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Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

_____ __________________ ..

Smetonininkai dabar galės 
kriokti:
Plaukė Zoselė per vandenėlį, 
Gir-gir-gir, gar-gar-gar 
Per vandenėlį.
Paskui Zoselę ir Antanėlis, 
Gir-gir-gir gar. . . ir Antanėlis.

Taip, Zosė ir Antanas Sme
tonai šiomis dienomis, sakoma, 
atplauks iš Brazilijos į New 
Yorką. Tai turėsime visą tre
jukę — Jadvygą, Zosę ir An
taną — trejukė, kuri slopino 
ir žudė Lietuvos liaudį per ar
ti 14-ką metų!

ši “šventoji traicė” simbo
lizuoja Lietuvos liaudies prie
spaudą, siautusią mūsų tėvų 
krašte. .Ji simbolizuoja juo
dąjį fašizmą. Ji simbolizuoja 
viską, kas yra bjauriausio ir 
žemiausio visuomeniniame gy
venime.

Ir šiandien, tasai senis, ku
ris turėjo bėgti nuo liaudies 
keršto, kai ji išsilaisvino, at
važiuoja Amerikon dirbti Hit
leriui, toliau dirbti juodajam 
fašizmui.

Smetona, kuris dirbo Vokie
tijos kaizeriui 1918 metais, 
dabar dirba Hitleriui. Smeto
na, Zosė ir Jadvyga puikiai 
žino, kad Lietuvos liaudis se- 
nan gyveniman daugiau nebe
grįš. Tai jie mano gelbėti Hit
leriui laimėti šį karą, kad su 
jo pagalba paskui būtų galima 
Lietuvon fašizmą grąžinti.

Bet Smetona to niekad ne
sulauks! ■ Amerikos lietuvių 
visuomenė į jį žiūrės ir jį pa
sitiks kaip didžiausį nepriete
lių lietuvių tautos, kaip ne
vidoną, kaip Hitlerio agentą ’

x Skaitykite mūsų bendradar.
- bio, Mykolo Patrankos, straip

snį šiame “L.” numeryj. Jūs 
surasite, kieno naudai ir kie
no iškaščiais smetonininkai va
ro savo propagandą Ameri
kos lietuviuos.

SLA pild. taryba posėdžia
vo. Kl. Jurgelionis, pasižiūrė
jęs į Mažukną, sako:y

—Tu esi komunistas; tau 
čia nevieta. . .

Neužilgo išsirišo klausimas, 
kuriam ten buvo vieta: vien
balsiai buvo nutarta Kleofą 
išvyti laukan!

. . t ----------------

Nereikia, tačiau, manyti, 
kad šis pildomosios tarybos 
žygis yra padarytas tais kalti- 

, nimais, kuriuos pažangieji 
SLA nariai statė prieš Jurge- 
lionį.

Ne!
Pildomąjai tarybai Jurgelio

nis labai nepatiko todėl, kam 
jis parašė, kad pildomoji ta
ryba nežino, kaip atsteigti iš
pustytą SLA lėšų fondą!

Be to, jis parašė, kad SLA 
prilipo liepto galą.

Beje, revizoriai dar vis te
bedaro reviziją SLA centre. 
Pild. tarybos posėdis tęsėsi ne 
savo name, bet viešbutyje. Sa
koma, tūli pild. tarybos nariai 
norėję pamatyti revizorius, bet 
jiems nebuvę duota progos.

Keistų, labai keistų ten yra 
dalykų!.. .

Į mano neseniai padarytą 
pastabą, kad “šiandien komu
nistu yra vadinamas kiekvie
nas, kuris yra priešingas fa
šizmui,” “Vienybės” Tysliava 
atkirto: /‘komunistai ne prie
šingi fašizmui.” Kodėl ? Todėl, 
jog “Mizara, matyt, pamiršo, 
kad dar visai neseniai Stali
nas siuntė savo ‘lekajų’ Molo
tovą į Berlyną.”

Tąjį “argumentą” pakar
tojo ir Čikagos kunigų “Drau- 

į gas.” ''•••d*
Mizara nepamiršo, kad Mb- 

į lotovas buvo Berlyne. Jis taip
gi atsimena, kad ten buvo pa
siųstas ir Sumner Welles, 
Amerikos valstybes sekreto-
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Amerikos Liaudies
Suvažiavimą

Chicago, Ill. — Šio miesto 
ir valstijos darbininkai ir 
pažangūnai išrinko pusant
ro tūkstančio delegatų į 
Amerikos Liaudies Suvažia
vimą, kuris įvyks New Yor
ke balandžio (April) 5—6 d. 
Jis šaukiamas tiksiu išlai
kyt taiką ir pilietines lais
ves Amerikoj.

Daugelis Illinojaus dele-

Apsuptai Jugoslavijai 
Sunku Būtų Atremt 

Nazius ir Italus
Belgrad, Jugoslavija. — 

Sunku Jugoslavijai atsispirt 
prieš Vokietijos reikalavi
mus. Jugoslavija yra apsup
ta Italijos, Vokietijos, 
Vengrijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos. Jeigu Jugoslavi
ja atmestų vokiečių reikala
vimus ir stotų išvien su 
Anglija, tai anglai tiktai 
per siaurą Graikijos rube- 
žių tegalėtų atsiust rimtes
nės karo pagalbos jugosla
vams. Tas rubežius , pietuo
se, tarp Jugoslavijos ir 
Graikijos tėra tiktai šimto 
mylių ilgio. Šiaip Jugoslavi
ja būtų visomis pusėmis ap
supta priešų.

Turkija laukia,’ kaip Ju
goslavija atsilieps į vokiečių 
reikalavimus. Jeigu Jugos
lavija juos atmestų, tai 
reikštų, kad ji turėtų ka
riaut su Vokietija ir Italija.. 
Tatai padrąsintų ir turkus 
atmest Hitlerio pasiūlymus 
ir pasiruošt karui su Vokie
tija.

Edgewater, N. J., kovo 7. 
— Balsuoja Aliumino kom
panijos darbininkai, ar 
streikuot.

ANGLAI UŽGINČIJA, KAD 
VOKIEČIAI TURI DIDŽIULĘ 

ARMIJĄ ŪBI JOJ
London. — Anglų valdi

ninkai vadina “pasakišku” 
pranešimą iš Washingtono, 
kad vokiečiai jau perkraus- 
tę 100 tūkstančių mechani
zuotos savo kariuomenės į 
Libiją prieš anglus.

riaus padėjėjas. Kaip tą Tys
liava su šimučiu išaiškins?

Kam jau kam, bet Tysliavai 
ir šimučiui statyti Berlyną 
baubu visiškai nedera.

Juk tiedu ponai jau seniai 
Amerikoje renka aukas ir 
siunčia į Berlyną. “Drauge” 
dirba kun. Prunskis, kurį 
“Berlynas” orlaiviu išsiuntė į 
Ameriką hitlerinei propagan
dai skleisti. Jadvyga yra iš 
Berlyno. Zosė ir Antanas Sme
tonai, prieš kuriuos Tysliava 
su šimučiu ant visų keturių 
šliaužia, ■ atsiųsti iš Berlyno 
Hitlerio naudai dirbti.

Berlyne, ponai, jūsų šian
dien yra viltys: ten jūs jieško- 
te išganymo !

gatų bus unijiniai darbinin
kai iš plieno ir automobilių 
fabrikų, iš skerdyklų, * ka
syklų, žemės ūkio dirbimo 
įrankių ir kitų pramonių. 
Tarp delegatų bus ir 150 
negrų unijistų, kaip prane
ša Amerikos Taikos Mobili
zacijos Taryba iš Chicagos 
Pietinės Pusės. Vien sker
dyklų darbiriinkai išrinko 
400 delegatų į Amerikos 
Liaudies Suvažiavimą.

FARMERIŲ IR DARBI
NINKŲ PROTESTAI 
PRIEŠ KARO BILIŲ

Seattle, Wash. — Pirmi
ninkas šios valstijos farme- 
rių Grange organizacijos 
Ervinas E. King užprotes
tavo prieš kariniai-diktato- 
rišką prezidento Roosevelto 
sumanymą 1776. Jis pareiš
kė, kad tas sumanymas grę- 
sia ne tik įvilkt Ameriką į 
karą, bet panaikint šios ša
lies demokratiją. “Tai nė
ra mūsų karas, ir mes nie
ku būdu neturime kištis į 
jį”, sakė King.

Wilmington, Del. — CIO 
unijos, turinčios 5,000 na
rių, pasiuntė smarkų pro
testą Delaware valstijos se
natoriams W a s h i n gtone 
prieš diktatorišką-karinį bi- 
lių 1776. Reikalauja, kad tie 
senatoriai kovotų prieš jį. .

Albany, N. Y. — CIO ir 
Darbo Federacijos unijų at
stovai kovoja prieš įnešimą 
New Yorko valstijos seime
liui apribot darbininkam 
streiko teisę.

Tvirtina, kad Vokiečiai 
įsigali Libijoj, Šiau

rinėj Afrikoj
Washington. — Čia gau

nami pranešimai sako, kad 
vokiečių armija įsigali Va
karinėje Libijoje, italų ko
lonijoje Šiaurinėje Afri
koje., .. ’ • •

Vokiečiai daro spaudimą 
Vichy Franci j os valdžiai, 
kad leistų jiem prieš Angli
ja veikt iš Algerijos, Tuni- 
sijos ir Morocco, tai iŠ 
Francijos kolonijų Šiaurinė
je Afrikoje. Jau esą nema
žai vokiečių karininkų tose 
francūzų kolonijose.

Suprantama, kad Franci
jos generolas Weygand, su
grįžęs iš Afrikos, turėjo pa
sikalbėjimą su Francijos 
valdovu Petainu kas liečia 
šį opų klausimą.

Spėjama, kad Petaino 
valdžia bus priversta nusi
leist vokiečių reikalavimam 
tose Francijos kolonijose 
Šiaurinėje Afrikoje. Jeigu 
ne, tai naziai pasistengsią 
išmest Petainą iš Francijos 
valdžios, o jo vieton pasta
tysią P. Lavalį, kuris stoja 
už pilną bendradarbiavimą 
su Vokietija.

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris U. Hull 
pareikalavo, kad Italija už
darytų savo konsulatus Det
roite ir Newarke; ir jeigu 
tų dviejų konsulatų nariai 
dar pasiliks šioje šalyje, tai 
jiems uždrausta išvažiuot į 
kitas vietas. Tokiu būdu na- 

Iriai buvusio italų konsulato 
Detroite galės gyvent ar ke
liaut tiktai Michigano vals
tijoj, o Newarko konsulato 
— tik penkiuose artimiau
siuose apskričiuose. Be to, 
jie turės pranešt Amerikos 
valstybės ministerijai, kur 
jie randasi bile laiku.

Liekamų Italijos konsula
tų nariams taipgi užginta 
išvažiuot iš savo atstovauja
mų* vietų Amerikoje.
• šiuomi Amerikos vyriau
sybė dalinai atsiteisia Itali

Įžiūri, kad Turkija 
Atmes Vokiečių 

Pasiūlymus
Ankara, Turkija, kovo 7. 

— Turkų valdžia per treje- 
tą-ketvertą dienų atmes 
Hitlerio pakvietimą, kad\ji
nai atsiųstų į Vokietiją ko
kį aukštą Turkijos valdinin
ką, kad Hitleris galėtų ap
svarstyti su juom “artimes
nį bendradarbiavimą” tarp 
Turkijos, iš vienos pusės, ir 
Vokieti j os-I talijos, iš ant
ros. Taip sako patikimi tur
kų politikai.

Turkijos prezidentas Is- 
met Inonu svarsto, ar duot 
formalį atsakymą į Hitlerio 
pakvietimą.
Vokiečiai Nori Atitraukt 

Turkiją nuo Anglijos
Hitlerio laiškas su pasiū

lymais Turkijai siekė to, 
kad atitraukt Turkiją nuo 
kariniai-politinės sąjungos 
su Anglija. Tame laiške 
Hitleris taip pat netiesiogi
niai įspėjo Turkiją neleist 
iškelt anglų kariuomenę į 
turkų žemę.

Hitleris, be to, rašė turkų 
prezidentui Inonui, kad jei
gu Turkija laikysis, visai be- 
pusiškai, nebendradarbiaus 
su Anglija, tai vokiečiai ne
darys jokių karo veiksmų 
prieš Turkiją. Bet kai kurie 
aukšti turkų politikai pa
moja ranka į tuos Himlerio 
prižadus, vadindami juos 
beverčiais.

Šiuo tarpu Vokietija siun
čia vis daugiau savo armi
jos per Bulgariją į visą 
Turkijos ir Graikijos pasie
ni-

GANDAI, KAD VOKIEČIAI 
TUOJ UŽPULS GRAIKUS
Belgrad, kovo 7. — Čia 

pasklido gandai, kad vo
kiečiai jau šį šeštadienį už
puls Graikiją. Graikai gal 
tuojau apleis savo -provinci
ją Trakiją ir tik prie Stru
mos upės sudarys apsigyni
mo liniją.

■■^'1'V:''V<

jai už 'tai, kad Mussolinis 
uždarė Amerikos konsula
tus Neapolyje ir Palermoje.

Italų valdžia yra uždrau
dus net Amerikos ambasa
doriui išvažiuot iš Romos 
be specialio leidimo.

Amerikos vyriausybė pla
nuoja uždaryt ir kai ku
riuos kitus Italijos ir Vo
kietijos konsulatus.

Jungtinių Valstijų kong
reso nariai įtarė, kad Itali
jos ir Vokietijos konsulai ir 
jų agentai veikliai ir plačiai 
skleidžia propagandų Ame
rikoje, piešdami nazių - fa
šistų filosofija ir politiką 
amerikiečiams.

Žymėtina, jog Detroitas 
ir Newarkas, kur dabar už
daromi Italijos konsulatai, 
yra svarbūs centrai Ameri
kos karo pramonių.

Berlynas įspėja, kad 
“Graikija Žaidžia 

Su Ugnim”
Berlin, — Vokiečių valdi

ninkai Nužiūri, kad Angli
jos užsienių, .reikalų minis
teris Anthony Eden ir ge- 
neralio štabo galva gen. 
Dili, būdami šiomis dieno
mis Graikijoj, siūlėsi atsiust 
anglų kariuomenę į Graiki
ją prieš vokiečius ir italus. 
Vokiečiai kreipia atydą į 
Edeno pareiškimą, kad 
Anglija ir Graikija kariaus 
petys petin, “kol laimės ga
lutiną pergalę.”

Vokiečių valdininkai sa
ko, jog Edenas pasirodė 
“nuobodus svečias graikam, 
ir jie džiaugiasi, kad jis iš
važiavo.” Sykiu vokiečiai 
duoda Graikijai pasargą 
“nežaist su ugnim,” Jie pri
mena, kaip anglai apgavo 
Lenkiją, Holandiją, Norve
giją ir Belgiją, kurias Ang
lija žadėjo apginti: “tas 
pats atsitiktų ir Graikijai, 
jeigu jinai paklausytų Ang
lijos.”

“Anglai zuja” po Balkanų 
kraštus, sako- naziai, bet, 
girdi, ir vokiečių diplomatai 
ten nesnaudžia.

Vokiečių valdininkai, pa
galimus, ' pastebi, kad jeigu 
Graikija ir pasiduotų ang
lam, tai “būtų mažmožis vi
suotinoje mūsų kovoje su 
Anglija.”

ITALAI NUSKANDINĘ DAUG 
ANGLŲ LAIVŲ

Roma, kovo 7. — Italai 
skelbia, kad jie iki šiol nu
skandinę dvidešimt stam
besnių Anglijos karinių lai
vų, dvidešimt šešis submari- 
nuS) 58-nis prekinius laivus 
ir septynis žibalinius; be to, 
italai sunaikinę 1,018 Angli
jos orlaivių.

Athenai, Graikija, kovo 7. 
— Graikų politikai turi vil
ties, kad Turkija duos jiem 
pagalbos prieš vokiečius.

Rooseveltininkai Nu
stelbė Svarbų 1776 
Biliaus Pataisymą

. Washington. — Preziden
to Roosevelto senatiniai va
dai per dieną kėlė trukšmą 
ir visokiomis gudrybėmis, 
intrigomis stengėsi užkirst 
kelią balsavimui pataisymo, 
kurį buvo įnešęs senatorius 
Ellender — įrašyt į bilių 
1776, kad uždrausta pre
zidentui siųst Amerikos lai
vyną ar kariuomenę į bet 
kuriuos kitus kraštus, apart 
Šiaurinės, Vidurinės ir Pie
tinės Amerikos ir apart 
Jungtinių Valstijų salų.

Rooseveltiniai senatoriai, 
galų gale, taip paveikė patį 
Ellenderį, kad jis atsiėmė 
savo pataisymą ir jo vieton 
pasiūlė tik štai ką, — kad 
bilius 1776 “nepakeičia jo
kio jau esamo įstatymo kas 
liečia panaudojimą Jungti
nių Valstijų armijos ir karo 
laivyno, ir paliečia tik ga
minimą, parūpinimą ir tai
symą apsigynimo pabūklų.”

Šiuo nusileidimu senato
rius Ellender apeina tokius 
punktus 1776 sumanymo, 
kuriais prezidentas galėtų 
įvelt šią šalį į karą. Su nau
juoju sen. Ellenderio patai
symu, todėl, sutinka ir 
Roosevelto^ valstybės minis
teris Hull. Jis ir prezidentas 
pakartojo, kad jie neturį 
tikslo siųst ginkluotas Ame
rikos jėgas Anglijai, karan 
prieš Vokieti j ą-I tali ją. “Bet 
jeigu taip, tai kodėLRoose- 
veltas priešinasi ♦ siūlymui 
taip pataisyt 1776 bilių, kad 
aiškiai būtų uždrausta pre
zidentui siųst Amerikos lai
vyną bei armiją į karą?” 
klausia.“N. Y. Daily News.”

Kada senatorius James B. 
Byrnes, vienas iš Roosevel
to strategų, per dvi valan-

Jugoslavai -Svarsto, Ar 
Pasiduot Vokiečių 

Reikalavimam
Belgrad, Jugoslavija. — 

Valdantysis J u g oslavijos 
kunigaikštis Paulius pasi
šaukė į palocių savo minis- 
terius ir armijos vadus ir il
gai su jais tarėsi, kaip at
sakyt į Vokietijos reikalavi
mus. O tie reikalavimai, pa
gal neoficialius pranešimus, 
yra štai kokie:

Jugoslavija turi padaryt 
politinę sutartį su Vokieti
ja ir Italija; praleist vokie
čių kariuomenę per Jugosla
vijos žemę prieš graikus 
Albanijoj ir prieš pačią 
Graikiją; padaryt Vokieti
jai įvairių karinių, politinių 
ir ekonominių nuolaidų ir 
užtįkrint, kad Jugoslavija 
nerodys nei mažiausio pa
lankumo Anglijai ar Graiki
jai.

. (Pranešimas iš Šveicari
jos teigia, kad Jugoslavija 
iš dalies priims Vokietijos 
reikalavimus per. keletą die
nų nuo šiol.) '

IiWCTllMtow >.V.

das šnekėjo už priėmimą bi- 
liauš 1776'ištisai, jis tuomi 
taip pat stengėsi pastot ke
lią balsavimui Ellenderio 
pataisymo prieš Amerikos 
laivyno ar armijos siunti
mą karui į svetimus kraš
tus. Tuo tarpu senatas buvo 
beveik tuščias; viso tik ke
letas senatorių snausdami 
tesėdėjo.

Anglai Padarė Dikčiai 
Nuostolių Vokiečiam 
Norvegijos Salose

London. — Tik dabar 
Anglijos vyriausybė paskel
bė, kiek jos nedideli kari
niai laivai padarė vokiečiam 
nuostolių, kada jie praeitą ~ 
antradienį užklupo Lofoten 
salas, prie Šiaurinės Norve
gijos, būtent:

Anglai nuskandino H vo
kiečių laivų, viso 18,000 to
nų; sunaikino dirbtuvę, kur 
vokiečiai perdirbinėjo žuvų 
aliejų į gliceriną, — o glice- 
rinas vartojamas gamini 
karo sprogimus. Be to, ang
lai pagrobė 215 vokiečių ir 
10 norvegiškų nazių, vadi
namų “Quislingu.”

Susikirtime tapo nukau
tas vienas vokiečių oficie- 
rius ir šeši jų jūreiviai. O 
iš anglų pusės nei vienas ne
buvo užmuštas nei sužeis- 
tas.

(Vokiečiai sako, kad ang
lai tik dėl propagandos už
puolė tą Norvegijos salą, 
bet, girdi, nepadarę vokie
čiam jokiu kariniu nuosto
lių.)

O' A

Ą.

Vokiečiai Praneša:
Berlin, kovo 7. — Vokie

čių submarinai šiandien nu
skandino du ginkluotus pre
kinius Anglijos laivus, viso 
12,061-no tono įtalpos. O 
šiaurinėj Afrikoj vokiečių 
orlaiyiai sunaikino anglų 
trokų eiles, kareivines ir pa
darė žymių nuostolių anglų 
prieplaukom ir kitiem, ka
riškai svarbiem punktam.
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Minersville, Pa.
PER NELAIMĘ DARBE 

UŽMUŠTAS WM. 
ŠMULKŠTYS

Minersville, Pa., kovo 7. ' 
— Per nelaimę darbe tapo 
užmuštas William šmulkš< 
tys, gyvenęs po num. 142 
North St., Minersvillej. Jis 
buvo pirmininkas vietines 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj kuopos per paskuti
nius 17 metų, o Minersvillej 
išgyveno 36 metus. Paliko 
žmoną Anną Brazukas ir
sūnų Vincą, gyvenantį Fish
ers Saloje, New London.

Wm. Šmulkščio kūnas bus 
laidojamas Šį sekmadienį 
(nedėlioj) popiet

Wm. Tuson,* 
Laidotuvių Direktoriui
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Mūsų nuomone, pirmutinis dalykas, 
reikalingiausias ūmaus taisymo toje or
ganizacijoje yra šis: atsteigti tarp SLA 
narių šiokį-tokį susiklausymą, harmoni
ją. Liautis dalinti.SLA narius į gerus ir 
blogus. Padaryti “Tėvynę” SLA organu; 
neduoti joje vietos fašistinei propagan
dai; uždaryti skiltis Lietuvos šmeiži
kams; vyti laukan smetonininkus. Nau
jasis “Tėvynės” redaktorius Pr. Bajoras, 
turėtų pasimokinti iš Vitaičių ir Jurge
lioniu “žygių” ir jų neturėtų kartoti. 
“Tėvynė” turėtų būti tas laikraštis, ku
ris vienija SLA narius, o ne kuris juos 
skaldo į “gerus” ir “blogus”. Mes žino
me, kad tatai galima padaryti. Mes turi
me pavyzdžių iš Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo, kurį sudaro visokių pa
žiūrų ir tikybų žmonės. Jeigu “Tiesa”, ga
li patenkinti visus LDS narius, tai “Tė
vynė” turėtų patenkinti visus SLA na
rius.

Jurgelionis “Out” — Kas Toliau?
“Laisvė” iš kovo 1 d. rašė įvedamąjį 

apie SLA reikalus. Straipsnis buvo už
baigtas sekamu pild. tarybai patarimu:

“Mūsų nuomone, pirmiausias žygis, 
kurį pild. taryba turėtų daryti šioje kri
tiškoje valandoje, tai (bent laikinai) su
mažinti “Tėvynę.” Ji galėtų būti tik kai
po biuletinis, kurį galėtų suredaguoti 
pats centro sekretorius. O p. Jurgelionį 
reikėtų kuoveikiausiai iš redaktoriaus 
pareigų atleisti; tegu jis sau grįžtų ant 
farmos, atgal pas kiaules.”
Vienokiais ar kitokiais sumetimais va

dovaudamosi, SLA pildomoji taryba mū
sų patarimo išklausė: Kl. Jurgelionį iš 
“Tėvynės” redaktoriaus pareigų pašali
no, “Tėvynę” sumažino. .

Į “Tėvynės” redakciją p. Jurgelionis 
įjojo ant liberališko arkliuko. Vitaitis bu
vo SLA nariams įsiėdęs “iki gyvo kaulo,” 
jo vieton (Scrantono Seime) reikėjo su
rasti žmogų, kuris būtų šiek tiek priim
tinas kairesniąja! SLA sriovei, kuri su
daro narių daugumą. Tuomet liberalu, 
“plačių pažiūrų žmogumi” skaitėsi esąs 
p. Jurgelionis. Jis žadėjo būti neparti
niu; jis žadėjo vesti “Tėvynę’’.fraterna-. 
lizmo dvasioje, nesikišant’į politiką.

Reikia pasakyti, kad per pirmuosius 
du metus jis savo darbą, kaipo SLA or
gano redaktorius, atliko vidutiniai. Apie 
SLA reikalus rašė daug; buvo nurodęs 
visą eilę SLA pildomosios tarybos ne
tikslių darbų, juos kritikavo, kėlė aikš
tėn silpnybes.

Kai susirinko SLA seimas Čikagoje, 
pažangieji delegatai nusitarė paturėti p. 
Jurgelionį, kaipp jau išbandytą ir SLA 
reikalais besirūpinantį žmogų. Juozas 
Miliauskas, SLA apšvietos komisijos na
rys, nominavo Jurgelionį “Tėvynės” re
daktoriumi (jei ne Juozas Miliauskas, 
Jurgelionis nebūtų patekęs nei kandida
tu) ; Jurgelionis buvo išrinktas.

Kas galėjo manyti, kad tasai žmogus 
taip greit persivers kūliais?! Kas galė
jo tikėtis, kad iš “demokratiško libera
lo” pataps atviras fašistas?!
• Bet taip atsitiko!

Tuojau po Čikagos seimo Jurgelionis 
parodė savo iltis. Jis prakeikė tuos, ku
rie jį pastatė redaktoriumi; jis prakeikė 
kiekvieną pažangesnį SLA narį. Jis apie 
SLA reikalus iš viso mažai rašė, bet dau
giausiai taikė savo šūvius į tuos, kuriems 
SLA reikalai yra prie širdies. Jurgelio
nis pradėjo globoti Lietuvos fašistus, — 
pabėgėlius žvalgybininkus ir kittts, di
džiai nusidėjusius Lietuvos liaudžiai 
niekšus. Taikstydamasis prie Aiperikos 
reakcininkų, Jurgelionis pradėjo bjaurio- 
ti Amerikos istorijoj pasižymėjusius 
žmones; jis pūtė vienoj dūdoj su visais 
tais, kurie neapkenčia demokratinės san
tvarkos. Jis pradėjo, beje, kryžiaus karą 
prieš biznierius ir profesionalus, kurie 
skelbiasi pažangiojoj Amerikos lietuvių 
spaudoj. Jis pradėjo kampaniją už skal
dymą SLA, už mėtymą iš jo narių, ne
patinkamų Jurgelioniui. Jis Lietuvos 
žmones apšaukė “šunimis,” kam jie nu
vertė fašistinę priespaudą! ■

Šitokiais “žygiais” pasižymėjo tasai 
“didvyris,” kuriam SLA pild. taryba bu
vo priversta duoti saktį!

• • • • •
Jurgelionis iš “Tėvynės” redaktoriaus 

pareigų paleistas. Bet tas dar nereiškia, 
kad jau viskas tuo būdu toje organiza
cijoje tapo sutvarkyta. Toli to! Revizija 
SLA centre dar vis tebedaroma. Lėšų 
fondas tuščias. Dalykai, vadinasi, nėra 
skaistūs. Jie reikalingi taisymo.

Šitiek mes manome pasakyti SLA rei
kalais šiuo sykiu. Prie progos teks tarti 
žodis kitas tūlais kitais klausimais.

Tarptautinė Moterą Diena
Šiandien, kovo 8 d., yra Tarptautinė 

Moterų Diena. Kaip ir Gegužės 1-moji, ši 
Tarptautinė Moterų Diena gimė Jungti
nėse Valstijose, 1908 metais, kai šio 
krašto socialistės moterys pašventė kovo 
8 dieną kovai už balsavimo teises mote
rims. .Dviem metais vėliau garsioji Vo
kietijos darbininkių klasės vadovė, Kla
rą Zetkin, pasiūlė šią dieną padaryti 
Tarptautine Moterų Diena kovai už mo
terų reikalus, už taiką ir progresą.

Šiemet, be abejo, Kovo Aštuntą Dieną 
visame pasaulyje moterys — darbo mo
terys — dar stipriau pareikš savo balsą 
prieš karą, už taiką; ypačiai Amerikos 
moterys, kurių kraštas dar nėra oficia
liai įtrauktas į imperijalistinį karą, pa
reikš savo balsą prieš karo ruošėjų žy
gius, kuriais mierijama įtraukti Ameriką 
karan.

Lietuvos moterys, kai kur jau yra tu
rėjusios savo masinius mitingus, o kai 
kur tie masiniai mitingai įvyks šiandien 
ir rytoj. Kova už taiką, kova prieš gyve
nimo reikmenų pabrangimą, kova už 
naują, šviesesnį gyvenimą visiems darbo 
žmonėms — tai obalsiai, kurie skambės 
moterų suruoštuose mitinguose ir kito
kiose pramogose.

Nori Diktuoti Pasauliui '
Kiek pirmiau prez. Rooseveltas sakė, 

kad tokia tvarka, už kurią jis stoja, turi 
būti visame pasaulyj, kaip politinė, taip 
net ir religijos klausime. Tada jau eilė se
natorių ir kongresmanų pareiškė, kad 
tai “noras diktuoti visam svietui.” “New 
York Daily News” rašė, kad tai yra ag
resorių politika.

Tą dažniau matome spaudoj. Štai 
“New York Post” redakciniame straips
nyje rašo, kad Wall Strytas turi padik
tuoti Sovietų Sąjungai: “Jeigu tu nori 
vesti su mumis prekybą, tai turi sulai
kyti savo prekybą su Vokietija. Jeigu tu 
nenustosi gelbėti ašiai arba abiejoms ka
riaujančioms pusėms, manydama, kad 
ilgame kare nei viena iš jų nelaimės, tai 
mūsų atsakymas — embargo prieš tave”.

Ar tie ponai sveiką politiką siūlo? Ži
noma, kad ne! Jų politika yra diktato
rių, užsispyrėlių ir kenkianti Amerikai! 
Tokios politikos laikydamosi Anglija ir 
Franci ja, degdamos neapykanta prieš 
Sovietus, ir atsidūrė šioj bėdoj.

Apie metai atgal Anglija norėjo pa
diktuoti Sovietų Sąjungai, ką ji turi par
duoti Vokietijai ir Anglijai. Į tai-Sovie
tų Sąjunga atsakė, kad Anglija užmiršta, 
jog Sovietų Sąjunga nėra dar Anglijos 
kolonija1, kad ji yra atskira didelė galin
ga valstybė ir veda visai nepriklausomą 
nuo Anglijos norų politiką ir prekybą.

Aišku kaip diena, kad Sovietų Sąjunga 
nepasiduos Wall Stryto komandai, kaip, 
ir Berlyno, Londono, Romos, Tokio karo 
pramuštagalvių. Neigi Amerika pasiduo
tų Sovietų komandai, jeigu jie sakytų, ką 
mes turime parduoti Meksikai, Kanadai, 
Anglijai ir ką neparduoti.

Matyti, kad ponai redaktoriai iš “N. 
Y. Post” nemato toliau savo nosies. Jų 
politika tik pakenktų Amerikai. 1940 me
tais Sovietai pirko Amerikoj arti už 
$100,000,000 tavorų. Tas davė čia šim
tams tūkstančių darbininkų darbus ir al
gas. Dabar, kada karo avantiūristai vel
ka salį į skerdynę, tai dar daugiau reikia 
geruoju sugyventi su galinga Sovietų 
Sąjunga. , , *
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125,000 Hitlerio Dolerių Smęto 
nacių Veiklai Amerikoj

šiais su jų agentūromis už
sieny j.

“Ypatingai s m e t onacių 
‘penktoji kolona’ yra aprū
pinama ' visu kuo Lisbone, 
kur randasi ‘Gestapo’ cent
ras, šnipinėjąs tarp tūks
tančių pabėgusių antifašis
tų.”

Ponas Jonas nurodė į tą 
stebėtiną faktą, kaip greitai 
kai kurie tų pabėgėlių, o 
ypatingai Smetona, pateko į 
Ameriką, tuo tarpu, kai 
tūkstančiai antifašistų ba
daudami laukia Lisbone il
gai, ilgai, nesusilaukdami 
nei J.A.V. vizos nei vietos 
laive...

Atsakymas į klausimą, 
kodėl buvo pasirinkta Sme
tonai kaip pirma užuovėja 
tai Brazilija, ponas Jonas 
man parodė Londono pusiau 
oficialų žurnalą “The

Ponas Jonas pasakoja, 
kaip: Gestapo agentai “Kiū
tinąs” į Pietų Ameriką; 
smetonacių i š n a ūdoj imas 
Hitlerio “5 kolonos” organi
zacijoj, 125,000 dolerių per
siuntimas per vokiečių 
banką Lietuvos konsului...

Tolimesni “gestapo” pla
nai jų tarnui Antanui Sme
tonai.

Po paskutinio mano pasi
kalbėjimo su ponu Jonu, nu
tariau sekantį kartą pasta
tyti klausimą apie realius 
faktus, kuriuos jis žino są- 
ryš'yj su dviem kaltinimais 
Smetonai: — 1) Kad Sme
tona su jo pasekėjais at
vyksta Amerikon su hitleri
ne misija, ir, 2) kad, apart 
tos misijos, jie finansuoja
mi per hitlerines agentūras 
Pietų Amerikoj.

Įdomu bus išgirst, ma
niau sau, pono Jono nuomo
nę apie tuos dalykus, kurie 
nušviečia smetoniško “judė
jimo” tikrą “veidą”.

Savo pirmą klausimą sta
tant parodžiau “clippingus” 
laikraščių, kur buvo žinia iš 
“London Reynold News” 
apie “pabėgėlius” ir ^ges
tapo” b e n d r adarbiavimą 
Nacijoj ir “Ameryka Echo” 
lenkų savaitraščio, kur til
po korespondencija iš Lis- 
bono, kad Smetona atvyksta 
Amerikon su hitlerine misi
ja.

Atsakymas į pirmą klau
simą buvo jtoks. “Kad ir be 
tų laikraščių ir be tų prane
šimų 
“State 
nėms 
naciai 
savo 
nams įvykdyti. Tai yra vie
na iš tų priežasčių, kodėl aš 
kalbuos su tamsta, nes no
riu įspėti kad Lietuvos va
davimo vardu yra vedama 
hitlerinė propaganda, finan
suojama iš Berlyno...

Greitu laiku išgirsit iš ki
tų senų veikėjų protestą 
prieš tai,-kad mūsų smeto
naciai ir voldemarininkai 
(ypatingai iš “Žvalgybos”) 
patys parsidavė už pfenigus 
(hitleriniai centai) ir nori 
įkinkyti dar Amerikos išei
viją nacių vežiman...

“Jau 2 mėnesiai atgal, tę
sė ponas Jonas, Washingto
ne buvo gautos žinios apie 
glaudų lietuviškų antidemo
kratinių elementų (skaityk 
smetonacių) bendradarbia
vimą su nacių partija, “Ges
tapo” ir Dr. Goebbelso pro
pagandos ministerija... Bu
vo žinomi ^detaliai, kaip na- 

• ciai prganizuoja slaptai Lie
tuvos “vadavimo darbą”. Iš 
Londono seniau buvo gau
tas pranešimas, kad Sovietų 
valdžios žmonės išreiškė sa
vo protestą prieš tokia veik
lą...

“Ant kiek tos žinkj rim
tos buvo, galite spręsti iš 
fakto, kad ponui Smetonai 
neoficialiūi patarta buvo 
kraustytis į Braziliją ir kad 
į Ameriką atvažiavus, jis 
netęstų savo aktyvią politi
nę veiklą... (Hitlerio ir Mus- 
solinio dvasioj). Iš kitos pu
sės naciai ir padarė žygį, 
neva ištrėmė iš Berlyno į 
užsienį kai kuriuos antiso- 
vietinės akcijos dalyvius.

“Tačiau naciai veikia pla
ningai. Išlydėdami kunigą 
Prunskį, 
kapitoną 
tus

man aišku ir net 
depatmento” žmo- 

nėra paslaptis, kad 
išnaudoja pabėgėlius 
pragaištingiems pla-

Eco-

Per Beržyną j Berlyną 
pabėgęs Hitlerio agentas 
A. Smetona, . 1

nomist”, paskutinį numerį, 
kur buvo aprašyta apie na
cių agentų mūfinimąsi į 
Ameriką. Ten buvo nurodo
ma, kad Hitleris siunčiąs 
savo agentus į “veikimo ba
zę”, Brazilijon. Del tam tik
rų priežasčių sunku Hitle
riui naudoti savo “5 kolum- 
nos” veiklai tikrus šimta
procentinius germanus, tai 
jis naudojasi lietuviškais jo 
vienminčiais Smetonos tipo, 
argentinietiškom naktinių 
kliubų šokėjom ir kitom pa
našiom “priemonėm.”

Bet, nustebintas tapau 
pono Jono pareiškimu apie 
smetonacių / veikimo kitą 
pusę. Kalba ėjo ne apie tą 
hitlerinę supuvusią fašisti
nę ideologiją, bet apie prak
tiškesnius dalykus “it 
means business”...

Ponas Jonas į mano ant
rą klausimą (ar Hitleris fi
nansuoja smetonacių “judė
jimą” ir veiklą)—atsakė 
“taip” ir pridūrė: ne tik Hi
tleris išleido Berlyne anti
semitinį šlamštą “Trimitą,” 
bet jo pinigai eina ir į Ame
riką didesniems uždavi
niams atlikti... •

Tuoj po pasikeitimų Lie
tuvoj, kada Smetona su sa
vo dvaru, sulyg susitarimų, 
bėgo pas savo poną į Berly
ną, kilo tarp konsulų užsie- 
nyj klausimas, kas bus to
liau; nemanykit, kad ponai 
konsulai taip buvo susirū
pinę Lietuvos* padėtimi ar 
ateitimi, ar pono Smetonos 
sveikata, — ne, jiem rūpėjo 
aukso klausimas; kas jiems 
algas mokės, kas apsaugos 
jų “raketą”... Tada visi |

Konsulai, būdami tipingi 
Smetonos mašinos žmonės, 
žinojo, kad pavojaus metu 
jie turi vadovautis “tautos 
vado” obalsiu “gelbėkitės, 
kurie galite!” (tas obalsis 
yra vartojamas kišenvagių 
tvarkdariams užklupus... 
pridūrė ponas Jonas). Ypa
tingai “aukšta moralė” vie
špatavo Argentinos, Brazi
lijos Smetonos. atstovybėse, 
kur net Smetonos laikais 
užsienio reikalų ministeri
jos atstovai turėjo specia
liai vykti tyrinėti vagystes, 
išeikvojimus ir kitus skan
dalus. Argentinos ir Brazi
lijos “konsulai” apsimąstė 
mušti telegramą Berlynan, 
kad gelbėtų jiems, jie liko 
be vienos pezetos...

Kadangi telegrama buvo 
siųsta į Berlyną, iš Berlyno 
atėjo ir atsakymas per Bu
enos Aires “Deutshe Bank” 
(vokiečių bankas — tiesio
ginė hitlerinė agentūra), 
atėjo 125,000 dolerių, kurie 
pateko “ponui ministeriui 
Graužimui...

Aš buvau nustebintas tuo 
pono Jono pareiškimu ir 
kaipo žurnalistas norėjau 
įrodymų, kad žinia teisinga 
yra.

Ponas Jonas pareiškė: 
“garantuoju, kad žinia tei
singa, Smetonos “atstovai” 
ir galėtų ką nors pasakyti 
apie tą “aferą.” Bet jie, ži
noma, dar neužsiims tokiais 
menkniekiais, jie staiga vir
to “kovotojais už demokrati
jų ”

Negaliu sakyti, p. Jonas 
tęsė, kad tas ..faktas (tai 
yra ta “dovana iš Berlyno”) 
nebūtų problema Žadei
kiams, Budriams, ir ki
tiems, ypatingai, jie bijosi, 
kad dalykas neiškiltų viešu
mon per spaudą... Dėl vi
so ko iš Buenos Aires Sme
tonos atstovybės Graužinis 
atleido atašė p. V., kuris

buvo ilgametinis bendradar- * 
bis, bet nešimtaprocentinis 
fašistas ir Hitlerio šalinin
kas.; V.'tapo apkaltintas iš
davas valstybinę paslaptį, 
(suprask, kad 125,000 do
lerių ne “Lietuvai vaduoti” 
atėjo ir ne iš demokratijų, 
bet iš Hitlerio malonės ...)

Nesvarbu yra, kas iškėlė 
tą skandalingą faktą viešu
mon, bet svarbus yra pats 
skandalingas reiškinys, 
kurs yra neginčijamas.

Kada yra žinoma, kas fi
nansuoja smetonacių veiklą, 
nesunku yra ir įsivaizduoti, 
kodėl praminiau Smetonos A 
pasekėjus smetonaciais, ko
dėl visur Smetonos fronto 
laikraščiuose yra pilna an
tisemitizmo, nors ir Smeto
na ir Voldemaras turėjo ir 
tebeturi rėmėjų žydų banki
ninkų tarpe... (Pažįstat 
Mr. B. Komaiką, nešiojąs 
Gedimino ordiną nuo Sme
tonos gautą, aukavęs dabar 
“nepriklausomai Lietuvai” 
(made in Germany) 50 do
lerių?

Smetona sėdi Rio de Ja- 
neiroj su Koše ir Julium ir 
visa familija. Jis aprūpin
tas senatvėj, jo konsulai ap- , 
rūpinti, bet ne visi jo politi-* 
kieriai Berlyne gauna už
tektinai pavalgyt. Už visus 
jų nuopelnus nacizmui jie 
vos 50 gramų menkos duo
nos ir kiek taukų gauna į 
dieną.

Daug kas nori “mufytis” 
iš Berlyno į Ameriką, na
ciai noriai ir planingai išlei
džia savo agentus į platųjį 
pasaulį.

Pietų Amerika, — Brazi- * 
lija, Argentina, — yra vie
na vieta, kur lietuviškai kal
bantieji, naujos tarybinės 
Lietuvos ir demokratinės 
Amerikos priešai atvyksta 
kurti .lizdus,

Šveicarija kita vieta, kur; 4 
smetonaciai tupi ir Hitlerio 
penimi siunčia nacišką pro
pagandą mums. Apie tos 
propagandos kelius ir kas 
yra Himlerio ir Goebbelso 
patikimi vyrai ir jų ryšių 
žmonės, sužinosite iš kito • 
straipsnio.

Tarptautine Moterų 
Diena 1941 Metais

Visas proletarinis pasau
lis tinkamai minės Kovo Aš
tuntą, kaipo Tarptautinę 
Moterų Dieną. Kiekvienais 
metais tą dieną iškeliama 
svarbūs darbininkų klasei 
obalsiai, ar tai būtų kova už 
moterų lygias teises, ar ko
va už geresnį duonos kąsnį, 
už šviesesnį, laimingešnį ry
tojų, už pasaulinę taiką.

Šiais, 1941 metais, kada 
mūsų šalis stovi ant slenks
čio įsivėlimo į Europos 
plėšikišką karą, ši diena 
įgyja dar didesnės, dar ryš
kesnės svarbos. Nes juk 
niekas tiek nenukenčia nuo 
karo, kaip kad darbininkė 
moteris motina. Ne vien 
kad ji priversta atiduoti be- 
gailestingai žudynei savo 
brangiausį turtą, savo my- 
limiausį sūnų, brolį, vyrą 
bei draugą, bet visais atžvil
giais jai prisieina nukentėti 
kaip ekonominiai, taip so
cialiai.

Mūsų sesutės už jūrų, fa
šizmo prislėgtose, ir taip 
vadinamose “demokratinė
se” šalyse, apvaikščįos tra- ,

konsulai pradėjo krapštytis dicinę savo šventę sunkiose
ir rado, kad sąlygose. Suvargusios, išba-

šalyse, gal pusiau slaptai 
kels tą dieną savo pasiprie
šinimo balsą tai baisiai, ne-^ 

. žmoniškai žudynei. Žudynęi, 
kuri atima tūkstančius 
skaisčiausių gyvasčių, kuri 
paneria darbo žmones į di
džiausio skurdo bedugnę.

Mes, lietuvės darbininkės, 
tačiaus , sutiksime šią šven
tę su didžiausiu džiaugsmu. 
Nes ar ne mūsų brangios 
sesutės Lietuvoje, nusikra- 
čiusios fašistinį jungą, kar
tu su galingos Sovietų Są
jungos darbininkėmis, atvi
rai, be baimės galės tinka
mai įvertinti ir paminėti 
savo brangią dieną. Pirmu 
kartu Lietuvos istorijoje r 
darbininkės moterys de- 
monstruos laisvos Lietuvos 
gatvėmis, reiškiant savo 
džiaugsmą, reiškiant pasi
ryžimą stoti petis .petin su 
savo draugais vyrais buda- 
vojime Naujo Gyvenimo!

Ši šalis galvatrūkčiais 
stumiama karan. Vis atvi
riau ir atviriau kalbama, 
kad mūsų įsivėlimas karan 
yra neišvengiamas. Tačiaus 
Amerikos darbininkai neno
ri savo kraują lieti už ka-
pitalistų reikalus. Tuo la
biau nenori savo sūnų gy
vastis aukoti darbininkės

dėjusios, benamės, išgązdin 
tos iš oro krintančių bombų 
vis tiek darbininkės mote-

Prunskį, pulkininką Grinių, 
kapitoną Labanauską ar ki
tus ‘pabėgėlius’ į Ameriką 
aprūpino jųps ne tik kelio-[dų, kaip vilniečiams šelpti J rys, ar tąi būt Vokietijoje, 
nes galimybėmis, bet ir ry- ar dideliu palikimų ir tt. Anglijoje, Italijoje ar kitose

kiekvieną randasi “sątau 
pų” ant poros šiiųtų tūks
tančių dolerių, ar tokių fon-
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1 prasidėjo CIO kon 
Bostone, šioj konven

visos žinios užtruko, niekas nė į laikraš- 
žinių neparašo, nė laiškų nepareina. Ko- 
yra, tai vis senos pasenusias žinios. Ra- 
buvo, kad lietuviai vyrai ir jaunuomenė

į<

šeltadiėnis. KoVd ,8. 1941

ILIITERATCM. r
Rašytoja Žemaitė Naujoje Lietuvoje; 

Jos Tūli Laiškai
žemiau telpąs Petro Cvirkos įvadas ir 

keli rašytojos žemaitės laiškai yra paimti 
iš Lietuvos spaudos, šiandien, mat, yra 

.w. Tarptautinė Moterų Diena, žemaitė buvo 
pati pirmoji Lietuvos moteris, išsikovo
jusi sau lietuvių literatūroje klasikės vie
tą. žemaitė buvo liaudies rašytoja, todėl 
ją Lietuvos liaudis myli ir gerbia. Tik 
dabar Lietuvoje žemaitė bus pilniausiai 
įvertinama. — “L.” Red.

Jau pirmomis dienomis po išlaisvintojos 
Raudonosios Armijos įžygiavimo į mūsų kraš
tą, mes matėme Lietuvos liaudį, savo džiaugs
mo ir pergalės manifestacijose, nešančią pa
prastos moters kaimietės portretą. Kiekvie
nam bent kiek susipažinusiam su lietuviška 
knyga, kiekvienam pradžios mokyklos moki
niui pažįstamas šis mylimas veidas—populia
rios rašytojos žemaitės veidas. Už meilę darbo 
žmogui, už liaudies teisių gynimą savo raštuo
se, pati liaudis jai suteikė liaudies rašytojos 
vardą. Gal nė vienas iš lietuvių rašytojų nebu
vo toks artimas liaudžiai, kaip žemaitė. Pati 
kilusi iš plikbajorių, amžių praleidusi su ku
mečiais, žemės darbininkais ir dvarininkų en
giamais valstiečiais, ji geriau negu kas kitas 
pažino, suprato vargstančiųjų, išnaudojamųjų 
gyvenimą. Visa tai su dideliu tikrovės atjauti
mu, su giliai perjausta tiesa ir su tikro talen
to šilima žemaitė surašė į knygas, kurios vi
siems laikams pasiliks kaip nepaprastai vertin
gas dokumentas apie klaikią žemės plušėjų 
buitį praeityje.

Buržuazinėje Lietuvoje nesirūpinta didžiu
liu ir nepaprastai vertingu žemaitės literatū
riniu palikimu. Buržuazija kiek galėdama sten
gėsi žemaitę padaryti chrestomatine rašytoja, 
užmarinuoti ją mokyklos vadovėliuose, nesklei
sti jos raštų liaudyje. O kad tai faktas, gali 
pailiustruoti ir toks pavyzdys: per dvidešimt 
“nepriklausomų” metų nepasistengta išleisti 
net pilno žemaitės raštų leidimo, nekalbant, 
jau apie rašytojos laiškus, įdomią korespon
denciją. Gausybė žemaitės vaizdų, apysakų iki 
paskutinio laiko tebebuvo išdraikyta Ameri
kos lietuvių laikraščiuose, daug vertingų lite
ratūros darbų tebeguli rankraščiuose pas pri
vačius žmones, žemaitės gimines ir pažįsta
mus. Ir suprantama, kodėl taip elgėsi reakci
ja.. Paskutinio laikotarpio žemaitės noras vai
zdeliuose vis stipriau ėmė reikšti revoliucinę 
nuotaiką. Tikrojo pripažinimo ir įvertinimo 
Žemaitė susilaukė tik įsikūrus tarybinei san
tvarkai Lietuvoje. Nešiodami savo manifesta
cijose žemaites portretą, drauge su Lenino, 
Stalino portretais, Lietuvos liaudis parodė ra
šytojai didžiausią savo pagarbą ir meilę.

Lietuvos TSR valstybinė leidykla artimiau
siu laiku turės pasirūpinti išleisti pilną žemai
tės raštų rinkinį ir tuo būdu rašytojos litera
tūrinį palikimą kuogreičiausiai padaryti priei
namu skaitlingiausioms skaitytojų masėms. 
Verta susirūpinti ir žemaitės laiškų spausdi
nimu, nes jie ryškiausiai parodo tikrąją, gy
vąją žemaitę, besidominčią visais visuome
ninio, kultūrinio ir politinio gyvenimo klausi
mais, besisielojančią darbo žmonių likimu.

Neperseniai į mano rankas pateko keletas 
dar niekur nespausdintų žemaitės laiškų, rašy
tų iš Amerikos ir Marijampolės savo vaikai
čiui Stasiui Jarui.

Įdomu, kad pačiais pirmaisiais Lietuvos “ne
priklausomybės” metais Žemaitė nepasidavė 
apgaunama buržuazijos pažadų apie “broliš
ką”, “laisvą” gyvenimą ir savo sveika, liaudiš
ka nuovoka šitaip pranašavo Smetoninį reži
mą.

z‘Bet man žingeidu, kokį prezidentą Lietu
va gavo? Ar šaltus barščius, arba SURŪGUSĮ 
SMETONĄ, arba tiesiai kokias išrūgas, kokių 
didžturčių, dvarponių ar kunigų išsunktas, nes 
visur turtai, pinigai viršų ima...”

Skaitytojas su įdomumu perskaityą keletą 
Žemiau spausdinamų Žemaitės laiškų, šio įva
do autorius rado reikalinga sutrumpinti ir 
praleisti tas žemaitės laiškų, vietas, guriose 
ji aprašinėja grynai asmenines šeimynines bė
das ir rūpesčius.

PETRAS CVIRKA

14 Mojaus—20 
Chicago, III.

Mylimas Stasei!
Tavo laiškelį gavau—labai ačiū! Begalo il

gai keliavęs, rašytas kovo mėn. o pas mane 
atėjo mojaus 14. Labai džiaugiuosi iš tavęs, 
kad vis stengiesi būti visuomenei naudingu.

Mokytojauti irgi didelis nuopelnas visuome

nei, gal jaunesnioji karta nebus analfabetai; 
nors šiek tiek skaityti rašyti prasimokins. O 
nuopelnas bus jūsų pradinių mokytojų, ne tik 
nuopelnas, bet ir savo priedermę pildote vai
kučiams nieko dar nemokantiems. Stengiatės 
šviesti nors truputį tamsuolius savo brolius. 
Garbė jums už tokį pasidarbavimą, ir aš tave 
myliu!

Dar didesnė jums garbė, kad darbuojatės 
su pasišventimu, kaip rašai, kad ir algos su
trukdomos, ne ant laiko išmokamos, o mais
tas kasdien reikalingas. Turėkite kantrybę 
vaikeliai; Gal Lietuva ilgainiui susitvarkys, 
geriau pagerės ir vidujinė tvarka...

Rengiuosi šią vasarą apie liepos mėn. va
žiuoti namo, yra prižadėjęs man Vileišis grįž
damas ir mane sykiu pasiimti; bet tikrai ne
sitikiu. Kaip sakoma: prižadės—patiešys, ne
duos — negriešys. Taip ir čia; nelabai tikiu 
prižadams. Labai sunku išvažiuoti, visokių pa- 
sportų, visokių nevėrų reik išsistoroti, o dar 
sako: ant laivų visos vietos išpirktos, užimtos 
net iki augusto mėn., taip žmonės važinėja į 
visas puses svieto. Kelias irgi labai brangus, 
o. tiesiai į Lietuvą dar negalima, reikia ke
liauti aplinkiniais keliais, per Franciją ar ki
tur. Iki Paryžiaus kelias kaštuoja 180 dol., o 
toliau, per Vokietiją, iki Lietuvos, sako, antra- 
tiek. Nežinau ar ištesės mano kišenė kelionei, 
kaip man pasiseks.

Amerikoje dabar kaskartą didesnė brange
nybė kyla maisto ir drabužių, nors už darbą 
žmonėms taip-gi brangiau mokama, vis tik 
sunku pragyventi. Kaip pirmu žmonys plaukė 
į Ameriką, taip dabar visi lekia iš jos; daugu
mas ir lietuvių važiuoja į savo kraštą, daug 
ir pažįstamų išvažiavo.

Parašyk man, Stasei, tankiau ir ilgai, kaip 
ten tvarkotės, kaip su rinkimais į steigiamąjį 
Seimą, kas delegatai išrinkti? Kuomet Lenkus 
iš Vilniaus išvysit, kokią laisvę kuomet iško
vosi!, ar ir toliau dvarininkai jodys žmonių 
sprandais?. ..

15 Birželio 1920 Chicago Ill.
Mano Stasei!
Siunčiu tau laikraštį “Naujienas” Amerikos 

lietuvišką dienraštį tretį jau sykį po 15 nuom. 
Už visą moju išsiunčiau ir birželio iki 15-tai 
dienai. Laukiu vis žinios: gauni tu juos ar ne? 
Laiškai iš Lietuvos taip gi sustojo. Visi šau-’ 
Iria—nesulaukia. Ir aš tik nuo vienos Veik- 
šienes tik per šin tarpą tegavau. Nė iš Užven
čio nė iš Pernoravos nė balso negaunu. 
P-lei Jadvygai rašiau klausinėjau kas link 
siuntinių į Lietuvą,—negavau atsakymo; kur 
norint turbūti netvarka pačtose ar ant laivų? 
Arba tie rinkimai ar stei-seimas tokį sumiši
mą padarė, kad žmonys nebeturi laiko ar noro 
nė laiškus berašyti. .. Girdžiame, kad seime 
klerikalai laimėjo? Na, dabar kad užsisės žmo
nėms ant sprando, nė atsikvėpti nebegalės. Sa
ko, kad su Lenkais jau tariasi, tik nežinau kas, 
valdžia ar ponai su kunigais? Dar didesnį jun
gą uždės žmonėms, sako, dar ir Lenkų. Tai bus 
gardūs pyragai. O jūs, kareiviai, galvas gul- 
dę už demokratiją ir laisvę, ką sakysite ant to
kios neprigulmybės?

Rengiausi šią vasarą grįžti namo, bet pra
dėjau ! kaip vėžys traukties atbula. Bijausi 
priespaudos, sumišimų ir skurdo, bijausi dy
kaduonio vardo įgyti, nes uždirbti sau duo
ną — nebevaliosiu, o į svetimas rankas žiūrėti 
ir laukti ką pakištų—nesinori,

Šiemet ir Amerikoje neramūs metai, rudenį 
rinkimai prezidento. Dabar iš anksto kandida
tai į prezidentus saujomis barsto pinigus; 
kiekvienas sau balsus perkasi. / Darbininkai 
pranašauja, kad ir bedarbė užeis, o maisto 
brangumas kyla ir kyla, žmonys per kits kitą 
bėga iš Amerikos, plaukia į visas šalis svieto, 
net ant laivų nebesutelpa. Kruta, bruzda žmo- 
neliai, bet niekaip negali įsitaisyti ant žemės 
rojaus; kaip bėda, taip bėda, kaip skurdas 
buvo taip ir tebėra. O žadėti visi žada page
rinimus įvesti, bet neišpildo pažadų. Ameriko
je, kaip ir visuomet, tas gaus prezidentystę, 
kas daugiau milijonų turės, daugiau agitaci
jai išpils... \

Bet man žingeidu kokį prezid. Lietuva gaus? 
Ar šaltus barščius, arba surūgusį 'Smetoną, ar
ba tiesiai kokias išrūgas, kokių didžturčių, 

. dvarponių ar kunigų išsunktas, nes visur tur
tai, pinigai viršų ima. I

Štai, man berašant atėjb laiškas iš Kauno 
nuo brolio mūsų nemiškiams; aprašinėja kaip 
Lietuvos cenzūra naikinusi laiškus iš Ameri- 

o laikraščiais net pečius sargai kūrenę. O 
išsižioję laukiame ir rašome ir stebimos, 
mums neatsako? Tai

kos, 
mes 
kad jau ir mano daug

laiškų turbūt sutirpo cenzūros pečiuje? Per 
Velykas išsiunčiau ar aštuonis laiškus su savo 
paveikslo atvirutėmis visiems, visiems vai
kams, į Užventį ir Pernoravą, Juškytės antra
šu, ir jums atvirutę su mano parašu. Iš niekur 
negavau žinios, kas būtų gavęs. Kaip dabar 
parašė iš Kauno, tai jau mano laiškams bus 
amžin-atilsį! Gal prie seimo tvarkos bus ra
miau ir šaliai. Už tai ir man nelinksta širdis 
grįžti ir tą surūgusią Smetoną srėbti.

Visuomet juos mylinti Bobutė.

1 i 21 Sausio—21—Chicago, Ill.
Mylimas Staseli!
Šiandien gavau tavo laiškelį trumputį, tik 

keletą žodžių, rašytą 20 gruodžio. Labai ačiū 
nors už trumpą žinutę. Sakai rašąs man jau 
kelintą laišką, o aš nė vieno negavau.

Vasarą kažkuomet rašei ir aš tuoj atsakiau. 
Po to negreit gavau nuo p-lės Jadvygos atvi
rutę, vėl kelis žodžius taip—gi atsakiau.

Manau kad laisvoji Lietuva savo cenzūra 
taip viską gniaužia nepatinkamą sau žodelį,— 
sunaikina, nenori teisybės paleisti į svietą. 
Kaip tik ėmė žulikauskis painioties po Vilnių, 
tuoj 
čius 
kios 
šyta 
savanoriais stoja kareivijon, visiteli imasi gin
klus, narsiai gina tėvynę nuo lenkų (supranta
ma, kad žodžiu ’‘Lenkai’ žemaitė personifikuo
ja nė visą lenkų tautą, o tik lenkų imperialis
tus grobikus, tuo metu kęsinusius okupuoti 
LietuVą. P. C.) užpuolikų. Amerikos lietuviai 
sužinoję pavojų, aukauja kam .kas įmano de
šimtines, penkines, o tankiai ir šimtines klo
ja ir siunčia per Lietuvos misiją, pagelbėti ka
riaujantiems broliams. Argi tiek kariuomenės 
susiorganizavę ir su amerikiečių pagelbos do
leriais negali išmušti tuos lenkbernius įlindu
sius į mūs žemę?' Man dyvai kad tu, Staseli, 
dar nekariauji? Manau, kad mokyklos pareiga 
reikalingesnė; ypač žiemos laike, kuomet vai
kai liuosesni nuo naminių priedermių. Dabar, 
rodos, ir kariuomenė pasidėjo ginklus... Per
trauka mūšių tik sustiprins priešo jėgas, bū
tų mušę ir išmušę tuos plėšikus, tuomet galėję 
ilsėtieą.

Iš tolo lengvu pasakyti, bet, turbūt, sunku 
padaryti. Kad žinočiau jog Lenkai' užsisės ant 
visos Lietuvos—nebegryžčiau iš Amerikos., O 
tuotarpu rengiuosi pervažiuoti, kaip tik tru
putį oras atšils. Dabar vis šaukia, kad susirg- 
siu kelionėj, peršalsiu Lietuvoje. Labiau Anta- 
nis nenori žiemą išleisti. Pavasarį, jei giltinė 
neužkirs kelio—pasimatysim.

Pasilik sveikas, jei būsi kuomet Pernoravoj, 
atiduok nuo manęs labas dienas visiems.

. Bučiuoju tave širdingiausiai, 
mylinti baba.

3 Spalio—21 
Marijampolė

Mano Stasei!
Kai persiskyrėm Radvilišky, nusibodo man 

belaukiant traukinio ant Panevėžio, iki keturių 
po dvylikos. Valkiojaus po miestelį, bažnyčią, 
šventorių ; ieškojau valgyklos, restorano, snau
džiau * yogzale. Sulaukus traukinio taip greit

Ttečiąs puslapis
ss-; ......... ,saa

M IE N AS
Lawrence, Mass

Mūsų Žinelės
Atsirasdinėja daugiau plė

šikų. Iš Methoven Lunch 
Room plėšikai išnešė 350 sva
rų “seifą” su $50 ir revolverį 
45 kalibro ir kitų reikalingų 
popierų ir dokumentų. Dabar 
policija j ieško. Ar suras ar 
ne, bet pinigų tai “šiur” ne
ras.

Įkalinti jaunuoliai už užka- 
binėjimą 13-kos metų mergai
tės, einančios Lawrence gatve, 
Vaikinų vardai: Joseph Deg- 
loro, 108 Park St., ir Albert 
Vito, 1 Alder St. Vienas jų 21 
m., antras —20 m.

Mergaitės, būkit atsarges
nes.

važiavom, vos sutemus datraukėm iki Panevė
žio. Paėmiau vežėjį, nuvežusį mane pas Pet
kevičaitę. Benešant daigtus į vidų, pavogė ma
no sviestą, kur vėžiaus raukosi. Rodos įnešiau 
į vidų, išėjus vežėjui, nebėra mano sviesto ir 
gana. Mat, labai išsimiklinęs vagis. Ant ryto 
prisistatė Petrauskas, nes buvau davusi tele
gramą- iš Radviliškio. Pasivalkioję po miestą, 
zdar nuėjom į tokią parod-palai.kę. Pavakariais 
išvažiavom sutemus. Apie 10-tą parvažiom į 
Didčiūnus. Tai buvo ketvergas. Paviešėjau iki 
seredos. Seredos rytą nuvežė atgal į Panevė
žį, tiesiai ant stoties. 10-tą išvažiavom ant 
Kauno. Ant Kauno ėjo .greičiau, dar šviesoje 
nuvažiavom, šviesoje parvažiavau pas Stiklius. 
Padienavojau’Kaune, nors lijo, bet palakščiau 
su savo reikalais. Nors ne visus bet daugumą 
atlikau.

Kelyje važiavau į Kauną vagone su milici- 
jantais ir kareiviais. Įdomių dalykų prisiklau
siau iš jų veikimo. Kaip iešką dektindarių, o 
radę—prisigerią dykai ir dar pinigų gauną 
saujoms. Kits—kitam giriasi, juokauja. Arba 
pafrontėj persirėdę nudriskusiais drabužiais 
einą į dvariukus pas bajorus, būk tai pabė
gėliai iš nelaisvės nuo lietuvių, norin pereiti 
per frontą į Lenkų pusę. Kaip bajorai juos 
vaišiną, dar ant kelio pravento lašinių pride
du, o jau valgyti—kiek tik valioja. Prašą keli 
parodyti į lenkų pusę. Bajorai pasaką kas nu
ves per frontą, tie užsirašą visas pavardes. Pa
skui ateiną, suareštuojin visus, tai sako—kad 
duodam, net kaulai trata. Kas nenori, tas ne
muša. Paskui į kalėjimą. Štai Lietuvos apgy
nėjai—provokatoriai biaurybės. Argi galima 
tokius žmonimis vadinti, tik žvėrys ir gana.

Tuotarpu lik sveikas, viso gero tau linkėda
ma lieku visuomet mylinti Bobutė žemaitė.

Pradėtas trečias draftas 
kariuomenę. Tenka kalbėtis 
su jaunuoliais, paimtais armi
jom Tai jie yra labai nusimi
nę. Kalba, kad daugiau Roo- 
seveltas jų neapgaus. Jau į 
kitą terminą nebalsuos už jį. 
Klausimas, ar teks sulaukt to? 
Gal būsit jau kanuolėm sušer
ti? Jau 
lėtas.

Kovo 
vencija 
cijoj galima tikėtis visko, nes 
Hillmano šaika deda visas pa
stangas dalykus b/arkyt savo
tiškai. Yra dar tokių šunuo
degių, kurie ir darbuojasi, nes 
jiems negalvoj unijos reikalai,
jie tik tykoja, kad sugriaut 
darbininkų vienybę. Panašiai, 
kaip ir Lawrence. Atsibalado- 
jo koks girtuoklis, eina, sabo- 
tažuoja uniją. Vienas jų yra 
A. J. žilonis turėjo rim
tai su juo pasielgti ir išmesti 
iš Lawrence, nes tiek žalos 
pridarė, kad pats sarmatinosi 
pasirodyti. Gal kiti mano, kad 
jis yra CIO organizatorius? 
Tai su visai ne. Jis nieko ben
dro neturi su unija. Jis yra 
išmestas nuo pereitų metų. 
Dabar gal yra padėtas .ant 
WPA Hillmano, tai ir bastosi 
blaivybės raugo prisitraukęs.

LDS*125 kuopa auga, štai 
su pirma diena kovo gauta 5 
nauji nariai. Tai tik pradžia. 
Bus ir daugiau, nes vajininkai 
pradėjo ne juokais dirbti. S^ 
Penkauskas skelbia kovą J. 
Milvidui ir sako, kad daugiau 
gaus naujų narių. Na, tai Mil- 
vidai nepasiduok, nes gali 
Penkauskas ir subytyt. 4

Adomas Mickevičius
* *

*
Prie jūros skaisčios, begalinės
Sustojo granitas antai— 
Paviršiuj gelmės krištolinės 
Atsimušė niūrūs krantai.

Virš jūros skaisčios, begalinės 
Praskrido pulkai debesų— 
Paviršiuj gelmės krištolinės 
Atsimušė vaizdas visų.

Virš jūros plačios, begalinės 
Staiga sudundėjo griausmai— 
Paviršiuj gelmės krištolinės 
Atsimušė šviesos ūmai.

O jūra, plati, begalinė ta jūra, 
Vis stovi, kaip pirma, skaisti, nepaniūra.

Aš rymau ant kranto ligšiolei, 
Ir viskas atspindi širdy: 
Debesys, jūra, jos toliai, 
žaibas ir uolos—akmens juodi.

Uolai reikią stovėti ir moti,
Debesiui—lietus vežioti, 
žaibui—žaibuoti, griausmui—grūmoti, 
Alan—negaišuoti, nelaukti—
Plaukti, plaukti ir plaukti.

, Iš lenkų k. išv. Kz. Pr. Inčiūra.

Teko kalbėtis su vienu biz
nierium J. Kazlausku. Jis sa
ko, kad yra tokių žmonelių, 
kad verkia, būk viską atėmė iš 
žmonių Lietuvoje. Betgi sa
kau pažiūrėjus į jų kalbas, tai 
tik juokai ima. Ir kągi nuo jų 
atėmė, kad jie nieko neturėjo. 
Man gerai prisimena Lietuvos 
gyvenimas. Vietoj kalbėt, kad 
atima, tai tikrai reikėtų su
prasti, kad jiems .reikia duoti. 
Vienas biznierius, Union St. 
galvočius kalba, kad viską at
ima, bet nepasako, ką. Ar 
daug gali atimti iš jūsų? Kiti
vėl verkia, kad Lietuvos vė
liava panaikinta. Bet va, žiū
rėk, ką sako tas pats biznie
rius apie Lietuvos vėliavą. 
Lietuvos vėliava nebuvo dar
bininkų, ale ponų, tai ir pa
naikino. Kožna tauta turi sa
vo vėliavą įir jos priklauso po
nams ir kunigams. O darbi
ninkai turi visam pasauly tik 
vieną vėliavą, be skirtumo tau
tų ir rasių ir kaip tik šiandien 
atstovauja Lietuvos darbiniu- M 
kus.
""Tai tikrai sąžiniškas paaiš
kinimas. Turėtų ir kiti oiznie- 
riai pasekti viršminėto biznie
riaus žodžius.



Elizabeth, N. J
Panaikino Visokius Lošimus
Union County • Grand Jury 

nutarė, kad visos viešos gem- 
blerystės būtų panaikintos, 
kaip tai: bingo, card party ir 
kt. visokie laimėjimai. Pagal 
šį patvarkymą Union County 
užsidaro visoki lošimai ir lai
mėjimai. Už neprisilaikymą 
šio įstatymo bus baudžiami ka
lėjimu ir finansiškai. Iki šiol 
visoki lošimai žydėte žydėjo. 
Kur tik nepasisuksi
sokius bilietukus, visokius pra
laimėjimus. Daugiausiai šio
mis gemblerystėmis užsiiminė
jo bažnyčios.

puikiai parėdyti mirusįjį, kad 
žiūrint į jį atrodo, kaip gyvas 
ilsisi. Visi gėrėjosi jo manda
gumu ir nabašninkės Onos 
Kupchunienės rėdymu.

J. S. Rainys.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL412 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 654 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT WISNIAUSKAS
654 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1540 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 804 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TUOHY
304 Court St., Brooklyn, N. Y.'

NOTICE is hereby given that License No. 
RI, 4117 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1291 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be' consumed 
on the premises.

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

visi, nes turėsime svarbių reikalų ap
svarstyti, ypač “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks 25 d. gegužės, Liberty 
Park. — S. Mack, Pirm. (57-58)

šeštadienis, Kovo 8, 1911

50c. 
kės

Kviečiame vietinius ir iš apylin 
dalyvauti. (55-57)

9

pirk vi-

Well, ateina galas visiems, 
atėjo galas ir gemblerstei.

Bangos Choro Veikimas
Bangos Choras planuoja tu

rėt kokį nors viešą, didelį pa
rengimą. Komisija rūpinasi 
šiuo reik U.

d. Bangos Choras 
'rengia balių, 408 Court St. 
Galima bus šokti, valgyti ir 
gerti už vieną dolerį.

Gera proga. Pasinaudokite. 
Visi dalyvaukite Bangos Cho
ro baliuje.

Laiškas iš
Lietuvos

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4017. has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.’
FRANK ZARZECKI & WITOLD MOSCICKI 

Waverly Tavern Bar & Grill
363 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RE 5716 has been issued to theundersigned 
to sell beer, wine und iKiuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 481 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THORPE’S TAVERN, INC.
481 Court Št., Brooklyn, N. Y.

Drg. P. Šlajus iš Chester, 
Pa., prisiuntė mums savo bro
lio, Justino Šlajaus laišką, 
gautą iš Lietuvos. Tarp kit
ko, Justinas Šlajus rašo:

“...Dėkoju tau, brolau, 
kad užprenumeravai man 
‘Laisvę’! Mane pasiekė jau 
pirmieji ‘Laisvės’ egzemplio
riai. Gavau spalių mėnesio vi
sus .ir lapkričio mėn. du nu
merius. Nors aš pats menkai 

j moku skaityti, bet mano šeima

K. Abekienės prakalbos 
įvyks sekmadienį, kovo 9, 6 :30 
vai. vakaro, 408 Court Street. 
Drg. Abckienė kalbės Lietu- i 
vos ir amerikiniais klausimais, i 
Lietuviai kviečiami dalyvauti.

Ukrinas.

moka skaityti. Turiu dvi mer
gaites, kurios baigė pradžios 
mokyklą, o vieną leidžiu į 
aukštesnįjį mokslą. Naujienos 
pas mus yra labai geros. Da
bar linksmai gyvuoja liaudis. 
Gerai rūpinasi mumis TSR. . . 
Daug nerašau, nes nežinau, ar 
pasieks šis mano laiškas ju
mis.

Lik, broli, sveikas, mūsų ap
lankytas.

Tikras

1-5-1941

brolis,
Justinas Šlajus.

Tauragės ap., LTSR.

18 Rolandu Nusmerkta 
Mirt Kaip Šnipai

Mirė Ona Kupchunienė
Vasario 26, pelenų dienoj, 

buvo pašarvota Ona Kupchu
nienė Lietuvių Kliube (Frank- 
forde, Phila.) Mat, Antanas 
Kupchunas’yra to kliubo sekr. 
virš 30 metų. Todėl daug pu
blikos lankėsi į jos šermenis: 
Kliubo nariai, giminės, jų pa
žįstami ir draugai, atiduoda
mi paskutinę jai pagarbą- at
sisveikinimą. Palaidota koVe 
d. su bažnytinėmis, apeigomis.

Antanas Kupchunas yra
“Laisvės” skaitytojas, bet mo- lių 
terį laidojo pagal jos reikalą- • Ethiopijos sostinės 
yimą. šermenimis rūpinosi 
Kazimieras Ramanauskas.

Ramanauskas, reikia paša- j 
kyti, turi didelių gabumų taip !

Amsterdam, Holandija. -- 
Vokiečių karo teismas nu- 

j smerkė mirt aštuoniolika 
holandų už tai, kad jie šni- 

Ipinėję Anglijos naudai, kad 
; darę teroro veiksmus prieš 
! vokiečių kariuomenę, kad 
| kenkę reikmenų pristaty
mui vokiečių armijai ir ga
dinę vokiečiams reikalingą 
gąmybą.

London. — E th iopai atė
mė iš italų Mahsuka kaimų 

■arti Debra Marcos, 115 my- 
nuo Addis Ababos,

No.

TARPTAUTINĖ MOTERŲ 
DIENA 1941 METAIS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that 
RL 1834 has been issued to th.
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6801 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
Gallagher’s

6801 4th Ave.,
Subway Inn

Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4144 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol haw at 560 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher's Subway Inn) 

Fulton St., Brooklyn, N.560 Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
503 Nostrand Ave., Borough of

Susipratusios, pažan

NOTICE is 
RL 4045 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at__ _________
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

ANDREW J. 
(Gallagher's 

Nostrand Ave.,503

GALLAGHER 
Subway Inn) 

Brooklyn, N.

moterys. Prieš Amerikos 
moteris stovi milžiniška už
duotis. Jos turi kuo glau
džiau burtis krūvon, mobili
zuoti savo spėkas, kad už
bėgus už akių kapitalistinei 
žudynei. Ir Tarptautinė Mo
terų Diena bus pati širdis, 
pats centras tos mobilizaci
jos
gios moterys, darbininkės, 
profesionalės ir šeiminin
kės, kiekviename mieste, ar 
mažame kaimelyje kels savo 
balsą, “Šalin žmogžudiškas 
imperialistinis karas! Mes 
moterys reikalaujame tai
kos!”

Tai šių dienų svarbiausi 
obaįsiai, nusverianti visus 
kitus. Tais obalsiais mes tu
rime pasiekti plačiąsias ma
ses moterų, tų moterų, ku
rios dar nepilnai supranta 
savo > ir visos darbininkų 
klasės reikalus. Lai šie obal- 
siai ‘būna ta kibirkštis, ku
ri, pradedant su Kovo Aš
tunta, užsidegs kiekvienos 
darbininkės širdyje ir duos 
jai tą supratimą, kad ji, 
kaipo dalis visos darbininki
jos, yra galinga, kad jos 
rankose yra milžiniška spė-

• ka pasipriešinimui visom 
skriaudom ir žudynėm.

Tad lai gyvuoja Tarptau
tinė Moterų Diena! Lai gy
vuoja darbininkių solidaru
mas! Lai gyvuoja pasaulinė 
darbo žmonių taika!

B. EI Senkevičienė.

NOTICE is 
RL 1064 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at
Brooklyn, County of 
on the premises.

ANDREW J. 
The Rocky 

432'Nostrand Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wino and liquor at retail under 
of the Alcoholic. Beverage Gon- 
432 Nostrand Ave.. Borough of 

Kings, to be consumed

GALLAGHER
Road Tavern

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9 Willoughby Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J.
Gallagher's Subway 

9 Wilougnby Street,

GALI*AGHER 
Inn 

Brooklyn, N.

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Kom^ susirinkimas 

įvyks kovo 9 d., 2 vai. po pietų. 735 
Fairmount Ave. Bus svarbių dalykų 
aptarti, kas link “Laisvės” Bankie- 
to. Vėliaus, bus diskusijos, rengia 10 
kuopa. Kviečiame visus philadelphie- 
čius, kuriems rūpi šiandieniniai klau
simai dalyvauti, galėsime plačiai vis
ką išdiskusūoti. 
Kom. narys.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro pamokos įvyks sek

madienį, kovo 9 d., 7 v. v. 735 Fair
mount Ave. Kviečiame visus choro 
narius dalyvauti, taipgi ir naujus 
prisirašyti. Turime gerai prisirengti 
dainuoti “Laisvės” bankiete, ir taip 
pat dainuosime Baltimorėje, 25 d. 
gegužės, ir kitose vietose. Nepamirš
kite dalyvauti pamokose. — Komisi
ja. . (56-57)

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 296 has been f ' 
to sell beer and ____ _  _____ .. ..
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 284 Avenue X, .
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the’ premises. 

NICOLO POLACCO
(Welcome Rest. Pizzeria Napolitana) 

284 Avenue X, Brooklyn, N. Y.

ssued to the undersigned 
wine at retail under

Borough of F. Balčiūnas, 
(56-57)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 10 d. 
kovo, 29 Endicott St., 7:30 v. v. Pra
šome dalyvauti, nes bus daug darbo 
prisirengti prie konferencijos. — A. 
W. (56-58)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1239 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 
trol Law at 524 
Brooklyn, County 
on the premises.

J OHN 
524 Court St.,

hereby given that License No. 
been issued to Hie undersigned 

wine and liquor at retail under

NOTICE 
RL 1769 
to sell beer, ......    ...
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 226 Schenectady Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARTIN DURKIN
226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

has

NOTICE is hereby given that License No. 
RL F696 has been issued t<» the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of th; Alcoholic Beverage Con
trol Law at 11 Newell Street, Borough c.f 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the ’premises.

JOHN HALONSKI
11 Newell St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
RL 1389 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law jit 239 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES MACK-MACK’S TAVERN 
239 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1259 has. been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 472K—4th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE JOYCE & MARTIN HOGAN 
1723—1th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1849 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol l.aw at 42 Johnson Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHNSON ADAMS RESTAURANT CORP. 
12 Johnson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6805 !,as been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 414 Melrose St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ETTORE WEGHER
111 Melrose St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7054 has been issued to Hie undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 152 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD SUROWIEC
152 Driggs Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licer 
WW 40 lias been issued to the unde 
to sell wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Stone Avenue, 
of Kings,

50 Stone

Y.

No.

107 of
Beverage Control Law at 50 
Borough of Brooklyn, County 

to be consumed off the premises. 
FRANK LORENZO

Ave.. * Brooklyn, N. Y.

NOTICE is, 
RL 4072 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at
Broiklyn, County 
on the premises. 

JOHN J.
1058 Bedford Ave

107 of the Alcoholic Beverage Con- 
Court Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

J. ACKERMAN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4942 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 58th St. & 136 57th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on tho primines.

ORIGINAL MAGNET. INC.-- 
139 58th'St. & 136 57th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1893 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 1G7 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 629 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STRAND REST. CORP.
269 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

to

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4224—3rd Ave., Borough of 
to sell beer, winfe and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1277 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 156 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS ROACHE
156 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7100 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-' 
trol Law at 7201 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 161 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. ^MITCHELL 
Ave., Brooklyn,161 5th N.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1165 has been issued t6 the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at-retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at ’406 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

B LUNCH & GRILL. INC.
406 Flatbush Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given License No. 
RL 4981 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10? of the Alcoholic Beverage Con
trol Law kt 675 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL STERN
675 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 4978 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 804 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK KLONOWSKI 
804—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1550 lias been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 43 Debevoise Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARAMOUNT RECREATION 
CENTER, INC.

Debevoise Pl., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
CL 143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Bedford Ave., cor. Dean St.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

UNITY CLUB OF BROOKLYN. INC. 
Bedfrd Ave., cor. Dean St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1697 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 321 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ■ 
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

(Moriarty & Reilly Tavern) 
Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 110*1 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HOWARD JACOB SCHULTZ
I 104 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

321 N. Y.

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

EASTON, PA.
Literatūros Draugijos, 13 kp. 

rinkimas įvyks sekmadienį, kovo 9 
d. Y.M.H.A. Svetainėje, 2:30 vai. po 
pietų. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti, užsimokėti duokles ir naujų narių 
atsivesti. Po susirinkimui bus svar
bios diskusijos karo klausime. — 
B. E. S. Sekretorė.

(55-57)

susi-

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kliubas rengia Tarptauti

nės Moterų Dienos paminėjimą, šeš
tadienį, 8 d. kovo, 8 v. v., 735 Fair
mount Ave. Dainuos Birutės, Rusų, 
Ukrainų, Lenkų ir Latvių Chorai. 
Kalbės Močiutė Bloor. Vėliaus seks 
šokiai prie puikios orkestros. Kviečia 
Moterų Komitetas. —J. S.

(55-57)

EASTON, PA.
šeštadienį, kovo 8 d. yra rengia

mos labai svarbios prakalbos, kad 
tinkamai apvaikščiojus Tarptautinę 
Moterų Dieną, kuri kaip tik ir pri
puola tą dieną. Prakalbos įvyks Kai- 
liasiuvių Svetainėje, 429 Northamp
ton St., Easton, Pa., 8 vai. vakare. 
Bus viena geriausių moterų kalbėto
ja, d. K. Petrikienė, iš Brooklyn, 
N. Y. Ji daug naujo mums pasakys 
netik vien iš moterų kovų ir veiki
mo, bet iš abelno darbininkų judė
jimo. Kviečiame visus iš arti ir iš 
toliau dalyvauti prakalbose. Įžanga 
veltui. — Rengia ALDLD 13 kuopa.

(55-57)
EASTON, PA.

LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 9 d. Y. M. H. A. 
Svetainėje, kampas Walnut irj Ferry 
Sts., kaip 12:30 vai. po pietų. Pra
šome visus narius dalyvauti susirin
kime ir nesivėlinti, nes bus daug 
svarbių reikalų aptarimui. — Sekr. 
V. J. S. (55-57)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus ALDLD moterų susirinki

mas įvyks ateinantį nedėldienį, ko
vo 9 d., 4 vai. po pietų, 376 Broad
way. šiame susirinkime bus išduoti 
raportai apie nuveiktus darbus, pra
eitais metais. Taipgi turėsime prisi- 
rerfgti tolimesniam darbui ir veiki
mui. Turėsime išsirinkti delegates 
į N. A. Moterų Sąryšio konferenci
ją, kuri įvyks balandžio 6 d.. Wor
cester, Mass. Todėl, visos draugės 
dalyvaukite. Atsiveskite savo drau
ges ir pažystamas. Atsineškite daug 
gerų sumanymų. Po susirinkimo, 
6:30 vakare, bus draugiškas pasi
kalbėjimas prie arbatos ir skanių 
užkandžių. Taipgi yra užkviesta kal
bėtoja kuri aiškins Tarpt. Mot. die
nos (kovo 8) reikšmę. Bus ir dau
giau pamarginimų. Kviečiame visus 
atsilankyti.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras ruošia linksmą 

karą, 408 Court St. šeštadienį, 8 d. 
kovo. Pradžia 7:30 v. v. Turėsime 
valgių ir gėrimų, taipgi šokių. Vy
rams įžanga $1.00, moterims 50c. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, linksmai praleisti vakarą 
su su bangiečiais ir tuom pačiu sy
kiu paremsite finansiškai chorą. — 
Komisija. (55-57)

va-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 722 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

- ALDLD moteris. 
(56-57)HUDSON, MASS.

ALDLD 103 kp., moterų grupė 
rengia kostiumų balių, paminėti 
Tarptautinės Moterų Dienos, šešta
dienį, 8 d. kovo, 7:30 v. v. HLP 
Kliubo Svet. Bus duodama dovanos 
už keisčiausi apsirengimą. Turėsi
me šokius prie Petraičio orkestros, 
duosime skanių užkandžių. Įžanga

NOTICE
RL 1765
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 315 Flatbush Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. • •
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

Moriarty & Reilly' Tavern
315 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4166 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 807 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

vo 9 d., 2 vai. po pietų. Nariai 
kviečiami skaitlingai dalyvauti. 
Progresyvių Kliubo Svet., 325 E.
Market St. — O. Zdanienė, sekr.

(55-57)

ko- 
yra 
Bushereby given that License No. 

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

Bodford Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

1058

McNIECE, ADM..
, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of (the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1350 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINIC VACCARO
1350 Myrtle Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 31 bus been issued to theundersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol l.aw at 1657 78th Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IMPERIAL TOWER. INC., 
1657 78th St., Brooklyn N.

No. 
issued to the undersigned 

•it retail under 
Beverage Con- 

Bo- 
be

NOTICE is hereby given that License 
RL 1 155 has been 
to sell beer, wino and liquor’ 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 386 Flatbush 
rough <>( Brooklyn, County 
consumed on the premises. 

ENDURO SANDWICH 
386 Flatbush Ave., Ext.,

Ave.. Ext., 
of Kings, to-

SHOP, INC.
Brooklyn, N, Y.

hereby given that License No. 
__  .... been. issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 72-74 Van Dyke St., Borough of 
Brooklyn, County oi Kings, to bo consumed 
on tho promises. t

IDEAL RESTAURANT
Eva Shainman & Abraham Resnick 

72-74 Van Dyke St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1835 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Bo- 
be

trol Law at 773—Coney Island Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

THOMAS J. DUFFY, 
(Duffy’s)

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

NOTICE is her-jby given that License No. 
RL 6598 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 33 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MODERN INN, INC..
33— 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn. Jourty of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDMOND HOURIGAN 
Ave., Brooklyn137 5th

NOTICE 
Rp 5688

N.
No.is hereby given that License 

has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 15 Throop Ave., & 574 Broad
way, Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

SAMUEL ALLEN & EMIL WALDMAN 
(Til Corner Bar & Grill) 

Throop Ave. & 574 Broadway,
Į Brooklyn, Y.

15

NOTICE is hereby * given that License No. 
CW 8 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 386 Troutman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB 
386 Troutman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is .hereby given that License No. 
RW 674 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
frfiw at 210 42nd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

on the premises.
FERDINANDO ELEFANTE

210 42nd St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 864 has been issued to the undersigned 
to sell beer and 
tion 1C7 of the 
Law at 6326 
Brooklyn. County 
on the premises.

ADOLPH KOLB
6326 Avenue N. Brooklyn, N.‘ Y.

wine at retail under Sec
Alcoholic. Beverage Control 
Avenue N, Borough of 
of Kings, to be consumed

‘NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wlfio and liquor at retail under 
Section 197 of the Alcoholic Beverage Con- 

Grand Street, Borough of 
of Kings, to bo consumed

trol fxiw at 321 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN VALEN, Jr.,

NOTICE is 
RL 4984 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law ut ....... _
Brooklyn, County of Kings, to* be consumed 
on the premises.

NATHAN GQLDSCHLAGER 
(Nathan's Delicatessęn & Rest.) 

1200-2 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1743 has been issued to theundersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4301 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH T. McGOUGH 
(McGough Bros.)

Ave., , Brooklyn, N. Y.4301 4 th

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

NOTICE
RL 1746 .... ____ ..........
(o sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 470 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. CUNNINGHAM
470 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1788 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2062 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to ' be consumed 
on the premises.

MORI LEON REST., INC.
2026 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wino and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1325 Flatbush Ave., Borough of

NOTICE is 
RL 1383 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at ___ ______  _____ _____ .... -
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY J. FREY 
1325 Flatbush Ave.1, Brooklyn, N.- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1525 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1015 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
PATRICIA HILLS & CARL SHROPSHIRE 

(Colonial Inn)
1015 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 1288 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 t>f the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5311 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SEITEMBRINO NATALE 
(Savoy Tavern)

5311 3rd Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4139 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2628 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

• GIUSEPPE CALABRESE 
2628 Atlantic Ave., Brooklyn N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1200-2. Liberty Ave., Borough of

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

to sell beeY, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1408a Newkirk Ave^, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

CORNELIUS F. GERARD 
(Gerard’s Tavern)

1408a Newkirk AVe., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 6790 has

NOTICE is hereby given that License -No. 
RL 4961 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Bovcvago Con
trol Law at 217 5th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WYNNE 
(5th Ave. Bar & Grill)

217 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6689 has been issued to the undersigned 
to sell beer, w'ine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1513-1515 69th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED GUGLIELMELLI 
1513-1515 69th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that' License No. 
RL 4092 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 214—39th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on Hie premises.

STEPHEN GUCWA
214- 39th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1501 Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERMAN GUTMAN
1501 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

RL 1722 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

ftroi Law at 4-5 Newkirk Plaza, 600-2 E.
iTith SI., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

LA SALLE R. & F. CO., INC.
1-5 Newkirk Plaza, 600-2 E. 16th Street, 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1236 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I-aw at 1801 10th Ave., Borough of 
Brooklyn, County ,pf Kings, to be consumed 
on the premises. ■’

TTHOMAS S. KIRNAN
1801 10th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4175 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 247 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

S. & G. RESTAURANT & BAR, ING. 
247 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6590 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ut retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 170. Stuyvesant Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO PROCE 
Stuyvčsant Bar & Grill

170 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned

PHILADELPHIA, PA

BANKIETAS
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Philadelphijos Lietuvių Pažangiosios 
Organizacijos Paminėjimui

“Laisves” 30 Mėty Jubilėjaus
Įvyks Sekmadienį

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1828 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GASPARE PONZO 
299' 5th Ave. Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1784 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 38 Bogart Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOGART STREET TAVERN. INC. 
38 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 671 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 145 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER NAAS
145 Franklin St., Brooklyn,, N. Y.

NOTICE is 
RL 1580 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at , ______  ______  _____ D._
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the • premises.

LUDWIG MANKĖ
114 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage -Con- 
114 Nassau Avenue, Borough' of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5982 has been issued to. the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at- retail under 
.Section 107 of the Alcoholic' Bęverage Con
trol Law at 67 Jay Street, Borough, of 
Broiklyn. County of Kings, to be consOtned 
on the premises.

JOHN RINKEVICH. Jr.
St., Brooklyn, N. Y.67 Jay

NOTICE
RL 5289 ..... „„„ _____  „ __  ____ „___
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 qf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 371 7th Avenue, ‘Borough of 
Brooklyn, County of Kibgs, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL RATTIGAN 
(Seventh Ave. Tavern)

371 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

KOVO 23 MARCH
Bus Gražioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALL
713 Snyder Ave., Philadelphia, Pa

PUIKI MUZIKALĖ PROGRAMA IR PRAKALBA
S. Kuzmickas, baritonas iš Shenandoah, Pa., V. Va

lukas ir sūnai iš Scranton, Pa., Velička ir Grabauskas 
iš Brooklyn, N. Y., Stygų Orkestrą, vad. Kawrygos, su 
šokikų grupe, Rosemarie Campisi, sopranas, Ruth 
Daulenskis, pianistė, Moterų “Biručių” Choras, Lyros 
Choras ir kalbės R. Mizara, “Laisvės” redakt. iš Broo- 
klyno.
Koncertas prasidės 2-rą vai. po pietų; vakarienė 

6-tą vai. vakare, šokiai 7:30 vai. vakaro.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1459 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 96 Berry Street, Borough ; of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN J. SALAYKA
96 Berry St., Brooklyn, N. Y.-------- —,—------ -----
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 325 Devoe Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL LIEPUS
325 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given th 
RL 1754 has been isued. to 
to sell beer, wine and liquor 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 650 3rd Avoni

on ‘"'•“““AuAN MACH

that License No. 
to the undersigned 

at retail under 
Beverage Con- 

Borough of 
be consumed

650 3rd Ave. •oofclyn, N.

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 10 d. kovo, 8 v. v. Liet. 
Svet., 853 Hollins St. Dalyvaukite

Liūdesio valandoje kreip
kitės pri« manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Dr. Jojin Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Innąan Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6380 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme- 

• nine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 ML Vernon Street
PHILADELPHIA, PA

Telefoną# Poplar 41K

10-12 ryte
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LICENSES L I C E N S E S

Penktas puslapis

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 42 has been issued to the i^pdersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1001 Newkirk Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SHAFFER & SOM ERST EIN. INC. 
1001 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 32 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 350 Flatbush Ave., Ext., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

DU BARRY CATERERS, INC.
350 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1181 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1081 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH VINCENT DELANEY, Sr. 
1081 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 502 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 95 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
FRANK DALEY & ANTHONY PLONSKI 

Parkview Inn
95 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1842 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol La w at 257 Grand Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DMYTRO WYSOCKI-ALEX KURYLO 
257 Grand St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6886 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the zMcoholic Beverage Con
trol Law at 271 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BRICCA 
Park Tavern

271 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1 129 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 547 Morgan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONSTANTY SINKIEWICZ
517 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 207 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3712—3711—13Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW ERCOLINO 
Red's Restaurant

3712 371 1 13 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 725 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2 Tillary St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN L. GABRICH 
St. George’s Wines & Liquors,

2 Tillary St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1503 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1271 Fulton St., a-k-a 542a 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

NORMAND REST., INC,
1247 Fulton St., 
a-k-a 542a Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6802 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 764—40th Street.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN FINNISH SOCIALIST 
CLUB, INC.

761—19th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 713 Rockaway Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIDNEY JURIS, ADM., 
Estate of Harry Juris

713 Rockaway ?\ve., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 178 Broadway & 850 Driggs 
Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

PETER LUGER, INC.
178 Broadway
& 850 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 310 has been isued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 691 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE MILANO 
Parkside Italian Rest.

691 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L—207 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 1961 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

' ANNA & JOSEPH FINKELSTEIN 
Marine Wine & Liquor Store

1961 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4037 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 749 NostrancJ Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, tq be consumed 
on the premises.

LOUIS KAPSALIS 
Louis Little Campus Rest.

749 Nostrand Ąve., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 30 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law a^ 1765—86th St.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN H, UNDENAUER 
Benson Mansion

1765 -86 St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE la hereby given that license No. 
RW 511 hqs been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1120 Nostrand Ave., Borough pf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PHILIP LOPEDOT A
(A. & P. Pizzeria and Rest.) 

1120 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retą!) under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Com 
troi Law at 101 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. x

UNITED UKRAINIAN SOCIAL 
ORGANIZATION. INC.

, 1Q1 Grand St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6092 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 188-190 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
GYMNASTIC ASSOCIATION OF POLISH 

FALCON ALLIANCE
Nest 14 of Williamsburgh. Inc. 

188-190 Grand St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5984 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol laiw at 676 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

. on the premises.
MARGARET PI VO RAITĖS 

Driggs Tavern
676 Driggs Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby .given that License No. 
Rf 1548 has been issued to’the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Ij»w at 704 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE COVE RESTAURANT. INC. 
70i Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6804 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wjne and liquor at retail under 
Secti>a 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1020-31 Cortelyou Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4038 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 225 Vanderbilt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WINDSOR TAVERN, INC.
225 Vanderbilt St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1513 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bevei^ge Con
trol Law at 123 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, Comity of Kings, to be consumed 
on the premises.

SERGEI GORBALOFF
123 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 Fourth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BRIGADIER BAR & GRILL. INC. 
55—Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tliat License No. 
RL 4176 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section T07 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1821 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES PAPPAS
1821 Emmons Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1466 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 East New York Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

QUARANTA’S RESTAURANT. INC. 
451 East New Yrk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RI 1593 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN MELLN1K & MANUEL MARTINOFF 
112 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4933 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6802—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IDA VOGEL
6802—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1435 has been issued tq the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2108 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ARĄGONA
2108 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 224 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1833 Strauss Street, Borough of 
Brooklyn, County qf Kings, to be consumed 
on the premises.

ROUMANIAN PEASANTS, INC.
1833 Strauss St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 300 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 206 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHAN MAIDL
206 Wyckoff Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 225 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 12 Carlton Avenue, Bprough pf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK TECHET
12 Carlton Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 275 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 1Q7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 936 Glenmore Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
WILLIAM NOLAN & WILLIAM WRAGE 
936 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 508 has- been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcohoiif Beverage Control 
Law at 128 N. 10 th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ANDERSON
128 No. lOtkf St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 752 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBE BAR & GRILL, INC.
752 Flushing Ave., Brooklyi}, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL153 has been issued to the udnersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 371—373—9th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ‘

BROOKLYN 60 CLUB, INC:
371—373—9th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L-795 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 1133 Washington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho premises.

RAY WOLFF
1133 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L—56 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1060 Broadway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed ff the 
premises.

' JOSEPH CANEPA
1060 Broadway, Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby givep that License N°- 
L—284 has been issued tp the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law ąt 34 Flatbush Ąve., Borough of 
Brooklyn, County pf Kings, to bo consuiped 
off the premises.

HENNESSY WINE & LIQUOR, INC.
34 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ai)d liquor at retail un/ler 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 99—5th Ave., 6—8—10 Park 
PI., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

PATRICK J. MURPHY 
99—5th Ave,, •
6—8—10—Park PI., Brooklyn, Y.

NOTICE is. hereby given that License No. 
RL 5329 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 595 Union Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on tn© premises.
ANTHONY VERRUTO & JĄMES CURCIO 

<J-b-ą Miami Restaurapt
595 Union Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
,RL 4083 has been issued to the undersigpod 
to sell beer, wine gnd liquor af retell under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Uaw at 705 Blake Avo., UqrpMgh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

VINCENT BORYSEVICZ 
(Linton Park Bar & Grill)

705 Blake Ayp., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License flo. 
RL 5000 baa been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1 Ridgewood PI., — 388 Pal
metto Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTON MATZKEWITZ
. JOSEPH STANCHIUS ’♦
. RWjfewotxJ $ <?HI1

Ridgewood PL.
388 Palmetto St. Brooklyn, N. Y.

LICENSES LICENSES
NOTICE ia hereby given that License No. 
RW 833 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 485—487 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
' WILLIAM PRAHL & VRED KAHLER 

485—487 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 299 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under1 Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 168 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB, INC. 
168 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 496 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beyerage Control 
Law at 47 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSE AROZOSA
47 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1167 has been issued t the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 184 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALICE P. HAMILTON 
Executrix of Estate of Lester Hamilton 

184 Broadway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 254 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 408 Jay Street, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off
the premises.

KURLAND WINE & LIQUOR, INC. 
408 Jay St., Brooklyn, N, Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
W22 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Court St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DOMENICO SCOTTO
318 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 427 Wilson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AMELIA BUSH
427 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4952 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 279 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HAEMER .
279 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1645 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section -107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 949 Willoughby Ave., Borough of 
Brooklyn, County Of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN LABOR LYCEUM ASS N 
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 231 Barbey St., Borough of 
Brooklyn, County ol Kings, to be consumed 
on the premises.'

SIMON RASCH ER
231 Barbey St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1751 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine an 1 liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1012 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER P. PALKER
1012 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6591 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 pf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 945‘Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET & ANTHONY TRIFIRIO 
945 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1300 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3608 Clarendon Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be«consumed 
on the premise!.

ANTON J. WENZLER
3608 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 324 Lincoln Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD FREIBERG
324 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL4155 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 109 Nassau St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1196 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 269 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ViNCĘNT JABLONSKI
269 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1638 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 qf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Meserole St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
pn the premises.

TWENTIETH CENTURY TAVERN 
52 Meserole St., Brooklyn, N, Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1449 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1Q7 qf the Alcoholic Ę.eyerąųe Con
trol Law ot 280 Union Ave., Borough qf 
Brooklyn, County qf Kings, to bo consumed 
op the premises.

LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS
280 Union Ave., Broqklyp, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 qf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 914 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHIAS LAUKUS 
Oasis Bar & Grill

914 Broadway, Brooklyn, • N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1864 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ą;ul liquor at rptąil under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 781 Sterling Pl., Borough of 
Brooklyn; County of Kings, to be coq^umed 
on tho premises.

EMERALD BAR & GRILL 
Graham & Carjin

781 Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5286 has been issued’ to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohol!© Bev.erąge Con
trol Law at 1157 Myrtle Ave,, 10 Jefferson 
St., Borough of Brooklyn^ County of Kings, 
to bo consumed on the premises.

RUDOLPH WENZEL
1157 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
10 Jeifersoq St.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL1490 h«M» been issued tq tho undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consurqed 
on tho premises.,

QERHARD BOHLSEN
• Gjeorgeą Rest.

667 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby glveq that License No. 
RL 1403 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1843 Broadway—10 Furman 
Ave., Borough of Brooklyn, County of KingsĮ 
to be consumed on the premises.

OHrIsTUPHER SCOTT 
1843 Broadway,
16 Furman Ave., Brooklyn,/ N. Y.

NOTICE is hereby giyen that License No. 
RL 1621 has been issued tothe undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 39 Graham'Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be jeonsumed 
on tho premises.

KATHERINE NEBORSKY 
& PETER DENISEVICH

39 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1256 has been . issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of th,© Alcoholic Beverage Con
trol Law at 36 Morrell St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRIEDA GOODMAN 
Amalgamated Restaurant & Tavern

36 Morrell St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given tliat License No. 
RL 1510 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under’ 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1054 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, tq be consumed 
on the premises.

HENRY FITSCHEN 
Broadway Bar & Grill

1054 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6084 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1605 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NETTIE GOLDSTEIN 
Tarry Tavern

1605 Broadway Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6816—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County qf Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1797 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1120 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.
• SAM HA1MSON & LOUIS RACHLEFF 

Frank’s Bar & Grill .
1120 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4086 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1700 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY FINKELSTEIN 
Broadway Tavern

1700 Broadway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1491 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 328 Union Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. '

ANTHONY ROGERS
328 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tliat License No. 
RL 1844 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 408 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STAR DELICATESSEN. INC.
408 Jay St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5687 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 964 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the promised.

PATRICK J. McGRATH
964 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given tliat License No. 
RL 1417 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 964 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

HALSEY SPIRITS, INC.
964 Halsey St., ’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I/-—57 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor nt retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 941 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, CouAty of Kings, to be consumed 
off the premises.

PATRICK V. MELIA
941 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 343 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

RONALD YUREWICZ
343 Broadway, Brooklyn, N. • Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1255 has been issued to the undersigned 
to «ell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 109 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NIKITA MUCHA
109 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1570 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7121—7123—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN BOY£E 
7121-7123 r- 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tnat License No. 
RL 4206 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TELLJAN
221 Wyckoff Aye., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 1453 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 193 Howard Ąve., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
bn the premises.

FRIEDA FELDER
193 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7099 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 600—6th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALEXANDER SKOCZEN 
600—6th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License.No. 
RL 1415 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retąjį under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 220 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consunjerj 
on the premises.

LEONARD STROBEL
220 Wyckoff Avp., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licbnse No. 
RL 1521 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine an<| liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3472 Fulton St., Bqrough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JAMES SCHMIDT
3472 Fulton St.. Brooklyn, N, Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 26 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wipe qnd liqqor ąt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 918 Halsey Str., Borough *of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARCADIA BALLROOM CO., 
918 Halsey St., Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License Tfo. 
HL 264 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail' umjcr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at .55 Pierrepont St., Borough of 
Brooklyp, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

PIERREPONT HOTEL CORP.
66 Pierrepopt St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L—628 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion |07 of the Alcoholic Beverage Coptrol 
Ląty at 1082 Bergep Street, Borough of 
Brooklyn, County of Icings, to be consumed 
off th© premises. j

ALBERT MULLER
1Q82 Bergen St., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 426 South 5th St., Borough of 
Brooklyn, County of Lings, to be consumed 
on the premises,

MATEUSAS SIMONAVICIUS
426 So. 6th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tliat License No. 
RL 1432 has been . issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of -qUie Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1058 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of. Kings, to be consumed 
on the premises.

HAROLD F. & WILFRED H. ATCHUE 
Hal—Will Bar & Grill

1058 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenee No. 
RL 1630 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 222--7th Avenue., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID RAINSFORD & 
MICHAEL TIERNEY

222-7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1283 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be copsumed 
on the premises.

CLIFTON BAR & GRILL. INC.
281 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 1606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 406 So- 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County ‘of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER AMBROSE
406 S. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4071 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 755-9 McDonald Ave & 101- 
103 Ditmas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAYMOND SCHUBERT 
755-9 McDonald Ave. & 101-103 Ditmas Ave., 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5731 has been issued to the undersigned 
to sell boer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con--- 
trol Law at 375 Jay St. & 45 Willoughby 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANDREW J. GĄLLAGHĘR 
(Gallagher's Subway Inn) 

875 Jay St.,
45 Willoughby St., Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVE
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1266 has b.een issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at. 384 Broadway a-ka—321 Di
vision Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

HARRY GRAFF
(Kingsley Bar & Grill) 

384 Bradway a-k-a—321 Division Ave., 
Brooklyn, N. Y.

gOTICE is hereby given that License No.
L 1496 has been issued to the undersigned 

to sell b«er, wine and liquor at retail under 
Section 107 of ’the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 399 Nostrand Ave., & 295 Put
nam Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

HARRY NUDĘL & LOUIS LEVINE 
(d-b-a Buckhorn Grill) 

399 Nostrand Ave., 
295 Putnam Ave., Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOWIE 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 

i {domiai {puošta lietuviška aludč 
ant Grand Street 

į Rheingold ?xtra Dry Alus. 
; Didelis pasirinkimas visokių j 
i Vynų ir Degtinės

Į Turime ir kambarių pernakvot 
; ąrbą savaitiniai išrandavot 

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

US T J II K;E./. 
FIM DIN G....M p, N Ę Y i

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P are m Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų

Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

/J
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sMMIk?

LV£*B£U. BAKING

Varpo 
keptuvė

> UNIIN LASH 
yra 

unijinė

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičįam 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai 
Ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; 
Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter 
Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies,' Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštų j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

OE3QI

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

DAY and NIGHT

- ®

o

D

NOTARY

PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Pilkiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

OI

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
painų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI V AK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

Office Phone 
EVcrgreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6488

Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop,

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c,

SPECIAL RATES PER WEEK

Turkish Room, Russian

.......................... ■■■■■--.............

LAIDIES’ days
AĮpn. and Tpes. from 12 a.m. |o 

p,m, After 11 p.m. for genty

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., FrL, Sat. and 

Sun. aU day and night

License.No
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Išvyko Armijon

r-

&

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

0

r

Linksma Pare Kiekvifefią šeštadienį!

■J

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

409 ir 436 Grand St,

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

Orga- 
įvyks

kovo 3-čia diena prasi- 
šeštasis šaukimas jaunų 
armijon. Jame iš miesto

$3.00 
35c 
25c 
15c

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra, valandų sekmadieniais

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue. 

NEWARK, N. J.

iš ponų : Dr.
J urge los ir 

savo ponui 
vis dar tebe-

Respublikos

už prieinar 
Bus duodamos 
sudrūtinti akis 
akių mankštą.

Mūsų inžinieriai Išmleruos jūsų namus ir jdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame

< aprokavimus be jokio mokesčio.

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti. ,

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

- Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA-—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse 

M. PETRAITIENE IR ŠONAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

MASPETH, N. Y.
Lietuvių Namų Savininkų 

nizacijos svarbus susirinkimas 
antradienį, kovo 11 d., 8:30
Liet. Piliečių Kliube, 60-69 — 56th 
Dr. Visi nariai ir norintieji prisidėti 
prie organizacijos veikimo yra kvie
čiami dalyvauti. — Valdyba.

(57-58)

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
’ Brooklyn, N. Y;

GERAI PATYRĘ BĄRBERIAI

^<7$
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šesradiėniš, Kovo 8, 1941
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Ką Sake Vilo Marcantonio 
Apie Coiinoliy?

Jau buvome minėję, kad Vi
to Marcantonio, už taiką ko
vojantis kongresmanas, karš
tai sveikino darbiečio Eugene 
P. Connolly atsistojimą ant 
baloto. Sveikino dėlto, joj? jis 
įsitikinęs, kad jei būtų išrink
tas Jungtinių Valstijų Kongre- 
san, darbietis Connolly taip 
pat kovotų už taiką, kaip ko
voja Marcantonio.

Kongrese tuomet būtų iš 
New Yorko du stiprūs balsai 
už taiką. Iki šiol už taiką, 
prieš karą kovoja tik vienas 
Mąrcantonio. Tik vienas dar
bietis iš viso tesiranda J. V. 
Kongrese. Connolly būtų an
truoju darbiečiu.

Savo sveikinime Connoly’ui 
kongresmanas Marcantonio sa
kė:

“Jūsų nominacija ir šis lai
mėjimas tarnauja dviem tiks
lam: pirmas — jis palaiko 
Jungtinėse Valstijose demo
kratinį procesą, kuriuomi bal
suotojai 17-tame kongresinia
me distrikte turi galimybę bal
suoti už jus kaipo kandidatą, 
kuris yra priešingas progra
mai ginklavimosi, konskripci- 
Jai, karui ir diktatūrai; ant
ras — jis neleis pasikarto! 
farsui, kokį ši šalis matė per
eitais metais, kada abu pre
zidentiniai kandidatai pilnai 
sutiko ant programos, kuri 
įvėlė mūsų šalį imperialistinin 
karan. Liaudis neturėjo pro
gos balsuoti prieš tą progra-

“šiuose specialiuose rinki
muose abu, kaip republikonas, 
taip ir demokratas, kandida
tai remia “lend-lease” bilių 
(1776 bilių), kuris isnuomuo- 
tų mūsų Amerikos jaunimą ka
rui ir sunaikinimui .ir pasko
lintų mūsų amerikines įstaigas 
Wall Stryto-Doyvning Stryto 
ašiai (Downing strytas, tai 
Anglijos finansų centras).

“Jūs esate vienintelis kan
didatas, kuris yra priešingas 
tam blogam pasiūlymui ir esa
te tikras kovotojas už išlai
kymą Amerikos nuo karo. Aš 
didžiuojuosi, kad galiu pa
remti jus jūsų kampanijoj ir

Šį Vakarą Mot. Dienos 
Minėjimas Maspethe
Šeštadienio vakarą, kovo 8- 

tą, Maspetho lietuvių ir lenkų 
organizacijos rengia bendrą 
Tarptautinės Moterų Dienos 
minėjimą. Vakaro programoj 
turės prakalbų, taipgi bus šo
kiai ir gerų vaišių. Bus Rusų 
Kliube, 56-58 — 61st St., Mas
pethe.

Kalbės D. M. šolomskas, 
taipgi bus ir lenkų kalbėtojas.

Maspetho ir apylinkių lietu
viai kviečiami atsilankyti į tą 
įdomų apšvietos ir pasilinksmi
nimo vakarą.

Komisija.

Bronxiete Mrs. Schwind bu
vo atšaukus savo išsiplepėjimą 
apie neva buvusią ant jos 
ataką, paskui vėl atšaukė at
šaukimą. Nieko sau malūnas.

Skiepe įvykus boilerio eks
plozija, Tremont Ave., Bronx, 
sužeidė antram aukšte buvusių 
vestuvių 3 svečius ir ūmai bai
gė pokilį.

Mrs. Delgado teisėjui apsi- 
skundė, kad areštantų veži
mas yra pilnas sukčių, jame 
važiuojant nuo jos pavogta 
$42. Skundas gelbėjo,„’pinigai 
rasti pas kitą areštantą. .Ji bu
vo areštuota už šni u gėliškos 
karčiamos laikymą. .

Paskutinis Priminimas 
Apie Bankietą

• 1

Ponai Smetoną Sveikins 
Užsidarę Viešbutyje

aš karščiausiai, kaip aš galiu, 
raginu visus savo draugus, ku
rie, tikite mano kovai, kurią 
aš vedu kongrese, eiti prie ur
nų (balsavimo būdelių - 
“polis”) kovo 11-tą ir patrauk
ti rankenukę virš jūsų vardo 
ir tuo būdu suduoti dūžį už 
taiką ir laisvę Amerikos žmo
nėms.”

Vito Marcantonio, kaip ži
nia, buvo vienintelis kongres
manas, balsavęs prieš pirmą
jį karui pasiruošti padidintą 
budžetą. Jis prieš jį kovojo, 
prieš jį balsavo. Atėjus draf- 

, to klausimui, jis taip pat ko- 
! vojo prieš verstiną ėmimą ka- 
i riuomenėn. Dabar kovoja 
i prieš 1776 bilių, kitaip vadi- 
i namą “lend-lease” biliumi. Jei 
toks kongresmanas užgiria 
Connolly kandidatūrą, kaipo 
būsiančio tikro talkininko kon
grese kovoj prieš karą, tai 17- 
to kongresinio distrikto bal
suotojams, kurie nori taikos, 
reikėtų visiems balsuoti už 
Coųnolly.

Su 
dėjo 
vyrų 
bus iššaukta 7,840 vyrų, tarpe
kurių paims 603 negrus, kaip 
skelbia pulk. Arthur V. Mc
Dermott, Parenkamosios Tar
nybos viršininkas.

šis šaukimas pasibaigs' su 
kovo 14-ta. Faktinai, šauki
mas nepasibaigia, nebuvo jo
kios pertraukos nuo pradėji
mo iki šiol, išskyrus nedirba
mas dienas. Dėlto ir pasibai
gus šiam, už dviejų dienų pra
sidės 7-tas. šaukimas dalomas 
dvisavaitiniais periodais tik 
dėl parankumo.
# Penktame šaukime, apart 

seniau minėtų, dar išvykę:
W. Utis
G. Indrius
V. Pinkis
Al. Okas
J. Slota
Pov. Radis
R. Daunis
W. Bukauskis
J. Brundžis
Pr. Ingelis
Pov. žemelis.

Moterų rengiamasis bahkie- 
taš —- kalakutienos pietūs — 
įvyks jau rytoj, sekmadienį, 
kovo 9-tą, “Laisves” salėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne..

Pietūs bus duodami lygiai 
1 vai. dieną, šokiai prasidės 
4 vai., prie Geo. Kazakevi
čiaus smagios orkestros. Ban- 
kietui bilietas $1, vien, šokiams 
—25c.

Kviečiame visus atsilankyti 
į bankietą, o kam negalima 
būti bankiete, pribūkite 'vė
liau, į šokius. Ir visi, kurie 
dar galite suspėti, esate prašo
mi įsigyti bilietus iš ankstoj»

Iki pasimatymo bankiete!
Mot. Kliubas.

Šimtai Moterų Demonstravo 
Prieš Karinį 1776 Bilių

Pereitą ketvirtadienį New 
Yorko moterys suruošė įspū
dingą demostraciją protestui 
prieš 1776 bilių, kuris, kaip 
nurodo daug žymių visuome
nininkų, nedvejotinai veda į 
karą ir kuris reikštų galą de
mokratinei sistemai Ameriko
je, įvestų reakcininkų ir im
perialistų diktatūrą.

Apie 500 ar daugiau mote
rų išsirikiavo ištisus blokus ap- 
juosiančion greton, pradedant 
nuo Kroatų salės, 236 W. 40th 
St., ir maršavo miesto centru, 

Į kur daugiausia svieto — nuo 
5th Avė. iki 8th Avė. ir nuo 
4 3rd St. iki 49th St.

Demonstracijos priešakyje 
ėjo aukso žvaigždės motinos.

Eilėse maršavo daugelis 
jaunų moterų, kurių vyrams 
gręsia žiauri kova ir mirtis ka
ro laukuose kur nors Europo
je dėl karo rengėjų pelnų. Bet 
eilėse taip pat buvo daug žila
galvių, be laiko pasenusių mo
terų, kurių sūnus, brolius, my
limus prarijo pereitasis karas 
ir kurios šiandien yra pasiry- 
žusios visu balsu šaukti prieš 
karą, kad jame nežūtų kitų' 
motinų sūnūs bei jų pačių, 
varge išauklėti, anūkai, čia 
maršavo dabartinės karinės 
gentkartės motinos taipgi.

Ne vien varge auklėjusios 
sūnus motinos maršavo, buvo 
ir tokių, kurių gražūs kailiniai 
liudijo, jog jos kūdikius au
klėdamos nealko. Tačiau jos 
nėra tomis, kad pelnytų iš ka
ro. Jos žino, kad ir vidurinės 
klasės laukia didelės nelaimės 
iš priežasties karo. Bombos 
sunaikina jų namelius, smul
kius biznelius, kurie negali 
būti milijonais dolerių ap
drausti. Ir jų sūnūs juk taip 
pat neišliks. Tokių perdaug, 
kad galėtų užfrontyje sėdėda
mi kokiais komandieriais būti. 
Raštinėse, sėdės tik stambes
niųjų sūneliai ir žiūrės, kad 
gerai eitų karo biznis, o bied- 
nuomenė ir vidutiniai pasitu
rinčių žmonių vaikai turės at
likti tą baisų žmonių žudymo 
darbą ir daugelis patys žūti.

Ir dėlto moterų demonstra- 
.cijoj-pikiete prieš karą—prieš 
1776 bilių matėm visokio am
žiaus ir visokio ištekliaus mo-

terų. Kiekviena iš jų nešina 
iškabomis, šaukiančiomis:

“Neleiskite Rooseveltui pa
aukoti mūsų vyrus, atmuškite 
1776 bilių!”

“Išgelbėkime mūsų sūnus 
nuo užrubežinių karų, atmuš
kite 1776 bilių!”

Dar kitos šaukė: “Atsimin
kit Wilsoną, sulaikykit Roose- 
veltą!”

Ir taip toliau, iki neužma
tomo tolio, mirgėjo tais ir pa
našiais obalsiais išrašytos iš
kabos. Tėmytojai atsinešė į 
pikietes labai simpatingai, 
daugelis iš susijaudinimo brau
kė ašaras.

Motinos-moterys yra didelė 
jėga kovoje prieš karą ir jos 
tą jėgą pradeda sėkmingai 
reikšti. N.

Lietuvos liaudies engėjas 
Antanas Smetona pribus iš. 
Brazilijos kovo 9 ar 10 die
ną ir bus nubugdintas į puoš
nų viešbutį Pierre, paskilbusį 
ponų ūžimu ir poniškomis ko
medijomis.

Kovo 13-tą, tame pačiame 
viešbutyje, ponų sutvertas ir 
ponus atstovaujantis komite
tas, susidedąs 
Venciaus, adv. 
Laučkos, ruošia 
prezidentui (jie 
vadina Lietuvos
prezidentu) Smetonai bankie
tą, į kurį tik parinkti, išegza
minuoti ponai tegalės įeiti su 
specialiais pakvietimais, nes 
bijomasi, kad neįsibriautų 
koks darbininkas, pasakyti po
nams savo nuomonę. Taigi, ten 
tik rinksis “visi geri tėvynai
niai,” kurie gali užsimokėti 
po $5 nuo asmens, gali įsigy
ti uodeguotą sutoną ir gali su
simokėti nemažai pridedamų
jų visokių “ekstra” mokesčių. 
(Be “uodegų” čia nevalia bus 
įeiti.) čia jie baliavos ir kaip 
jau turės gerokai ant “drą
sos”, tvers Lietuvos Karalys
tę Amerikoj, kuriai užlaikyti 
kaulys iš darbo žmonių dole
rius. e

Lietuvos liaudies krauju su
sitepęs “tautos vadas” prie už
darų durų ir po policijos ap
sauga pasiskelbs Amerikos lie
tuvių “vadu” *ir, kas gali ži
noti, jų vardu gal neš kokį ci- 
buką į Washingtoną. O tuo 
tarpu kur nors didžiąjame 
New Yorke tebegyvena ma
žiausia du vyrai, kurių brolius 
Smetona sušaudė, tai Greifen- 
bergeris ir Ješmonta, pastara
sis SLA 38-tos kuopos narys. 
Veikiausia, yra ir daugiau to
kių šiame didmiestyje, tas ir 
išaiškina, dėlko ponai poną sa
vo prezidentą slaptai užsidarę 
skirs nesamos Amerikos Lietu
vių Karalystės karaliumi ar 
modern izuotai, prisitaikant 
prie aplinkybių, prezidentu.

Rep.

Marijona Merkevičienė 
(Merk), brooklynietė, sunkiai 
serga plaučių uždegimu. Ran
dasi Kings County ligoninėj, 
Ward C-32. Lankymo valan
dos pirmadieniais nuo 7 ligi 8 
vakaro, trečiadieniais ir sek
madieniais nuo 2 iki 4 po pie
tų.

Draugės ir draugai, prašo
mi ją atlankyti.

šią žinią pranešė K. Briedis.
ffi

Naujos Rūšies Lietuvis 
Daktaras

Charles Laban (Labanas), 
neseniai pabaigęs mokslus aki
nių pritaikinimo daktaro ir 
naturopatijos, dabar suorga
nizavo dvi įstaigas, kurios yra 
užvardintos sekančiais var
dais : Perfection Optical Com
pany, kur bus egzaminavoja- 
mos akys per medikalį dakta
rą (akių specialistą) ir pritai
kinami akiniai 
miausią kainą, 
pamokos, kaip 
per tam tikrą

Taipgi atsidarė kita įstaiga, 
po sekančiu užvardymu: Na
tūralia Health Institute, kur 
bus duodamos pamokos, kaip 
palaikyti sveikatą, arba kaip 
prarastą sveikatą ątgaU atgau
ti natūraliu būdu, be vartoji
mo vaistų. Bus suteikiama chi- 
ropraktiški - naturopatiški pa
tvarkymai nuo įvairių kūno 
betvarkiij. Taigi bus parduo
dama visokis naturalis sveika
tos maistas.

Kurie atsilankys, gaus ge
ros literatūros apie sveikatą, 
dovanai. Abi virš minėtos 
įstaigos randasi tam pačiam 
name, po antrašu: 1642
Broadway, Brooklyn, N. Y. 
(Tarpe Halsey ir Chauncey 
stočių prie Broadway Elevei
terio). Sk.

Jack Lazarowitz, keltuvo' 
taisytojas užsimušė, ' nukritęs 
taisomo keltuvo olon 36 W.

. 38th St.

Jūs nedrįstumėte praleist šį svarbų SOVIETINĮ Jud|!

T “THEY WANTED PEACE”
‘•JIE NOftRJO TAIKOS”
Taip pat Raimu—žvaigždė “Bakers’ Wife 

veikale “HEART OF PARIS“
■

Atsakymas, 
Mūsų Laikam!

Extra: Mėlynasis Dunojus — Simfonijos Orkestras. 
VĖLAI RODOMA ŠIĄNAKT.

Artkino rodo naują šaunų sovietinį jud| 

“Gyvenimo 
Universitetas”
Paremtą Maksimo Gorkio apysaka iš jo 

paties gyvenimo. Diriguota 
Marko Donskojo.

SPECIALI ĮDOMYBE: Pirmosios Judžių 
žinios iš Lietuvos, jaunosios Tarybų Kės- 
Žublikos. Taipgi naujos judžiu žinios iš 

ovietų Sąjungos, tarp jų vaizdai gyve
nimo ir darbų Vakarines Ukrainos 

mieste Lvove.
MIAMI PLAYHOUSE

6th Ave., arti 47th Street, N. Y.
Nuolat nuo 10 A. M. 20 d. Iki 1 P. M. 

Šiokiomis, dienomis.
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LWUVISK4
GERIAUSIA DUON
SCHOLES 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 valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVe'rgreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieną s u batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

Štai 
adfeSas.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

n a u jus paveiks
lus ir krajavuš 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St.,' Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave.

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St. 
Tel.: Glenmore 5-6191

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

TILžeS spaudimo
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ..............     50c
Ta pati knyga, Celųliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų
• knygelė ...............................  35c

Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ...................  .$1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga .........z.............................. $1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais ..... ......  $1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ... .. ;......................

Lengvas būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų f 
ir kam jie yra naudingi ..... 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
i' arba 3 pakeliai už .........  $1.50

M. Žukaltis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

9
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Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.




