (“Metropolitan Opera pre
sents”).

Toj programoj Ramoškaitei teko dai
nuot nepaprastai sunkią ir painią sopra
no ariją iš prancūziškos operos Masenės 
(Jules Massenet). Ir Ramoškaitė sudai
navo puikiai!

O vėl sekmadienio, kovo 18 d., tuo pa-

Biruta Ramoškaitė

tim laiku ir per tą patį radijo tinklą, Bi- 
ruta Ramoškaitė žavingai išpildė dra- 
mingą ariją: “Močiutė numirė” — “La 
mama morte” iš itališkos Džiordano 
(Giordano) operos “Andrius Šenjė” 
(“Andrea Chenier”). Arija irgi labai 
sudėtinga, reikalaujanti didelio balso 
miklumo ir dramingo ryškumo.

Tuoj paskui Ramoškaitė dainavo kar
tu su kitais dviem kandidatais tris šau

pavaduotojų. Susirgo Bronė Šalinaitė ir 
mes jau negirdime skambiųjų dainų 
harmoniškiausio šios apylinkės choro— 
Sietyno.

Chorvedžių problema dažnai kyla ne 
tik Brooklyno apylinkėje, bet ir tolimes
nėse rytų kolonijose, kur chorai galėtų 
veikti, dainuoti.

Iš to išeina, kad mes turime labai tau- 
pinti chorų mokytojų jėgas. Visais bū
dais reikia palaikyti tuos chorvedžius, 
kuriuos turime. Reikia auklėti ir surasti 
naujų jėgų. Ypač su jaunais, pradedan
čiais chorvedžiais reikia geriausiai ko
operuoti. Viena iš jauniausių chorvedžių 
šioj apylinkėj yra Alma Kasmočiūtė, 
kuri pavadavo Jurgį Kazakevičių ir sėk
mingai vadovauja Pirmyn Chora, Great 
Neck, N. Y. '

Paviršiniai žiūrint, ko-operavimas 
tarpe choristų ir jų mokytojų išrodo ma
žas dalykėlis. Bet būnant mūsų meniš
kos organizacijos centre, turint ryšius 
su visais mūsų chorais, turime davinių, 
jog yra atsitikimų, kur chorai turėjo su
griūti dėlei nedraugingo sugyvenimo 
tarpe chorvedžių ir choro narių arba ne
santaikos tarpe pačių choristų.

Jei tik chore arba bile meno organiza
cijoj yra sumani valdyba, jei visi nariai 
sutartinai veikia, visi siekia pasibrėžto 
tikslo, ko-operuoja su savo mokytoja-ju, 
tai ir meno darbas eina gerai — suruo
šia gerus koncertus, operetes, vaidini
mus.

Viename savo laiškų, rašytų LMS 
Centrui, Daratėlė Yuden, Roselando Ai
do Choro mokytoja, mums rašė: “Aš 
myliu aidiečius, o aidiečiai myli mane— 
viskas gerai sekasi.” Tokia meilė turėtų 
būt visose LMS organizacijose.

KOMEDIJA “MOTERIMS NE- 
IŠSIMELUOSI” -

Aldona Šertvietytė-Mrs. Savičius vėl 
grįžo veikti prie Brooklyno Liet. Liau
dies Teatro. Ji vadovauja - režisuoja ko
mediją “Moterims Neišsimeluosi.” Žino
ma, jai nelengva veikti dramoje, nes jos 
dukrelė dar kaip tik peržengė vienui me
tų slenkstį. Reikėtų visiems mėgėjams 
su ja ko-operuoti, kad nereikėtų veltui 
laikas eikvoti.

nias italų liaudies dainas. Skambėjo pui
kiai, skardžiai, harmoningai! Stačiai ža
vingai !

Klausiau ir gėrėjaus ir džiaugiaus di
deliu Ramoškaitės triumfu. Ir neužilgo 
matysime ir girdėsime mūsų mylimąją 
Birutą Ramoškaitę ant plataus Metro
politinės Operos pastolio. Jau seniai jai 
ten vieta. Savo nepaprastai turtingu ir 
aukštai išlavintu balsu Ramoškaitė jau 
ir dabar viršija gerai nusistovėjusias 
tūlas operos žvaigždes.

77/c Sunday Call, Newark, N. J., ko
vo 18 d. laidoj, muzikos skyriuj padavė 
dar ir šitą ženklingą pranešimą:

“Biruta Ramoška, jaunas dramatiš
kas sopranas, pasirodys soliste su West 
Orange simfonija balandžio mėn. 6 d., 
kaip 8 v. 30 m. vakare, West Orange 
High School auditorijoj. Koncertą patie
kia West Orange namų ir mokyklos lyga.

“Sopranas, kuri padarė savo .debiutą 
Niū Jorke 1943 m. lapkričio mėnesy, bu
vo ant ‘Metropolitinė Opera perstato’ 
programos pereitą sekmadienį ant WJZ 
ir mėlynojo tinklo. Kompozitorius Oska
ras Štrausas, kurs girdėjo panelę Ra
mošką, kaipo Nadiną Montklėro operos 
kliubo perstatyme “Cukrinis Kareivis” 
(“The Chocolate Soldier”), pasiėmė ją, 
kaipo solistę savo Kanadiškiam maršru
tui su Montrealo Filharmonijos orkest
ru. Jinai taipgi dainavo su keliolika sim
fonijos orkestrų šioj šaly.”

Biruta Ramoškaitė — puikus išdavas 
mūsų pažangaus meniško judėjimo. Mes 
jąja didžiuojamės. Mes jai nuoširdžiai 
velijame gyvuoti ir darbuotis savo aukš
to pašaukimo dirvoj, brandinti savo jau
ną talentą ant plačiųjų pasaulinio meno 
pastolių. Jonas Kaškaitis.

Komedija “Moterims Neišsimeluosi” 
yra gana gyva ir prieinama bile koloni
jai suvaidinti. LMS Centre šios komedi
jos galima gauti pakankamai.

LMS DUOKLĖS — AUKOS
Iš LMS Centro mes išsiuntėme laiš

kus su paraginimu užsimokėti duokles 
už 1945 metus j Lietuvių Meno Sąjun
gą. Spaudoje šiuo tarpu mažiau rašėme 
—stoka laiko. Čia seka vardai organiza
cijų ir pavienių, prisiuntusių duokles ir 
aukų už šiuos metus.

Ona Giraitienė, Laisvės Choro, Hart
ford, Conn., pirmiaus prisiuntė penkinę 
aukų, o dabar gavome kitą penkinę. Viso 
Laisvės Choras aukavo — $10.00. G. 
Suprėnas, Aido Choro, Worcester, Mass., 
prisiuntė $30.60. Tai 20 dol. duoklių ir 
$10.60 už dainas. Vilijos Choro duokles 
už 1945-46 m. prisiuntė M. Svinkūnienė 
— $10.00. Taip pat varde Vilijos Choro 
d. Svinkūnienė siunčia LMS geriausių 
linkėjimų darbuotis dėl lietuvių meno.

Mrs. Uršulė Palevičienė, iš Detroit, 
Mich., prisiuntė Moterų Pažangos Cho
ro duokles už šiuos metus — $5.00. P. 
Mickevicz, Brockton, Mass., Lietuvių 
Mot. Apšv. Kliubo duoklės — $5.00. 
Mrs. A. Yla, Toronto, Canada, Bangos 
Choro duoklės — $5.00. Mrs. J. Patrick, 
Montello, Mass., LDR Choro duok. — 
$5.00. Aido Choras, Detroit, Mich., per 
S. Smith, prisiuntė duokles ir penkinę 
aukų dainų leidimui. Viso — $10.00. A. 
Morkevičius, Montreal, Canada, LLD 47 
kp. duoklės — $5.00. Per F.> B. Lideikį, 
Pirmyn Choro duoklės — $5.00. N. Ku- 
likienė, LDS 50 kp. duoklės — $5.00.

Pavieniai: P. Ramoška, $3.00; P. Bal
sys, $2.00; J. Gužas, $1.00; A. Rainie
nė, $1.00; J. Valentis, '$1.00; A. Petri
ką, $2.00; G. Stasiukaitis, $2.00.

V. Bovinas, LMS Sekret.

Pamaskviij Žolynėliai
(Skiriu E. I. T.)

Bent dovana man buvo atneštosios andai 
Tos gražios pievų svėrės, varputės ir smilgos! 
Lyg gyvos man; per dieną saulėje jos žvilga, 
Ir šnekina, taip meiliai, lyg tėvynės gandas.

O augo jos čionai, šiūrendamos nuo vėjo, 
Kurioj nors Pamaskvių pievutėj nematytoj 
Ir nelankytoj mano. Ir sakais jos mito 
Ne Lietuvos, nuo jos vėjužių nevirpėjo. /
Ir betgi lygiai tokios jos, kaip tos, kur želia 
Pakrantėm mūsų upių. Kad kalbėt mokėtų— 
Taip ir prašnektų dainom Lietuvos poetų! 
Taip ir regiu pro jas tėvynę mano žalią!

Ir priminė jos man gyvai, smilgelės mielos, 
Ką tik jaunų dienų draugai priminti gali: 
Neries žavius krantus, ir Verknės pievą žalią, 
Tai, kas man guodė dvasią ir, kaip audros, šėlo.

žvelgiu į jas, žvelgiu—ir vis nauji vaizdai man 
Atmintyje iškyla, užmiršti kadai jau.
Atgija metai, kur negrįžtamai praėjo 
Kaip nebegrįšiu aš į mielą tą atšlėjimą,

Labiau, nei gimtąjį, į tą, kur lyg žibutės
Iš po sniegų miške, man dygo pirmos mintys 
Kūrybinės, kur ašai šokau rimų pinti
Pirmųjų, iš kurių nūn juokčiaus pats, tur būti.

Mes galim tolimą nueiti priekin kelią,
Bet grįžt jaunatvėn ir grąžinti kas buvo miela 
Kadai,—nelemta mum. Ne telegrafo vielos 
Mūs dienos: jų sumegzt sutrūkusių negalim.

Ar Kenčiate
NESMAGUMUS

Galvos Skaudėjimo?

gazus,

Tad mintimi nors kartais ten apsilankyti, 
Kur kitados prabėgo mum minutės žavios, 
Ir tai jau gera! Tuoj jauties lyg atsigavęs, 
Lyg atjaunėjęs, vėl veržies į naują sritį.

Va, stovi jos lange, tos varputės ir svėrės. 
Už lango gi dangus vasaris. Ir baltučiai 
Juo plauko debesėliais. Ir lyg ten vėl būčia, 
Kur kitkart krūtine pilna ramumą gėriau.

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

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

ppirnn 60c vertes 
ri\llul/v Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir ncuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rakšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Ir priminiau, kaip aš kadai lankoj gėlėtoj 
Gulėt aukštieninkas pakrantėj upės mėgau 
Ir žvelgt į debesis,—vieni skubėjo bėgo, 
Kiti gi, kur aukščiau, tie plaukė sau išlėto.

Skubėjo ko vieni? Išnykt greičiau beribėj, 
Kaip nesuvaldomi geismai dienų jaunystės?
Ii- ko kiti taip delsė, lyg biją paklysti?
Vis vien atgal nebgrįš čia net lašais sužibę.. .

Nuneš kitur juos vėjai. Ir sutirps vienodais. 
Lietaus lašais nukris ties tais laukais ir lankom, 
Kur jie nelaukiami, kur ir be jų jau trankos 
Padangėj debesys gal būt, rūstus ir juodas.

Ne taip žmogaus mintis. Ne taip ir mintys mano: 
Jos, priekin skrisdamos, aplenk net amžius gali, 
Ir praeitin nuskrist, kapų prikelti šalį.
Viena žmogaus mintis jaunystę vis gyvena!

Ir -reikia tiek nedaug, kad ji mum suvirpėtų, 
Sparnais arelio suplasnojusi iškiltų;
Nutiesusi virš erdvių Laumės juostos tiltus, 
Pasiektų tolimiausių nematytų vietų!

I Siųskit šį “Special Pasiū- I, 
| lymo” Kuponą — Dabar | •
I □ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo- | ‘ 

ketą 11 uncijų Gomozo ir — 60<S 1
I vertės — bandymui bonkutes Olejo I 1 

ir Magolo. 1 t
I □ C. O. D. (Išlaidos pridėtos) | •
I Vardas..... ................,__— I .

I IAdresas .............................. —................

Pašto Ofisas......... .. —.........   i
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. Į .

i Į Dept. 674—V4GM
į 2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. i | 
| 256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can. |

Minčių prisiminimų tiek sukėlę sieloj 
Tiek metų nematyti man tie žolynėliai 
Jaunystės dalį lyg gyvent naujai prikėlė 
Many. Kaip dėkot jum už dovaną tą mielą?!

Ir da man priminė žolelės kuklios šitos, 
Kad Pamaskviai ir mano Lietuva—šiandieną 
Tos vienos grandys kieto stalininio plieno, 
Kur meilė jungia tuos, kam saulė jau sušvito,

Didi, galinga saulė, ta, kur dieną naktį 
Visiems vienodai šildo, šviesdama iš karto 
Nuo Paamurės girių lig Karpatų vartų, 
Darbe jaunai net seną virpindama degti.

<
Ir da man priminė tos pievų smilgos tiesios, 
Kad tarp tėvynės mano ir Maskvos tiek lysių 
Yra gilių nūnai, o kai visi jau grįšim 
Ten dirbt,—tie ryšiai da tvirtės, ir augs, ir 

[plėsis.
Tad dėkui iš širdies tariu aš Jum, geroji, 
Už dovaną, kuri tiek man jausmų sukėlė, 
Už atneštą su ja man krislą Lietuvėlės, 
Kuri, ištvėrus naktį, saulėn nūn vairuoja. 
1944. 19-VIII. Maskva. Liudas Gira.

Paterson, N. J.
Kovo 4 dieną prakalbose 

buvo renkamos aukos Lietu
vos žmonių sušelpimui. Užra
šomi vardai ir pavardės buvo 
tų, kurie aukojo po dolerį ar 
daugiau.

Aukojo sekamai:
M. ir K. Padriezai aukojo 

| $10.
Po penkis dolerius aukojo: 

R. Aučius, V. Gudaitis, O. ir 
B. Kerševičiai, P. Sakat, T. 
Sakat, J. Mikaila, M. ir V. 
Bingėlai, S. ir J. Bimbai, S. 
Vilkas, E. ir J. Strimilai ir U. 
ir4P. Malinauskai.

Po $2: M. ir S. Alukoniai, 
I Mazauskienė, Lillian Valickas, 
Joe Galeckas, D. Zdanienė, 
Kinderienė, C. Skarbalienė, M. 
Tociunienė, F. Trainis ir Lat
vienė.

Po $1: J. Aleksa, J. Po
cius, M. Semėnas, M. Padrie- 
zas, K. Ragauskas, K. Yan- 
kauskas ir Misevičius.

Visiems ačiū už aukas.
Rep.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS •
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 Iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

Laisvi—Liberty, Lithuanian Daily šeštadienis, Kovo 24, 1945

NOTICE is hereby Riven that License No. 
HL 4789 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I-aw at 49 Sumner Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. •

ASCOT BAR & GRILL. INC.
49 Sumner Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1676 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I>aw at 10,35-41 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS' CESTONE 
(Sun Crest Tavern) 

1035-41 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3294-3 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY MIKALAUSKAS 
(D-B-A The Logan Inn) 

3294-6 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1542 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
508A Brighton Beach Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JENNIE HONIG
(Brighton Beach Wines & Liquors) 

508A Brighton Beach Ave., B’klyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3456 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
.Law at 13 Moore St., & 20-22 Leonard St. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

CAESAR MALAWSKY 
(Leo’s Bar & Grill)

1.3 Moore St., 
20-22 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Glenmore Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
EVA MELLNIK & MANUEL MARTINOFF 
112 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2240 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2243 Kimball Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
(Tally-Ho Casino)

2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2210 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Irfrw at 62 Willoughby Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MIRIAM ROSENTHAL & 
GEORGE BERNSTEIN 

(The Willow Rest.)
62 Willoughby St-. Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1866 has been isiued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 224 Ralph Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

.JOSEPH SPOLLEN
224 Ralph Ave., Brooklyn. N. Y. It

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 16.36 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 119 Belmont Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS ABRAMOWITZ
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 19.35 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6.3 York Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. HAGGERTY
63 York St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 652 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9.314 fil'd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARDE
9.314 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1797 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 767 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS KENNY
767 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4102 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 375 — 9th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS DOCKERY
375—9th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6360 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5517 — 18th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOG CABIN BEER GARDEN. INC. 
5517 — 18th Avenue, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

. Law at 7 Greene Avenue, Borough of 
■ Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
I on the premises.

GEORGE MASCHE 
(Silver Moon Bar & Grill)

| 7 Greene Ave., Brooklyn, N. Y. T

I NOTICE is hereby given that License No. 
I RW 776 has been issued to the undersigned 
I to sell beer and wine at retail under Section 
I 107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1111 Utica Avenue, Borough of Brooklyn. 
I County of Kings, th be consumed on the 

premises.
Į JOE FISCH ETTI

(Utica Pizzeria. Rest.)
■Ill Utica Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 7.378 lias been issued to the undersignd 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2863 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH RASCHER, EXEC. 
(Estate of Simon Raschcr)

2863 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 291 Van Brunt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NELLIE ZYMBOROWSKY
291 Van Brunt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 891 has been issued lo the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4804 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN FABER
4804 Ave. N, Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License Nt>. 
RL 5831 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 29 Rock Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALSTER PAVILION, INC.
29 Rock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1139 Bedford Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS. M. GILLESPIE
1439 Bedford Ave.. Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6587 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 71 Rochester Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY PRIMAVERA 
(Rochester Tavern)

71 Rochester Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2250 haM been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4905 Church Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

S. H. BAR & GRILL. INC.
4905 Church Ave.. Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 750 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8020 7th Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS CONNOLLY
8020 7th Ave., Brooklyn, N. J. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4039 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section J07 of the Alcoholic Beverage Control 
I-aW at 7002 New Utrecht Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.!

VINCENT PELLEGRINO
7002 New Utrecht Ave.. Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 170.3 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1291 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY D. GRUNEWALD
1291 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y. R

į NOTICE is hereby given that License No.
RW 2.37 has been issued to the undersigned 

; to. sell beer and wine at retail under Section 
i 107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 

2123 Emmons Avenue, Borough of Brooklyn, 
I County of Kings, to be consumed on the 

premises.
MARY DI LUCA 

(Jean’s Clam Bar)
' 2123 Emmons Ave., Brooklyn. N. Y. '1'

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 256 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
151 Meeker Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IRVING FLA MM
451 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 504 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6813 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.
FRED W. DREWES & WM. C. DREWES 

(D-B-A Drewes Bros.)
681.3 4th Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 622 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8702 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HILLY AVRUTIS
8702 — 5th Ave.', Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4718 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 59 Rapelye Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GRACE BOUNO
59 Rapelye St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PASQUALINA FRAZETTE
120 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 755-9 McDonald Ave., & 10L03 
Ditmas Ave., Borough of Brooklyn. County, 
of Kings, to be consumed on the premises.

RAYMOND SCHUBERT
755-9 McDonald Ave.,
101-0.3 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1522 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lx? consumed 
on the premises.

ANGELNIA MAZZEO
1522 Bergen St. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2139 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 880 Jamaica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
HERMAN JAEGER & ALBERT E. CONTI 

(Club 880)
880 Jamaica Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Irfiw at 2258 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO BUGLIONE
2258 Pitkin Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 250 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
197 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
326 Pearl Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SEVERO SERANI
326 Pearl St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License "No. 
RW 322 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6805 — 5th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO CHERCHI 
(Aurora Rest.)

* 6805 — 5th Ave.. Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
L 555 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I»aw at 
1781 Ocean Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premise*.

SAMUEL SIMON
(I)-B-A Simon’s Liquor Corner)

1781 Ocean Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4813 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^aw at 516 State Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPINA CERULLI
516 State St.. Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2366 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES AGAR
2366 Flatbush Ave., Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1581 has been issued to the undersigned 
ta sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 42.3 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
(Bona Vita Tavern)

423 3rd Ave.. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 32 1 has been issued to the undersigned 
to sqll beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1113 Avenue U, Borough of Brooklyn, 

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

VITO CARLO
1113 -- Ave. U. Brooklyn, N. Y. T

i NOTICE is hereby given that License No. 
; CL 296 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
’ Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
i Law at 735-41 6th Street, Borough of 

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

DANISH ATHLETIC CLUB, INC.
735-11 65th St.. Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 215 — 60th Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

' on the premises.
GOTHENBERG KAMRATES. INC.

, 215 — 60th St.. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7083 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2953-55 Gravesend Neck Road, Bo
rough of Brooklyn, Caunty of Kings, to be 
consumed on the premises.

CONNELL BOYLE & 
JOSEPH D. MINER 

(Marine Park Bar & Grill)
2953-55 Gravesend Neck Rd., B’klyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2168 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine arui liquor at retail under 

i Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 36 Morrell Street. Borough of 

, Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
CHARLES WOLFMAN & PHILIP PRESS 

36 Morrell St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5796 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 397 Tompkins Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABRAHAM RATNER
; 397 Tompkins Ave./ Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4.306 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 10 Macey Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN & 
D. JOSEPH GEORGE 
G. & G. Bar & Grill

; 10 Marcy Avenue, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4118-20 Avenue H, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALFRED J. GROTE
1118-20 Ave. H. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given -that License No. 
RL 4095 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1439 Myrtle Ave. & 1352 Greene 
Ave„ Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ALFRED VOLLMERDING 
(Greene Tavern)

1439 Myrtle Ave,,
1352 Greene Axe., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2027 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijaw at 1058 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. McNIECE. ADMX.
1058 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 225 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAUL JONAS
225 Franklin St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1507 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor al retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2901 Stillwell Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
STILLWELL WINE & LIQUOR CO., INC. 
2904 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 164 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1551 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STUYVESANT LIQUOR SHOP. INC.
1551 Fulton S(., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 404 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6017 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE FRUCHTMAN
6017 —3rd Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 489 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 - 5th Avenue. Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD MOSS. CO.
130 5th Ave.. Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 701 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
582 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL SPRUNG
(Wilson Ave. Wine & Liquor Store) 

582 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
I, 136 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor tit retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1663 Shecpshead Bay Rd.. Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORTIMER NEWMAN
1663 Shecpshead Bay Rd.. Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1395 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9,30 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County' of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN DOLOWITCH
930 Brooklyn. Ave.. Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 63 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail undei' Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
31.3 3 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WURDERMAN
3133 Fulton St.. Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 6 12 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
125 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

JACOB WAGNER
425 Sutler Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1327 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6415 — 18th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VALENTINO TROVATO
6415 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE) is hereby given that License No. 
L 3.32 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2574 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BARNETT SUSTRIN
2574 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2256 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1318 —- Avenue M. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STAGE FIVE REST.. INC.
1318 Ave. M. Į Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 885 has been issued to the undersigned 
to soli wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Hoyt Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SCHWARTZ
191 Hoyt St.. , Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6690 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at .323 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN VALEN. JR.
323 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1814 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6911 — 5th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ERIKSON & FRITZ HOLM 
6911 — 5th Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5102 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ERIKSON & FRITZ HOLM 
5102 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7263 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 193-197 Grand Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

CHARLES BUIVYDAS 
(Alliance Hall)

193-197 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine find liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law fit 50 Hudson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCAS KRAUCIUNAS
50 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5811 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor tit retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2291 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AL’S CORNER, INC.
2294 Bedford Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE’ is hereby given that License No. 
RL 3367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2254 86th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lx: consumed 
on the premises.

HAROLD WEISS 
(Bay Bar & Grill)

2254 — 86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4056 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 86 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUCIA VON MINNEN
86 Flushing Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4827 has been issued- to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY BEHRENS
657 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 158 Norman Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Į 
on the premises.

JOSEPH RUCINSKI
158 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1829 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law fit 4.30 Ridgewood Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN AMATO
430 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 917 DeKalb Ave., & 16.3 Sumner 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

PAUL KATZ
(Paul’s Rest. & Bar & Grill) 

917 DeKalb Ave.,
163 Sumner Ave.,1 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unper 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 193 Wilson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County , of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAVINI’S REST., INC.
193 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
IM, 716 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 118 St. Nicholas Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM F. FAGAN
118 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 291 Wythe Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARKIEWICZ 
(Sheridan Park Tavern)

291 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7676 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 41 Amboy Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

41 AMBOY ST.. INC.
41 Amboy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1921 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 716 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY DOWKUNT 
(Tony’s Rest. & Bar)

716 —- 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Farsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1950 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at .381 5lh Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consulted 
on the premises.

JOSEPH MARGARELLA & 
NICHOLAS DAVELLA 

(The Hoople House)
384 — 5th Ave., Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4224 - - 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. /

KIBE LIQUORMAN
4224 — 3rd Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 218 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
429 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHWARTZ 
(South Brooklyn. Liquor Co.

429 — 5th Ave., Ifrooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3354 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 431 Irving Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

GEORGE KNAPP
431 Irving Ave., Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4816 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

! Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
■ Law at 9.3 Henry Street. Borough of 
, Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
i on the premises.

93 HENRY ST, CORP.
93 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijxw at 55 Hudson Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE BAKANAUSKAS
55 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1859 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 454 Crescent Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY SUKAS 
(Crescent Grill)

154 Crescent St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1056 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law al 
934 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SCHACHER
934 — 4th Ave.. Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1241 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH A. PIDAL, INC.
117 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1139 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2921 Beverly Road, Borough of Brooklyn, 
Cpunty of Kings, to be consumed off the 
premises.

McLOONE, INC.
2921 Beverly Road, Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 5841 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at . retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lhw at 478-82 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

478-482 FLATBUSH REST.. INC.
478-82 Flatbush Ave., Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 471 — 53rd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELSIE T. ANDERSON. fcXEC.
471—53rd St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 996 Manhattan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY GRZYBOWSKI
996 Manhattan Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 70 lias been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

McKEY LIQUOR CORP.
306 — 86th St.. Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1727 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 477 Rogers Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH DE MAYO
i 17T Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 531 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
292 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .; .dftįi (

LOUIS HOROWITZ
(Pitkin Wine & Liquor Shop)

292 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y. A

i

i

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1,180 has been issued to the undersigned ' 
to sell wine & liquor at retail under Section j 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4819 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the ■ 
premises.

BENJAMIN SPANIER
4819 — 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 236 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 — 42nd Street. Borough of Brooklyn, 

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

FERDINAND ELEFANTE
210 — 42nd St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 848 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
70 Kingsland Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.’

ANTHONY CIUFFO
(Homestead Rest. & Bar)

70 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. , 
RW 825 has been issued to the undersigned j 
to sell beer and wine at retail under Section i 
107 of the Alcoholic Beverage Control I,aw at ' 
1632 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, ' 
County of Kings, to be consumed on the ; 
premises.

FRANK A. CH1ANESE
16.32 Nosį rand Ave., Brooklyn, N. Y.—
NOTICE is hereby given that License No. j 
RL 158.3 has been issued to the undersigned I 
to sell beer, wine and liquor at retail under I 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control Į 
Law at 1578 — Broadway, Borough of ■ 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed I 
on the premises.

PATRICK BOYLAN
1578 Broadway, . Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4754 has been issued to the undersigned į 
to sell beei’, wine and liquor at retail under j 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control I 
Law at 109 Nassau Street, Borough of I 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY LOCOCO SERAO
109 Nassau St., Brooklyn, N. Y. 1

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6936 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1082 St. John's Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kinj£s, to be consumed 
on the premises.

LITTLE INN. INC.
1082 St. John’s Place, Brooklyn, N. Y.

F. W. Shalins
(ŠIIALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4294 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2188-90 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY CARABELLA 
(Tony’s Bar & Rest.) )

2188-90 Flatbush Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 746 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control l>av. at 
1.33 Irving Avenue. Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be onsumed on the 
premises.

RICHARD LIPPERT 
(Black Eagle Tavern)

133 Irving Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 265 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
691 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be onsumed on the 
premises.

SALVATORE MILANO 
(Parkside Italian Rest.)

691 Flatbush Ave., Brooklyn. N. Y.

»

GIVE
GIVE MORE

TO RED CROSS

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių. 
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS 
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 8-6723.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

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

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 IŠTYREMAS $2.

DR. ZINS
110 Easl 161h Si., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

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

I>

'S

X'

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

£

a



šeštadienis, Kovo 24, 1945

Ką Veikia Lietuvos Ko 
niniiistų Partija?

Sausio 4 dienos Vilniaus Tiesoje randame straipsnį iš Lie-! 
tuvos Komunistų Partijos Centralinio Komiteto Ketvirtojo Pra
plėsto susirinkimo. Susirinkime plačiai diskusuota komunistų 
rolė ir uždaviniai išlaisvintoje Lietuvoje. Labai pravartu ir 
Amerikos lietuviams susipažinti su tos revoliucinės partijos 
veikla. Todėl žemiau tą aprašymą ir paduodame.

(Pabaiga) j stovi dabar didžiulis uždavi-
dalyvavo taip Inys ~ grei«iau statyti vokie- 

cių sugriautą ir apiplėštą res- 
Pirmininko, P^likos Okf žemės ūkyj par- 

M. Sumaus-I tin^ms ir tarybinėms organi
zacijoms stovi uždavinys gre- 

- -- i ta kuo greičiausio likvidavi- 
.. .. 1 mo klaidų ir trūkumų vykdant 

žemės reformą, kovingai pa
siruošti ir sėkmingai pravesti 
1945 metų pavasario sėją ir 
pasirūpinti, kad bežemiai ir 
mažažemiai valstiečiai, kurie 
vėl gavo žemės iš tarybų val-

LaiavS—Liberty, Lithuanian Daily

prie Or- 
Robert vos 26 metų 
Bet savo darbais jis 
daugelį senesnių ka- 

sako, kad jo orlaivis

r Penkias puslapis

Bridgeport, Conn VOKIEČIŲ PRANEŠIMAI 
APIE SOVIETŲ 

ATAKAS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

kiau buvo priskirtas 
laivyno, 
amžiaus, 
pralenkė 
rių. Jis
pasekmingai padaręs 160 misi
jų ant priešo ir jam grįžtant 
poilsiui, jis palikęs savo “Prin
cess Jean” pertaisymui. Tas 
vardas jo duotas, reiškia jo 
žmonos vardą, nes jis vedė 
Jean Osborne, Princeton, W. 
Va., prieš pat išlekiant į užjū
rį. Ji tuo laiku dirbo Washing
ton, D. C., prie American Air 
Lines.

Diskusijose
pat Lietuvos TSR Liaudies Ko 
misarų Tarybos 
pavaduotojas drg 
kas, Prekybos Liaudies Komi
saras drg. Augustinaitis. Ryšiui 
Liaudies Komisariato Įgalioti
nis drg. Charitonovas, Respu-! 
blikinės žemės Komisijos pir-| 
mininkas drg. B. Baranauskas, 
Vidaus Reikalų Liaudies Ko-i 
misaras d. Bartašiūnas, part, i

• Biržų apskrities komiteto se- į 
kretorius drg. Liaudis, žemės i 
Ūkio Liaudies Komisaras drg 
V. Vazalinskas, partijos Kė 
dainių apskrities komiteto se
kretorius drg. Pletkus, parti- tikinimą, kad Lietuvos Tarybų 
jos Ukmergės apskrities ko- Socialistinės Respublikos bol- 
miteto sekretorius drg. Vil-|ševikai savo įtemptu, pasiau- 
džiūnas, Lietuvos TSR PSCT 
Pirmininkas drg. J. Stimburys, 
partijos Kauno miesto komite
to sekretorius drg. J. Grigala
vičius, Lietuvos KP(b) CK 
sekretorius kadrų reikalams 
drg. M. Kučinskas, partijos 
Šiaulių apskrities komiteto 
sekretorius drg. Karaliūnas, lyviai palydi audringais ilgai 
“Sovietskaja Litva” redakto- trunkančiais p* 1 o j i m a i s ir 
rius drg. P. Gelbakas, Lietuvos šauksmais “Valio!” didžiojo 
LKJS CK sekretorius drg. Ma- Stalino garbei.
cevičius ir kiti. Po to plenumas visais bal-

Didelę kalba plenume pa- aais Priima rezoliuciją, kurio- 
sakė VKP(b) CK Lietuvos'-ie suformuluoti trukumai ir 
Biuro Pirmininkas drg. Suslo- l<laid°s, padarytos partinių oi- 
vas.

—Lietuvos darbo žmonės,— 
sako drg. Suslovas, — išsiva
davę su Raudonosios Armijos 
ir visos tarybinės liaudies pa
galba nuo baisaus vokiškųjų 
fašistinių okupantų jungo, vėl 
atgavo draugingoje Tarybų 
Sąjungos tautų šeimoje, lais
vę ir nepriklausomybę, įtemp-1 
tai dirba, kad greičiau atsta
tytų priešo sugriautą liaudies: 
ūkį ir kasdien plečia savo pa-! 
galbą frontui. Tačiau pasise
kimai likviduojant vokiško
sios okupacijos padarinius bū
tų didesni, jeigu Lietuvos par
tinių organizacijų darbe ne
būtų pridaryta stambių klai 
dų ir trūkumų.

Drg. Suslovas nurodo į svar- vo mircia nusineša daug puikių mieste, Silezijos sostinėje, 
blausias klaidas ir trūkumus (iarbų nepastebėtų. Kitaip įvy- 
Lietuvos TSR partinių organi-']<o su kenoshiečiu Capt. Ro-■ 
zacijų darbe: užtęsimas vyk-įbert Rieschl. Jis sėkmingai pa-j 
dant žemės reformą, nepakan- darė 100

Ji dabar dirba Chicagoje, 
prie American Airlines.

Drąsuolio 
1112 ‘ 
Wis.

tėveliai
Sixty Eight St.,

gyvena 
Kenosha,

kovo 26pasisvečiuos iki 
tada vyks į Miami, Fla.,ek ir 

ilgesniam poilsiui.
Gerbė tau, jaunas karžygi, 

: mes kenoshiečiai didžiuojamės
džios, pilnutinai apsėtų žemę, tavimi. Kenoshietis.

Baigdamas savo kalbą drg.' 
i Suslovas sako:

—Leiskite pareikšti gilų įsi-1

kojamu, bolševikiškai princi
piniu darbu garbingai atliks 
uždavinius, iškeltus jai mūsų 
štabo — Visasąjunginės Ko
munistų Partijos 
Centro Komiteto 
draugo Stalino.

šiuos žodžius plenumo da-

(bolševikų) 
ir asmeniškai

ganizacijų darbe, ir numatyti 
. konkretūs uždaviniai, stovin
tieji prieš Lietuvos partines or
ganizacijas.

Plenumas apsvarstė taip pat 
organizacinius klausimus.

Plenumo dalyviai audringai 
visiems plojant priėmė sveiki
nimo telegramos tekstą tautų 
vadui draugui Stalinui.

Tuo Lietuvos KP(b) CK IV 
plenumas baigė savo darbą.

Kenosha, Wis

Cicero, III
Įsteigimui Lietuvių Archyvo 

paaukavo Liet. Literatūros 
Draugijos 92 kuopa $2. Po $1 
aukavo: J. Staškus, J. Kati
lius, A. Martinonis ir A. Doč- 
kienė. Po 50c aukavo: M. But- 
vill, J. Balčius, M. Wassel ir 
G. Urbonas. A. D.

New Haven, Conn

(April) :
mėnesinis

3, 16 
i susi

Susidomėkit visi LDS 16-tos 
kuopos nariai!

Balandžio 
kuopos įvyks
rinkimas. Tai nebus tik taip 
paprastas susirinkimas, 
tai įvykdavo pirmesni, bet šia
me susirinkime privalėtume 
dalyvauti visi kuopos nariai, 
nes išgirsite naujienybę, kur 
reikalauja visų narių talkos, 
kad tą malonią naujieną pa- 

i daryti pasekminga ir būtų vi- 
, siems nariams ir pačiai orga- 
■ nizacijai ant naudos. Turime 
prisirengti, kaip pasitikti hart- 

; fordiečius, kurie aplankys mus 
i visai trumpoje ateityje.

Korespondentas.

kaip

Šiuo karo metu daug drąsių 
puikių vyrų atsižymi, bet j London. — Sovietų ka-

nemažai žūsta tokių, kurie rei-. riuomene be atlaidos naiki- 
į kia paminėti, tačiau jie su sa-jna apsuptus nacius Breslau

vizitų 
karnas ryžtingumas demaskuo-. su savo orlaiviu, kaip kad pats 
jant ir užkertant kelią lietu-' vadina: “Princess Jean.” Laike 
viškųjų vokiškųjų nacionališ- atakų ant priešo, nei vienas ka

rys jo orlaivyje nebuvo sužeis-

Mindanao saloj, Filipi- 
ant priešo nuošė, amerikiečiai išvalė 

japonus iš Zamboangos uo
stamiesčio.

tų veiklai, silpnas politinis L ■_ ; ;
darbas plačiųjų gyventojų ma-jtas ir jokių orlaivio pagedimų 
siu tarpe, nepakankamas dar- neturėjo.
bas stiprinant partines orga
nizacijas, keliant jų kovingu- pOį]siuį 
mą ir politinį aktyvumą.

Drg. Suslovas savo kalboje ^ės ženklų. Štai keli jo garbės'

Capt. Robert Rieschl grįžo 
ir atsivežė su savimi j 

i 17 skirtingų užsitarnautų gar-!

ženklai: “Distinguished 
Cross,” “the Air Medal” 
Oak Leaf Clusters.”

Capt. Robert Rieschl

Flying 
ir “15

iškėlė Lietuvos partinei orga
nizacijai konkrečius uždavi
nius: sustiprinti kovą prieš lie
tuviškuosius vokiškuosius bur
žuazinius nacionalistus, apva- J ^aro tarnybą 1941. met. rug-
lyti tarybinį aparatą nuo sye-is®J° mėnesį. Jis išbuvo veik du 
timų elementų, drąsiau kelti išlietu laiko artilerijoj, o pas-

įstojo

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Didelis paslrinkimds visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

apačios patikrintus ir tarybų' 
valdžiai atsidavusius darbuo-' 
tojus, atkreipus ypatingą 
mesį kadrų paruošimui, 
truktavimui, apmokymui, 
pestingam išauklėjimui ir 
grūdinimui jaunų kadrų.

Lietuvos partinei organiza-' 
cijai, Lietuvos darbo žmonėms

d ė-' 
ins-' 
rū-

sc uz-. LIWUV^M
Fotografas

Traukiu paveikslus familljų, ves
tuvių, kitokių grupių Ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

grikoniškais. Rei- 
ka 111 * 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

........................ ...

DUONA 
<O^SCH0LES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tek ĘVergreen 4r88Q2

Kovo 18-tą LLD 63 kuopa 
buvo sūrėngusi prakalbas. Kal
bėjo LLD Centro , Sekr. D. M. 
šolomskas. Prakalbos susidėjo 
iš dviejų atvejų. ’ Pirmu atve^ 
ju nušvietė 30 metų organiza
cijos gyvavimą ir josios milži
niškus nuveiktus apšvietos dar
bus. Ir čia noriu atžymėti nors hervarą, didelį geležinkelių 
keletą labai pavyzdingų klausi-j 
mų. Apie organizacijos dar
buotę, kalbėtojas pranešė, kad 
LLD egzistuoja ne vien tik 
Jungt. Valstijose, bet taipgi tu
ri kuopas Kanadoje, Argenti
noje, Brazilijoje ir 
Francijoje. Tai yra 
lykai. Malonu yra 
mūsų viengenčiai 
pasaulio kampuose 
naudotis savo prigimtos kalbos 
tikrai progresyvaus pobūdžio 
literatūra, kuria aprūpina L. 
L. Draugijos Centras. Taipgi 
kalbėtojas pareiškė, kad ši or
ganizacija per savo 30 metų 
gyvavimą išleido net 51 didelio 
formato knygą, arba 250,000 
egzempliorių. Tai nuveiktas 
milžiniškas darbas.

Berlyno radijas sake, kad 
rusai atakuoja vokiečius 
šiaurvakarinėj e V engri j o j e, 
už 58 mylių nuo Austrijos 
ir linkui Komarno. Naciai 
pranešė, jog Sovietų kariuo
menė įsiveržė į Szekesfer-

'ir plentų mazgą, 32 mylios į 
į pietų vakarus nuo Buda-| 
pesto, raudonarmiečių už-i 
imto Vengrijos sostamies-j 
čio.

APVALYTOJAI
atlikimui abelno valymo fabrike.

PUIKIAUSIA ALGA 
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas.

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONĖ

SLAUGIŲ
PAGELBININKĖS

Atvažiavimas i S New York Miesto viena 
valanda Long Island Gelžkeliu.

Telefonuokite AMITYVILLE 1700
Telefonuokite mūsų kaštu.

BRUNSWICK HOME,
AMITYVILLE, L. I.

(73)

net turėjo 
įdomūs da- 
žinoti, kad 

įvairiuose 
turi progos

KEIČIAMA NACIŲ KO- I 
MANDA VAKARUOSE

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST. 

NEWARK, N. J.
(70) i

TYPIST—BILLERS
DauKmeninė groserių į staigu.

savaitė. Gera Alga. Pageidaujama 
brooklyniečių merginų.

JOHN SEXTON & CO., 
CUMBERLAND 6-6080

(74)

■ VIEŠBUTIS (Eastside), reikalauja moterų 
' dirbti prie Bufeto, moterų prie Steam Tablo, 

moterų Virtuvėje. Puikios darbo sąlygos. 
Pilnam—daliai laiko.

BEEKMAN TOWER HOTEL. 49th St. 
ir 1st Ave.

(70)

dienų

I

Paryžius. — Associated1 
Press praneša, kad ligšioli-: 
nis vokiečių komandierius! 
Italijoj, feldmaršal. A. Ke- I 
selrig, turbūt, perkeltas į> 
vakarinį frontą prieš ame
rikiečius ir anglus. Iki pas
kutinių dienų šiame fronte 
nacių vadu buvo feldmarša
las von Rundstedt.

REIKIA VYRŲ
Gėlių atminimas ir greenhouse darbas.
Pilnam ir daliai laiko. Geros Alnos.
SOUTH MOUNTAIN NURSERIES.

120 MILLBURN AVE., MILBURN, N. J.
(72)

Antra dalis prakalbos buvo 
apie Lietuvos padėtį. Kalbėto
jas pareiškė, kad Lietuvoje 
vokiečių gaujos išžudė 465,000 
žmonių. Tai šiurpulinga žinia. 
Bet kalbėtojas pareiškė, kad 
Lietuvos žmonės ir visa Lietu
vos šalis labai sparčiai keliasi 
iš griuvėsių su pagalba Sovietų 
Sąjungos..

Mus visus džiugina, kad jau 
galima siųsti laiškus į Lietuvą 
ir susižinoti su savo mylimais, 
kurie dar išliko baisiųjų hitle
rininkų nenugalabinti.

Buvo rinkta aukos Lietuvos 
pagalbai. Aukavo sekamai: 
Po $5.00: Jusaitis, Kizėvičius, 
J. Jasiūnas; Mureikienė $3; 
Po $2: J. J. Mockaitis, J. Ra
gauskas, A. Jocis, M. Kairys, 
B. Bortkevičia. Po $1.00: D. 
Šneideris, J. Kairys, C. Rimas, 
S. Varnelis, T. Staneikienė,

Aks-
A. Švėgžda, A. Sčia- 
F. Miknevičia, Balt-

M. Valatkienė 50c, Pi- 
50c, C. Baltrėnas 50c.

— Šimkus ir Vilčins-
kienė, ir M. ir O. Arisonai $2.

Viso aukų .surinkta $44.80.
Išėmus prakalbų lėšas, liku

sieji bus pridėti prie kito ko- very—Salve for Poison Ivy. 
miteto iždo, kurio viso labo su 
sidarys $1.50 ir visi bus pasiųs 
ta L.
LLD 
ačiū 
tojui, 
dalyviams.

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

FREIGHT HANDLERS 
FULL TIME 

Night Work
Must be experienced at 

TRUCK PLATFORM WORK 
Union Wage Scale.

WMC RULES APPLY.
BILKAYS EXPRESS CO.

295 MT. PLEASANT AVE. 
NEWARK, N. J.

HUMBOLDT 2-0200.

MOTERYS
APTARNAUTOJŲ PAREIGOM 

LIGONINĖJE
Ant Privatinių Aukščių

Kreipkitės
MISS CASSIN

UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS

PHILADELPHIA, PA.
______ J2U

(76) |

Joškevičienė, Kajackienė, 
tinienė, 
vynsky, 
rėnienė; 
lipavičia 
Po 25c

Kurios Prašalina Daugybę Įvairią : 
Ligą. Skaitykit Atydžiai Vardus I 
Mosčią ir Įsitėinykite nuo Kokią 

Ligą Jos Pagelbsti.
No. 1. M. J. SVILPA’S Miracle Oint
ment. For Toothache; irritation and 
hardening of the gums.—Šita mos
tis prašalina danties skaudėjimą ir 
sustiprina smegenis. Kartais žmogus i 
neturi dantų, kad smegenis nesvei- į 

| kos, vartok šitą mostį, gausi pagel
tą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jj. šita mostis priimni

i vartot ir ne kenksminga. -
Kaina—1 oncas $1.00

No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re-i 
i 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,

I Gėlimą Kornų, nuo Šalčio ir nuša
limo ir daugybės Odos nesveikumų.

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

Šita i 
mostis prašalina įvairius niežėjimus 

' ir

VYRAI—BERNIUKAI
LAVINTI—NELAVINTI 

KARO PRODUKCIJA
Pilnam ar Daliai Laiko 

53 Valandų Savaitė 
LAIKAS IR % VIRŠLAIKIO 

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIITAI
5% BONŲ NAKTIMS

WORLD STEEL PRODUCTS
448 TIFFANY ST., BRONX, DAYTON 9-1500

(7 1)

MOTERYS
WARDU APTARNAVIMO 

PAREIGOM 
LIGONINĖJE

Kreipkitės
MISS CASSIN

UNIVERSITY HOSPITAL 
34TH IR SPRUCE STREETS 

PHILADELPHIA, PA.
(71)

MECHANIKAI IR 
MECHANIKŲ 

PAGELBININKAI
Gerai mokami, nuolatiniai darbai 

užtikrinta pokarine ateitim. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių. 
Annis-Patterson, Ine.

• 860 Market Street,
Paterson, N. J.

MERGINOS-MOTERYS
; DIRBTI ŠVARIOJE. MODERNIŠKOJE KOS-
1 METIKŲ DIRBTUVĖJE. NUOLATINIS 

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

ŠAUKITE MR. JONES 
LEHIGH 4-2552.

. .•(70)

8U

SĄSKAITŲ RAŠTININKE
i Tik patyrusi typistė. Nuolat. Fabriko ofisas. 

(i'/j dienos, $29.90. Šaukite Mr. Charles, 
LEhigh 4-2550.

' (70)

MERGINOS
(70) '

LANGŲ VALYTOJAI
40 Valandų, 5 Dienų Savaitė

$60 J SAVAITĘ
Nuolatinis Keliavimo Darbas

ARC WINDOW CLEANING CO.
799 Broadway, Room 234.

(70)

ABELNAM FABRIKO DARBUI
l-MI IR 2-RI ŠIFTAI

KREIPKITĖS

DŽIANITORIUS
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

Lengvas Darbas 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.
Annis-Patterson, Ine.

860 Market Street, 
Paterson, N. J.

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.

P. T. Centro Komitetui, i 
63 kuopa Širdingai taria į 
už pasidarbavimą kalbė-1 
aukautojams ir visiems 

žemaitis.

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.GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARC KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

EV. 4-7345 Lie. by Board of Health

EXTERMINATING
416 So. 5 th Street

(70)

HOLMESBURG
PHILADELPHIA, PA

COMPANY
Brooklyn, N. Y.

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

Skysčius parduodame ir
IŠNAIKINAME 

ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokį brudą.

cc
mažais kiekiais.

APT ARNAU JAM K
NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMfcNTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS
Jūsų varginimosi dėl brudo ir pelių užsibaigs kai atsikreipsite 

i Blue ribbon exterminators.
Dieną ir Naktį Patarnavimas. Visas Darbas Guarantuotas.

Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

VYRAI 17—50
Sandėlio departmente, plumbing medžiagos. 

Nuolatinis darbas, daug viršlaikių.
DANIEL SMITH & CO.

i 37-14 32nd St., L. I. C. STILLWELL 4-2992 ‘
(70)

OFISO IR IŠSIUNTIMO RAŠTININKAS
Daugmeninė groserių įstaiga.
. 5 Dienų savaitė.

ŠAUKITE MR. DUFFY, 
CUMBERLAND 6-6080.

(74) I

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

ir 
ABELNAI PAGELBININKAI

Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co,

(72)

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Mokines Fabriko Darbui
IŠTISĄ DIENĄ DARBAS

Būtinoj Pramonėj
Kreipkitės

AMERICAN CAN COMPANY
Delaware Ave. & Palmer Str.,

PHILADELPHIA, PA.
(72)

4530 TACONY STREET 
PHILADELPHIA, PA.

_ _____________________________________ (7Q) ;

VAGONŲ KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(72) ;

PEČKURIAI 
LAISNIUOTI 
MĖSININKAI

IR MĖSININKŲ PAGELBININKAI 
MEITĖLIŲ SKERDYTOJAI 

NUOLATINIS DARBAS
Prisilaikoma WMC Taisyklių

CHARLES MILLER & CO.
5th St. and N. Y. S. & W. Railroad

North Bergen, N. J.
. . (73)

sa-

REIKIA VYRŲ 
GYVYBINIS KARO DARBAS. 

PAGELBININKAI, MECHANIKAI, 
ALUMINUM WELDERS.

Aukščiausios galimai algos, 60 valandų
vaite. Vien tik dieniniai šiltai. Nuolatinis 

darbas. Patogi vieta. Prisilaikoma WMC 
taisyklių.

BARČO STEEL CONSTRUCTION CO.
1180 E. Broad St., Elizalxjth, N. J.,

(73)
i1 —

SPECIALIAI VYRAI
ABELNAM VALYMO DARBUI 

LIGONINĖJE
Kreipkitės

MISS CASSIN, Executive Manager 
UNIVERSITY HOSPITAL
84TH IR SPRUCE STREETS 

PHILADELPHIA, PA.
(70

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir viršaus
ABELNAS FABRIKO

DARBAS
Kreipkitės

AMERICAN CAN CO.
Delaware Ave. & Palmer St.

PHILADELPHIA, PA.
(72)

SKALBYKLOS PAGELBININKAI 
LIGONINĖJE

Kreipkitės
‘ MISS CASSIN

UNIVERSITY HOSPITAL 
34TH IR SPRUCE STREETS 

PHILADELPHIA, PA.
(72)

AUTO MECHANIKAI
PRIE AUTOMOTIVE JOBBERS 

MAŠINšAPflJ ; PUIKIAUSIOS DABAR 
IR POKARINĖS PROGOS: 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.
KREIPKITĖS
AMSCO,

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

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

BŪTINAS DARBAS
KREIPKITĖS

MR. W. J. HICKEY

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

BROOKLYN, N. Y.
<7»
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FILMOS - TEATRAI • sezonas, 22 perstatymai. Di- 
j’iguos Laszlo Halasz.

Spauda Gerai Atsiliepė apie 
“Wait For Me”

Now Yorko spauda šimpa-

Žvingilams Laisvės | DARBO PARTIJA RAGINO PRIŽIŪRĖTI 
Bazaras Patiko IŠPARDAVIMĄ KARO REIKMENŲ

Piliečių Kliubo Juozinės 
įvyks 24-tą

Amerikos Darbo Partija 
Now Yorke ragino vyriausybę 

Žvingilai iš Jewett City, Conn, iimtis Rėžtos priežiūros išpar- 
. įdavimo atlikusiu nuo karo

I dbt) II) U Illb . I •

. “Pirmą syki buvome 
Laisvės bazaro. Mums taip pa
tiko ir esam užganėdinti mū
sų trijų dienų buvimu. ------
negalim iškęsti nepadėkavoję.

“Pirmiausia, didžiausia pa
dėka gaspadinėms, kurios taip 
sunkiai dirbo per visą bazarą, į 
pataisė tokius skanius valgius) 
ir taip gabiai patarnavo —j 
neparodydamos jokio pavar-į 
gio, nors tą ir jautė, bet kiek
vienam svečiui patarnavo su I 
šypsena ant veido. Tai tos Į 
draugės yra tikros visų žmo- i 
nių mylėtojos.

“Verti pagarbos ir tie drau-l 
gai, kurie girdė trokštančius—I 
jie sukos, lyg kad ant sriubų, i 
Taipgi visi, kurie dirbo ar prie 
pinigų ar daiktų—parodė sa
vo gabumą ir tinkamumą tai. 
vietai.

“Nepamiršim ir tos puikios 
muzikos ir chorų, kurie daina
vo taip gražiai.

“Mes viskuo esam patenkin
ti ir tariam visiem didelį ačiū. 
Jei būsim gyvi, pasimatysim 
ant Laisvės bazaro, 1946.

“Likit sveiki,
Abudu Žvingilai, 
duktė ir anūkės.

veteranai 
Amerikoje

lietuviu
Antanas

spaudos j 
ir Eva

nuo karo

tų progos gauti ir naudingai 
suvalioti atlikusį perviršių. Ir 
smulkiajam biznieriui būtų 
proga verslui iki lentynos at- 

anti re'hmenų. Darbo Partijos pla- sipildys taikos laiko gaminiais.
nas yra, kad smulkieji preky
bininkai gautų lygų Šerą tų 

Todėl reikmenų, neleidžiant stambie- 
i siems susigrobti viską ir už-, 
vesti monopolį ant tų daiktų.! 
Plačiai paskleidus tuos daik-j 

)tus, sako jie, visuomenė ture-į

Darbiečiai savo pasiūlymą 
Įteikė senatoriui James Mead, 
Senato Specialės Komisijos 
pirmininkui, taipgi Guy M. 
Gillette, Federal Surplus Pro
perty Board pirmininkui.

New Yorko Kongresma- Brooklyno Smetonuotie 
nai Užtarė WAC, Nu- ji Jieškojo “Nekalty

Philadelphijoj areštuotas 
brooklynietis Morris Kessler, i 
taipgi žinomas po vardu An-! 
thony garino, gyvenęs 5123 
Beverly Road. Jis kaltinamas 
pavogime troko cigaretų, ver-Į 
tės $3,700.

NAUJA ŠAUNI KOMEDIJA — 
ŽAVI TFXUNISPALVOM! 

matyk puikiausią pin-up gra
žuolių PARODĄ PARAMOUNT’S 

“Bring On The Girls”
Veronica l4»ko

Bracken ❖

žvaigžtlžiuo.ia
Sonny Tufts ❖

Marjorie Reynolds 
JOHNNY COY

smagins jus ir 
Scenoje: Sugrįžęs vaidinimas 

Mėgiamo

Eddie

linksmins!Šis judi* 
Akmeniniai 
Amerikos 
Spots, Ir dar Bill Kenny >Je Ralph Brown 
“Syncopated Taps,' 
nų Stylist? ❖ Buck ir Bubbles, Extra 
patraukius priedas: Cootie Williams, Jo 

Triuba ir Jo Orkestras

PARAMOUNT Broadway ir 43rd St.

Kvarteto, The Ink

Ella FitzKerald, Dai 
Buck ir Bubbles,

baustas už Neklusnumą bes,’’-Nekalt. Nerado

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas savo eilėse turi daug 
Juozu ir Josefinu. Dėl to kliu- 
bo Juozinės visuomet būna 
šaunios. Tokiomis bus ir šios, 
Įvyksiančios jau šio šeštadie
nio vakarą, savose salėse, 280 
Union Avė,, Brooklyne. Visi 
Juozai su Juozienėmis ir Juo- 
zaitėmis bus gražiai priimti ir 
pavaišinti. Tarpe pasiruošusių 
patarnauti svečiams bus pat
sai vyriausia kliubo Juozas, 
Zakarauskas, gaspadorius, su 
visais savo talkininkais. Vai
šės prasidės 8 vai. 
tęsis per 
9-tai.

Kviečia 
šeimomis
pasilinksminti.

vakaro 
vieną valandą,

visus Juozus 
ir draugais

ir 
iki

su jų 
užeiti

tingai ir entuziastiškai atsilie
pė apie Stanley Teatre nese
niai pradėtąją rodyti Sovietų 
filmą “Wait for Me.”

New York Times’e A. W. 
rašė, jog filmą pilna “šilumos 
ir jautrumo’’ perstatyme žmo
nių, laukiančių namo sugrįž
tant kariškių savo vyrų. Jis 
aukštai Įvertina vaidinimą! 
žvaigždės Valentinos Serovos 
ir visų vadovaujančių vaidy-! 
Iii-

New Yorko Herald Tribune' 
kritikas Otis L. Guernsey, Jr., 
rašo: “Kaip ir didžiumoje ru-' 
sų filmų, šioje “Wait for Me’’ 
yra prošvaistės gilios melodra
mos ir geros charakteristikos. 
Kada 
krinta 
d a j is 
priešo

laisvintojus. Maršalas Tito ap- 
žvelginėja savo partizanus. 
Taipgi vaizdai iš Chinijos.

Radio City Rodoma 
“Without Love”

Greta šventiškojo, religinė
mis temomis perstatomo sce
noje velykinio akto1 “The Glo
ry of Easter,” *Radio City Mu
sic Hall, 6th Ave. ir 50th St., 
New Yorke, rodoma nauja fil
mą “Without Love.’’ žvaigž
dėse Spencer Tracy ir Katha
rine Hepburn, vienas nusivy
lęs meilėje, kita praradus mei
lę dėl mirties mylimojo. Jiedu 
susitaria veikti sykiu mokslui, 
bet be meilės, iki taip bevai- 
dindami suranda, kad jiedu 
jau taip Įsisapnavę meilėje, 
jog jieškinėja vaikiškų prie
monių vienas kitą prisivilioti. 
Tai komiška, lengva filmą.

“A Tree Grows in Brooklyn”
Tasai “Brooklyne augantis 

medis“ Įaugo Į Roxy Teatrą, 
7th Ave. ir 50th St., New Yor
ke, ten rodoma ketvirta savai
tė. Scenoje Victor Borge, Joan 
Edwards ir kiti.

Dr. Max Yergan Užtarė 
Bridges

Dr. Max Yergan, Naciona- 
lio Negrų Kongreso preziden
tas, šiomis dienomis paskelbė, 
kad jis yra parašęs preziden
tui Rooseveltui prašymą pa
naikinti esamą prieš Harry 
Bridges deportacijos bylą.

Papjautas prie Telefono

Emanuel Celler, Vito Marc- 
antonio ir Adam Clayton Po
well, Jr., prašė vyriausybės iš
tirti Lowell General Hospital, darni 
Fort Devens, Mass., Įvykusį Brooklyno 
nesusipratimą tarp negrių į pasišovę nuvežti Washington© Į 
WAC narių ir to forto virše- j svietui parodyti “nekaltą lie-j 
nybės.

Kovo 10-tą negrės WAC na
rės buvo paskelbusios sėdėji- 
mo streiką. Už tai keturios iš 

į jų tapo įkaitintos nepaklusnu- 
■ me ir nubaustos metams sun- 
. kiųjų darbų kalėjimo, taipgi 
• Įsakyta Įrašyti negarbingai at
leistomis iš kariškos tarnybos.' 
Gi nuteistosios sako, jog pulk, i 
Walter M. Crandall sakęs! 
joms, kad “jūs esate čionai 
plauti sienas, šveisti grindife ir 
atlikti purvinąjį darbą.“ Jos 
reikalavusios duoti joms darbą! 
pagal jų tinkamumą, sugabu- 
mą atlikti.

Mass., 
tarp

Ruošdamiesi i savo politini 
cirką Washingtone — “atsto
vauti“ Amerikos lietuvius bū- 

niekeno nerinkti, — 
smetonukai buvo!

Pasiilgote francūziško kon-! 
jako (cognac)? šiomis dieno
mis atvežta New Yorkan pir- i 
masis siuntinys, 9,000 dėžių

Didi šiandienos Auksiniai Vakarai!
Mary O’Hara’s patinkainiausias, 

perkamiausias!

THUNDERHEAD
SON OF FLICKA

su RODDY McDOWALL, 
FOSTER RITA JOHNSON.
TECHNLSPALVOMIS nat mulėse

aplinkybėse! Dramatiškas . . .
Sujaudinąs . . . /domiausias!

VICTORIA,

PRESTON
Pagamintas 

Utah

MATYK NAUJAUSIUS JLDŽ1LS IS VISŲ KARO FRONTŲ!
Matyk pati Tokyo bombardavimų! Matyk J. V. marininkus iškeliant mūsų vėliavų 
Iwo saloj! Matyk žinias iŠ vakarų fronto matyk žygius linkui Rheino. Matyk 9-jų J. V. 
armijų pereinant Roer upę! Matyk Talkininku vadus, Churchillų, Eisenhower) ir Milr- 
shallų, atsilankant į mūšių frontus! Matyk žinias iš Rytų fronto matyk pirmus Bel
grado išvadavimo judžius! Matyk žinias iš Pacifiko Matyk pirmųjj reikmenų konvojų 
pasiekiant Chiniją Ledo-Chinijos keliais! Matyk Amerikos jūreivius išlaisvintus iš ja

ponų belaisvių stovyklos! Matyk "Fury in the Pacific“ ir "New Americans."

NEWSREEL THEATRE
BROADWAY IR 46 ST.

Daily News.

;gal Konstantino
Siinonovo poenii)

r. V
B A

Gaminta
3 mag&ki kiekvieno kareivio žodžiai 

iš širdies moteriai, kurią jis myli!
* * *

“Kada begalinės dienos neatneša 
žodžio nuo manęs, budėk pati 

viena, brangioji—

R.

Pas Stasį Misiūną Bus 
Juozinės

tuvaitę.”
žinoma,

kia turinti būti ta lietuvaitė, | Kučinskas rengia Juozų 
kad būti nekalta.

Didžiuma lietuvių, logiškai 
galvojančių paprastų žmonių 
sakytų, jog nekalta lietuvaitė 

i yra bile kuri mergina ar mo- 
i teris, kuri nieko nenuskriau- 
de,*yra žinoma, kaipo teisin-j

l gas žmogus asmeniškuose san-Į 
tykiuose su žmonėmis, taipgiI

į ištikima mūsų kraštui, tautai! 
i ir demokratijai.

Katalikų kunigai,
Imiesi tam tikrais ,
i dvasiškijos senoviškais patvar- 
i kymais, sakytų, kad viskas ki- 
į ta mažai ką reikštų, bet turi 
i būti netekėjusi. Pamenu, kaip
mūsų sodžiaus jaunos mergai-

'į Stasio Misiūno Paramount 
kilo klausimas, ko-1 Bar & Grill patalpose Juozas

1 — 1 • J V • . _ 1 • t iti par- 
jtę.” Įvyks kovo 25-tą, sekma
dienį, 3 vai. po pietų. Juozas 
Kučinskas nupirks visą bačką 
alaus ir visus pavaišins, žino
ma, bus ir užkandžių.

MIRĖ
Joseph Banaitis, 54 m.

296

K A L
Sovietuose 
Artkinn Perstatymas

ANTRA 
Didžioji Savaitė!

Nuolat nuo 9 is ryto STANLEY 7th Avė. bet- 
42"d & 41 »♦ St

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

Smagi komedija. .. naujoviška kaip rytojus .. .
linksma ir romantiška

SPENCER . KATHARINE
TRACY X HEPBURN

"Without Love"
su LUCILLE BALL. Metro-Goldwyn-Mayer Judis 

paremtas Philip’o Barry veikalu
ir THE MUSIC HALL’S DIDIS VELYKINIS VAIDINI
MAS SCENOJ “GLORY OF EASTER,” tradiciniai vaizdai 
ir reginiai, ir dar iškilmingas šventadieniškas “SPRING 
IS HERE” su šauniais Music Hall’s scenos vaidintojais.

SntaekaaxS9SB

Paramount Teatre Rodo 
“Bring on the Girls” 

ši linksma, spalvota filmą! 
rodoma dar šią savaitę ir iki 
28-tai. žvaigždėse Veronica! 
Lake, Sonny Tufts, Eddie I 
Bracken, Marjorie Reynolds. I 
O pradedant 28-ta rodysi 
“Practically Yours” su Clau-į 
dette Colbert ir Fred Mac-1 
Murray. Scenon sugrįžta Ben
ny Goodman su savo orkestrą 
ir grupe dainininkų-aktorių. i

Samuel Zuckerman, 2345 
Broadway, New Yorke, buvo 
pašauktas prie telefono to 
apartmento koridoriuje. Jam 
atsiliepiant, nežinomas asmuo 
iš užpakalio smeigė Į jj 8 co
lių peiliu. Nelaimę ne už ilgo 
pajuto telefono operatorė, iš
girdus per telefoną mirštan
čiojo kriokiančiai vaitojantį 
balsą. Gi bildinge kas nors 
matę du jaunus vyrus skubant 
per koridorių, bet nepažinti, 
nesulaikyti.

lakūnas Nikolajus nu- 
priešo teritorijoj ar ka- 
partizanuose užpuola 
stotĮ, paveikslas turi

tikrovišką aštrumą Sovietų do- 
kumentališkų filmų.’’

P M laikraštyje McManus 
rašo, jog problema laukian
čių moterų yra pasaulinė. Fil- 
mos išpildymas, taipgi' puikus 
New Yorko teatrų ir radijų 
aktorių Įkalbėjimas angliškojo 
aiškinimo, duoda viso pasaulio 
filmininkams vertingą temą.

Laikraštyje News Dorothy 
Masters atžymėjo filmą trim 
žvaigždutėmis ir pareiškė, jog 
filmą puikiai pagaminta ir su
vaidinta, verta paskleisti pa
sauliniai. Ji taipgi pastebi, jog 
intriga apie Nikolajų puikiai 
išlaikyta.
Embassy Newsreel Teatruose

šią savaitę, iki 28-tai, rodo 
Church ill’o, Eisenhower ir gen. 
Marshall apsilankymą fron
tuose. Raudonoji Armija su 
Jugoslavijos partizanais iš
laisvina Belgradą, o civiliniai 
renkasi Į gatves pasveikinti, iš-

Victoria Teatre
Ir toliau teberodoma nese

niai ten pradėta nauja spal
vota filmą “Thunderhead.”

Miestavas Teatras Laukia 
Operos Sezono

M i estą varne New York Ci
ty Center, 131 W. 55th St., 
New Yorke, pradedant balan
džio 12-ta, bus trumpas operų

New Yor^o ir apylinkės 
Daržininkų Kliubai surengė 
trijų dienų prdekcijas New 
York Times Hall, New Yorke. 
Tose p re lekcijose buvo aiški
nama skoningas sudarymas 
nuskintų gelių Į bukietus ir 
puokštes.

am- 
remda-1 žiaus, gyveno 3296 Atlantic 

aukštosios) Ave., mirė kovo 22 d., Kings 
County Hospital. Kūnas pa
šarvotas grab. J. Garšvos kop
lyčioje, 231 Bedford Ave., ku
ris rūpinasi ir laidotuvių pa
reigomis. Laidotuvės Įvyks ko- 

, Holy Trinity kapi
nėse. Velionis paliko nuliūdi
me našlę Magdeleną, dukteris 
Mary Akelaitienę ir Anna 
Kollamą. Taipgi 4 anūkus.

Į tės susiėjusios kalbėdavo, kad ’ vo 26 d.,
jos meldžiasi Dievui apsaugo
ti jas nuo vaikinui ir ištekėji
mo, nes ištekėjimu prarastų 
nekaltybę. Tačiau užaugusios 
pradėdavo galvoti kitaip, nes 
jau suprasdavo, jog ta taisyk
lė galima priimti tik mažiems 
ir perseniems. vaikams, ku
riems gyvenimas dar neprasi
dėjo ar jau pasibaigė.

Mūsų smetonukai, savo sim
patijomis fašizmui, skleidimu 
fašistinės propagandos, kenki
mu teikimui 
bos, 
jog 
tarp 
juos
Tačiau, kad neprasikalsti sa
vo dvasios vadui, amžius nu
manyta esant dar ne viskuo.

1 Mergaitė turinti būti grynai 
arijoniška, arba negalėsią 

! skaityti nekalta. Turinti būti 
; tiktai geltonplaukė, mėlynakė.

Jie.škojo jie prakaitą brauk- 
| darni, tačiau iki paskutinių 
! dienų nekaltybės tarp savųjų- 
! nebuvo radę. Ar galų gale pa- 
I vyko jiems tą “stebuklą“ ras- 
I ti, parodys netolima ateitis. 
I , Man atrodo, 
; kai be reikalo taip prakaita- 
i vo. Brooklynas pilnas nekaltų 
i lietuvaičių. Net pačių tautinin- 
I kų šeimose, ypatingai tarp 
i jaunimo, užtikrinu, randasi 
nekaltų merginų ir moterų. Ne 
visos simpatizuoja fašistams, 
ne visos fašistų propagandai 
pritaria. Gal būt tame ir bėda 
buvo. Nesimpatingos fašistams 
neatsakytų smetonininkų tiks
lams nei būtų sutikusios už 
juos kalbėti Washingtone.

Mrs. Simon Newcomb Wil
son, 25 metų, dingusi-pabė- 
gusi iš Medical Center žinioje 
esančio Neurologinio Institu
to, New Yorke.

PARDAVIMAI
Lietuvai pagal- 

jautėsi taip prasikaltę, 
priėję išvados, kad tik 
8-10 metų mergaitė pas 
begalinti būti nekalta.

Parsiduoda gera šimto akrų far- 
ma su visais gyvuliais ir įrankiais. 
Farma randasi už 6 mylių nuo 
Ithacą, N. Y. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės pas—F. Černevičius, 
57-23 63rd St., Maspeth, L. I., N. Y. 
Tel HA. 8-1706. (69-70)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoji garadžius už priei

namą kainą. Vieta vienam karui. 
Garadžius geras ir parankioj vietoj: 
netoli Flushing Ave. ir Grand St. 
karų linijos. Kreipkitės: —
F. černevičius, 57-23 63rd Street, 
Maspeth, L. I. (69-70)

kad tautinin-

C

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

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
VALANDOS:

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučiūs, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J. )

2—4 c Q Sekmadieniais nėra valandų.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadiehių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION BROOKLYN
, Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
ateičių* *u naujausiai* įtaisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLJITS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. «rTagg 2-3842

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. T.
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

ną Brooklyno šeimą!
BETTY SMITH’S

“A TREE GROWS 
IN BROOKLYN”

visi aktoriai žvaigždiniai 
SCENOJE, VICTOR BORGE ir 
JOAN EDWARDS. Dar ir kiti 
šaunūs aktai.
□ f\YV 7th Ave. ,r Both St-» lx T New York

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. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

. 13171

ir laikrodėlių.

Jules, Jurgensen.

Persodlnam Deimantus Jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

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

VERI-THIN RYTHM...i7q«wlPr.d.io.
movement Smartly »tyled yell

ROBERT 
701 Grand St. 
TeL ST. 2-2178

LIPTON, Jeweler
Brooklyn, N. Y. t




