
No. 58
organo re- 
kaip musė 
Jurgelionis 
sucypimą.

Prašėme visų “Lai- 
s ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
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KRISLAI
Kaip Musę iš Buizos!...
Paskutinis Klia-Klia-Klia!
Kaip Kultūriški Žmonės Pa

gerbia Savuosius?
O Kokią Ožys Mikitonas

Gavo “Atstauką?”
Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Išmestas iš SLA 
daktoriaus vietos, 
iš buizos, Kleofas 
padarė paskutinį
Matyt, nesšmoningai, bet ga
na aitriai jis captelėjo, nes 
kai jis tąjį “straipsnį” “Tėvy
nei” rašė, dar nežinojo, kad 
tam tikri žmonės turi pasiga
minę šakes mėšlui krauti, — 
šakės, ant kurių ragų pirmiau
siai turės pakliūti ponas Jur-Į 
gelionis — tasai apverktina 
auka įrančio buržuazinio pa
saulio. %

Ir štai, ką p. Jurgelionis pa
rašė :

“V i s i e m s žmogžudžiams 
Marksas turi būti Alfa ir Ome
ga, arba kitaip jie nėra žmog
žudžiai. O kas nepriklauso 
prie žmogžudžių unijos, tą 
žmogžudžiai turi žudyti—be 
jokio pasigailėjimo, be jokio 
k 1 a u s i mo, automatiškai. . . 
Kiekvienas marksistas yra 
žmogžudys, griovikas, naikin
tojas. . . ”

SENATAS PRIĖMĖ KARINĮ ROOSEVELTO BILIŲ1776
s H

Republikonai ir Demo
kratai Išleido 22 Mi- 

lionus Rinkimams

SOVIETAI UŽGINČIJA GAN
DUS, BŪK JIE REIKALAVĘ 

RUMUNU BAZIŲ

Atsiminkime, šitie žodžiai 
yra parašyti to žmogaus, ku
ris per ilgą laiką vadinosi 
marksistu, kuris buvo socijalis- 
tas. Atsiminkime, kad šitaip 
rašo Čikagos menševikų gal
vočiaus (Grigaičio) auklėti
nis!

Tik tą prisiminus, galime 
geriau suprasti tą visišką su
gedimą, tą pilnutėlį sukriki
mą ilgai besivadinusio marks
istu žmogaus, kuris buvo 
vynės” redaktoriumi!

“Tė-

savoTame “istoriniame 
cyptelėjime Kl. Jurgelionis 
“suranda,” kad Bimba, Miza- 
ra, Abekas, Andrulis ir Pru-j 
seika esą beveik “Stalino su
šaudyti” ir todėl kalbamieji 
asmenys: “jau yra nei dau
giau nei mažiau kaip negyvė
liai, kaip grobiai kaulų su 
kleketuojančiais 1 i e ž u v iais 
burnoj.”

Kl. Jurgelionis baigia savo 
“straipsnį:”

“Klia-klia-klia,” tie jų lie
žuviai kleketuoja... Amžiną 
atilsį. Mums lieka tik pasi
melsti už jų dingusias dūšias.”

Washington. — Hatch 
įstatymas uždraudžia komi
tetui bile ^partijos išleist 
daugiau kaip 3 milionus do
lerių rinkimam per metus. 
B.et republikonų ir demo
kratų partijos įvairiais ke
liais apėjo tą įstatymą pre
zidentiniuose 1940 m. rinki
muose, ir republikonai išlei
do $16,621,435 iš surinktų 
$18,156,332, o demokratų 
partija tiem rinkimam išlei
do $6,095,357 iš gautų $6,- 
284,463.

Hatch įstatymas sako, 
kad joks asmuo negali duot 
jokiai partijai daugiau kaip 
$5,000 per metus. Bet R. J. 
Reynolds “paskolino” 300 
tūkstančių dolerių demo
kratų partijai tiem rinki
mam ; Rockefelleriai, pra- 
lįsdami per skyles tame į- 
statyme, davė republikonų 
partijai 59 tūkstančius dole
rių, Du Pontai — beveik 
187 tūkstančius dolerių ir 
tt.

i
Senatorių komisija tyri

nėjanti rinkimų lėšas žada 
įnešt kongresui naujus su
manymus, kurie aprėžtų au
kas ir išlaidas rinkimams.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė paneigia paskleis
tus užsieniuose gandus, būk 
Sovietai reikalavę, kad Ru
munija užleistų jiem laivy
no stovyklas-bazes Juodojoj 
Jūroj. Sovietai sako, kad tie 
gandai yra tik “kvaili pa
dirbti išmislai.”

Nuo Italų Pagrobtais 
Pabūklais Anglai Gin

kluoja Graikiją
London. — Pranešama, 

kad anglai visais garais ga
bena Graikijai kanuoleš, 
tankus ir kitus pabūklus, 
kuriuos jie pagrobė nuo ita
lų Egipte ir Libijoj. O tų 
pabūklų ir kitų karo reik
menų anglai tiek nuo italų 
pagrobė, kad užtektų ap- 
ginkluot ištisą korpusą ar
mijos.

Anglai Užpulsią Pačią 
Italiją

Londone pasklido 1 gandai, 
kad anglai ruošiasi iškelt 
savo kariuomenę į pačią 
Italiją ir smarkiai užpult ją 
namie. Šiuos gandus spau
dai praleido Anglijos cen
zūra.

Kalėjime Numarintas 
Didis Darbininkų Vadas 

J. B. McNamara

Senatas Leidžia Prezi
dentui Siųst Karo 

Jėgas Svetur
Senatoriai Atmetė Pataisymus Biliaus 1776, Reikalaujan

čius Uždraust Siųst Armiją Anapus Vandenyną
Washington. —Jungtinių 

Valstijų senatas kovo 8 d. 
vakare priėmė prezidento 
Roosevelto sumanymą dėlei 
visuotinos pagalbos Angli
jai. Už šį diktatoriškai-kari- 
nį sumanymą, vadinamą bi
lių 1776 balsavo 60 senato
rių, prieš jį 31. Už bilių sto
jo 49 demokratai, 10 repub
likonų ir 1 nepriklausomas, 
o prieš jį — 13 demokratų, 
17 republikonų ir 1 progre- 
sistas.

Kongreso atstovų rūmas 
jau pirmiau priėmė tą su
manymą, pridėdamas kai 
kuriuos mažai reiškiančius 
pataisymus. Senatas taipgi 
pasiūlė tulus pataisymus, 
kurie faktinai neaprėžia 
prezidento valios remt An
gliją tokiais'’ būdais, kad 
Amerika “nejučiomis” galė
tų būt įvilkta į karą.

Šis bilius veiks kaip įsta
tymas iki 1943 m. birželio 
30 d., jeigu senatas ir kong
reso atstovų rūmas per ben
drą abiejų priimtą tarimą 
neatšauks to biliaus ar bet 
kurios jo dalies pirm mini
mo laiko, — sako kitas se
natorių priimtas pataisy
mas.

Dabar senatorių ir kong- 
resmanų atstovai sueis išly- 
gint bei sutaikyt savus pa
taisymus. Tuomet visas da
lykas būtų perbalsuotas, 
prezidentas pasirašytų, ir 
bilius 1776 taptų įstatymu.

NAZIAI KALTINA PREZID. 
ROOSEVELTĄ KAIP JUGO

SLAVU KURSTYTOJA
Beriin. — Nazių spauda 

kaltina prezidentą Roose- 
veltą, kad žadėjo Jugosla
vijai stiprios pagalbos pa
gal bilių 1776 ir kurstė ju
goslavus išstot karan prieš 
Vokietiją ir Italiją.

Amerikos Admirolai Ža
da Anglijai ir Pagal

binių Laivų

Numatoma, kad Vokie 
čiai Tuojaus Užpulsią 

Graikiją

Nelaimingasis Kleofas neži
nojo, kad šis jo “klia-klia- 
klia” buvo paskutinis, pasaky
tas “Tėvynėje.” Gal jo liežu
vis galės dar pakleketuoti, kur 
nors tysliaviškoj bačkoj, bet 
ne SLA organe! Jis galės kle
ketuoti, gal būt, tam,tikrame 
name, kurio visi įnamiai yra 
toki, kaip jis pats.

Sukleketavai, paukšteli, pa
skutinę dainelę ir tavęs niekas 
ne tik nesigailės, bet pasakys: 
“Klia-klia-klia, pažangiosios 
visuomenės plūdikas tapo iš
mestas, kaip musė iš buizos! 
Rlia-klia-klia!. . .”

San Quentin, Calif. — Po 
operacijos mirė čionaitinia- 
me kalėjime j. B. McNama
ra, didis darbininkų vadas, 
59 metų amžiaus. Jis buvo 
nuteistas pagal kapitalistų 
sąmokslą ir vyliugystę -ir 
beveik 30 metų išvargintas 
kalėjime.

Apie tai bus plačiau para
šyta rytojaus numery j.

Prieš savaitę laiko Niūjroke 
buvo suruoštas masinis mitin

Anglai Nušovė 16 Priešų 
Orlaivių Maltoj

Cairo, Egiptas. — Dau
giau kaip šimtas vokiečių ir

gas Mykolo Goldo, žymaus [italų orlaivių bombardavo 
Amerikos darbininkų rašytojo 
ir veikėjo, 25-keriems metams 
literatūrinio darbo sukaktu
vėms paminėti.

Dalyvavo puspenkto tūks
tančio žmonių——darbininkų, ir 
inteligentijos! Ar reikia geres
nio įrodymo, kaip darbo žmo
nės pagerbia savo poetus, sa
vo rašytojus, savo veikėjus?! 
Ar .buržuazijai dirbęs litera
tas gali tikėtis tokio šilto, to-

* kio plataus pagerbimo? Ne! 
Tai gali atsitikti tik darbinin
kų judėjimo pastogėje.

Už savaitės laiko Niujorko 
miesto komunistai ruošia ma
sinį mitingą savo partijos pir
mininkui, Wm. Z. Fosteriui, 
pagerbti. Mat, Fosteriui šie
met sukako 60 metų amžiaus.

Kur gi jam tasai mitingas 
ruošiamas ? Ogi didžiausioje 
miesto salėje, kur telpa 22 
tūkstančiai žmonių, — Madi
son Sq. Gardene.

ančių salą-tvirtumą Maltą, 
Viduržemio Jūroje. Anglų 
lėktuvai ir priešorlaivinės 
kanuolės nukirto šešioliką 
priešų orlaivių; o anglai 
prarado, tik vieną savo lėk-

Smetona Atplaukia Į 
Jungtines Valstijas 

K

New York. — šį pirma
dienį laivu “Argentina” at
plaukia iš Brazilijos į New 
Yorką buvęs Lietuvos dik
tatorius Antanas 'Smetona 
su pačia.

Brooklyno, N. Y., tauti
ninkai, vadovaujami dentis- 
to Blado K. Venciaus, ruo
šia tam “tautos vadui” ban- 
kietą viešbutyje. Ragina 
juodais drabužiais apsi
rengt einant į bankietą. Gal 
tai būtų gedulas-žėlava, kad 
Smetonos veislė ir šaika tu
rėjo sprukt užsienin nuo 
Lietuvos žmonių teismo.

Brooklyno smetonininkai 
paskelbė komerciniuose 
amerikonų laikraščiuose ir 
užgyrimą, kad Smetona 
1926 metais nuvertė žmonių 
išrinktą Lietuvos valdžią; 
sako, taip jis padarė todėl, 
kad ta valdžia pasirašė be- 
pusiškumo-neutralumo su
tartį su Sovietų Sąjunga.

ATMESTI PATAISYMAI
Senatas 56 balsais prieš 

33 atmetė senatoriaus Wal- 
sho pataisymą, kuris reika
lavo uždraust perleist sveti
miem kraštam bet kokius 
karinius Amerikos laivus ar 
orlaivius, jeigu ši šalis per 
tris mėnesius po to negalė
tų pasistatyt bei įsigyt “ge
resnių ar tinkamesnių kari
nių laivų bei orlaivių.”

59 balsais prieš 32 atmes
tas senatoriaus Clarko pa
taisymas, kuris siūlė į bilių 
1776 įrašyt sekamą prižadą, 
kuris buvo įdėtas demokra
tų rinkimų 
prezidentas 
kadidatavo 
nui: “Mes
užsieniniuose
mes nesiųsime savo armijos, 
laivyno ar orlaivyno ka
riaut svetimose žemėse.”

Tai Karo Bilius, Sako 
Sen. Wheeler

Senatorius Burton K. 
Wheeler, to biliaus priešas, 
pareiškė:

’’Neapsigaudinėkite. Šis 
bilius nėra skiriamas tam, 
kad išlaikyt Ameriką 1 nuo 
karo: šis bilius leidžia pre
zidentui vest karą be jo pa
skelbimo.”

Aš beveik galėčiau su bile 
kuo betyti, kad tą vakarą di
dysis Gardenas bus pilnutėlis 
žmonių, Fosterio prietelių ir 
draugų.

Š. m. kovo* 22 d. laisviečiai 
ruošia gražų ir didelį bankietą 
Vincui Paukščiui pagerbti jo 
60 metų amžiaus proga.
k Matote, kaip ' kultūriški 
žmonės įvertina savo kultūriš
kus veikėjus. z

Palyginkite tatai su ta “at- 
stauka,” kurią gavo grigaitiš- 
kas barabanščikas Kleofas 
Jurgelionis, kadaise besivadi
nęs Ožiu Mikitonu!

Storas .Vokiečių Priminimas 
Portugalijai

Berlin. — Vokiečių spau
da nurodinėja, kad Portu-« 
gali ja ir Turkija turėtų *eit 
išvien su vokiečiais ir ita
lais,. jeigu jos supranta, kas 
jom • naudinga. Vokiečių 
laikraščiai storai primena, 
kad Portugalija negalės am
žinai išsilaikyt kaip anglų 
išnaudojama stovykla.

Roma. — Italai pripažįs
ta, kad anglai nuskandino

platformoj, kai 
Rooseveltas 

trečiam termį- 
nedalyvausime 

karuose ir

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas dauguma 
balsų atmetė keturis patai
symus biliaus 1776, kuriais 
buvo reikalaujama uždraust 
prezidentui siųst Amerikos 
armiją ar karo laivyną į 
Europą bei į Aziją. Bet se
natas priėmė naująjį El- 
lenderio pataisymą, kuris 
reiškia, kad Amerika gali 
savo karo laivais lydėt pre
kinius laivus su kariniais 
reikmenimis Anglijai ar jos 
“talkininkam.”

Senatorius Wheeler ir ki
ti karo priešininkai atvejų 
atvejais nurodė, kad preki
nių laivų lydėjimas ameriki
niais karo laivais į Angliją 
reiškia didžiausią karo pa-

Washington. — Vinsono 
įnešimas kongresui reika
lauja pastatyt 200 tūkstan
čių tonų pagalbinių laivų 
kariniam Amerikos laivy
nui ; tai būtų žibaliniai įx 
prekiniai-transportiniai lai
vai, po 6,000 iki 7,000 tonų 
kiekvienas. Šis sumanymas 
įneštas pagal prez. Roose
velto planą.

* Dab^r admirolai Inger
soll ir S. M. Robinson sako, 
kad Amerika galės duot tų 
laivų ir Anglijai. Todėl jie 
reikalauja statyt daugiau 
kaip 200 tūkstančių tonų'zi- 
balinių ir kitų pagalbinių 
laivų, skiriamų aptarnaut 
karo laivyną. Šiedu admiro
lai taipgi numato, kad gal 
Amerika turės greitu laiku 
perimt tam- tikrą skaičių 
prekinių laivų iš kompani
jų ir pertaisyt juos, kad tik
tų kaipo pagalbininkai ka
ro laivynui.

Sofija, Bulgarija. — Be- 
pusiški tėmytojai čionai 
sprendžia, kad vokiečiai po 
poros dienų pradėsią karo 
veiksmus prieš Graikiją. Jie 
jau sutelkę daugiau kaip 
150 tūkstančių pilnai pri
ruoštos kariuomenės į Grai
kijos ir Turkijos pasienius.

Graikų diplomatai sako, 
kad Graikija tikrai, kariaus 
prieš vokiečius, jeigu šie 
briausis į graikų žemę.

Graikija krausto nekariš- 
kius žmones iš rytinės savo 
provincijos Trakijos ir stip
rina savo apsigynimo liniją 
palei Struma upę, tarp Bul
garijos ir Aegejaus Jūros. 
Nes Trakija sunku būtų 
graikam apgint nuo vokie
čių.
Vokiečiai Stengiasi Taikyt 

Graikiją su Italija
Pranešama, kad vokiečiai 

deda dar didesnių pastan
gų, idant sutaikyt Graikiją 
su Italija; žada palikt Grai
kijai visas tas žemes, kurias 
ji turėjo pirm karo.

JUGOSLAVAI DARYSIĄ ' 
DRAUGIŠKUMO SUTAR

TĮ SU VOKIEČIAIS

Senatoriai atmetė 55 bal-l™^ ^es jei tik vokiečių
sais prieš 33 pataisymą se
natoriaus Gillette — už
draust Jungtinių Valstijų 
laivams gabent karo reik
menis ar keleivius į karo 
sritis. Senatorius Gillette 
taipgi siūlė išbraukt iš Mi
liaus 1776 tą punktą, kuris 
skelbia, kad prezid. galės 
vykdyt šį bilių, “nepaisant 
jokių pirmiau išleistų įsta
tymų.” Šis siūlymas taip 
pat atmestas.

Senatas priėmė Byrdo pa
taisymą, kuris sako: Prezi
dentas gali pats pagal savo 
nuožiūrą perleist Anglijai 
bei kitoms “kariaujančioms 
demokratijoms” (Graikijai, 
Chinijai) iki $1,300,000,000 
vertės karo reikmenų, bet 
po to prezidentas turės gaut 
kongreso užgyrimą nau
jiem skiriamam karinės pa
galbos Anglijai! ir kitoms

submarinai, orlaiviai ar ka
ro laivai užpultų bent vie
ną lydintį Amerikos karinį 
laivą, tai prezidentas Roose
veltas galėtų tuojau rast 
priežastį karui su Vokieti
ja.

Už senatoriaus Norriso 
pataisymą prie biliaus 1776
— uždraust prezidentui 
siųst Amerikos kariuomenę 
anapus vandenyno — bal
savo 39 senatoriai, o prieš
— 52. Taigi šis pataisymas 
sumuštas tik 13 balsų dau
guma. z

Vienas įneštas to biliaus 
pataisymas buvo toks, kad 
prezidentas neturi duot me-1 
džiaginės paramos Sovietų 
Sąjungai, jokiame atsitiki
me. Šis pataisymas sumuš
tas 56 balsais prieš 35.

ORAS. — Bus šilčiau ir
jis rems,

Belgrad, Jugoslavija. — 
Šiuo žodžius berašant, Ju
goslavijos valdžia dar nė
ra galutinai nutarus, ar pri
imt ar atmest Vokietijos 
reikalavimą padaryt nepuo
limo ir draugiškumo sutartį 
su vokiečiais ir italais, kaip 
praneša “New York Times” 
korespondentas.

Amerikinė žinių agentūra 
United Press, tačiau, jau 
šeštadienį teigė, kad Jugos
lavijos valdžia sutiko pasi
rašyt tokią sutartį,' bet ne
priėmė vokiečių siūlomos 
vienybės sutarties, kaip kad 
sutartis Rumunijos ir Bul
garijos su Vokietija, Italija 
ir Japonija.

Jugoslavų opozicija seime 
kelia trukšmą prieš savo 

(valdžios nuolaidavimus Vo
kietijai. Opozicija susidaro 
iš demokratų, radikalų-so- 
cialistų ir tautininkų. Jie 
taip smarkiai išstoja prieš 
valdžios politiką, kad gal 
turėsiąs pasitraukt dabarti
nis ministeris pirmininkas 
Dragiša Cvetkovič.

Valdantysis Jugoslavijos 
kunigaikštis Paulius jau 
jieškąs kito ministerio pir
mininko.

Jugoslavija sumobilizavo 
jau 950 tūkstančių vyrų ar- 

imiją ir sustatė į kariniai 
Pittsburgh, Pa. — Plieno svarbiausias vietas.

Darbininkų Organizavimo 
Komitetas (CIO) atmetė 
pasiūlymą U. S. Plieno kor- nį čia prasidės derybos tarp 
poracijoš pridėt tik pustre
čio cento algos per. valandą. 
Reikalauja 10 centų valan
dinio priedo ir pagerint ki
tas sąlygas.

EXTRA!
VOKIĖČIAI LABAI ŽIAU

RIAI BOMBARDAVO 
ANGLIJĄ

London. — Vokiečių or
laiviai būrių būriais nepa
prastai žiauriai bombarda
vo ir degino Londoną ir 
daugelį kitų Anglijos mies
tų. Viena bomba pataikė 
tiesiai į pilną žmonių nakti
nį kliubą Londone. Daugelį 
užmušė. ‘

Naziai Paskandinę 2 Ka
rinius Anglų Laivus ir 15 

Prekinių
Berlin.—Vokiečių torped- 

laiviai nuskandino du kari
nius anglų laivus-naikintu- 
vus ir dešimt prekinių lai
vų. Vienas vokiečių subma- 
rinas sunaikino penkis pre
kinius anglų laivus. Taip 
praneša vokiečių komanda.

Athenai. — Graikų ko
manda teigia, kad per nau
ją ofensyvą Albanijoj jie 
paėmė dar 2,200 italų į ne-

Ney York.—šį pirmadie-

Jungtinės Mainierių, Unijos 
ir anglies kompanijų atsto
vų dėlei naujos sutarties. 
Senoji sutartis baigiasi su 
šio mėnesio pabaiga.

Hmmn
* j'L
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.
■■f.WJ!1! Wff.T. '■!■■ . ' -------- ------------------ -- - ---------=

Eugene P. Connolly
17-tąjam kongresiniame distrikte New 

Yorko miesto širdy (Manhattane) antra
dienį bus rinkimai. Vietoje mirusiojo 
kongresmano Kenneth F. Simpsono, bus 
renkamas atstovas į žemesnįjį Jungtinių 
Valstijų kongreso butą.

Yra išstatyti trys kandidatai: Ameri
kos Darbo Partijos (pažangiosios dalies) 
kandidatas yra Eugene P. Connolly, žy
mus važiuotos darbininkų organizato
rius ir veikėjas; Joseph C. Baldwin, re- 
publikonų partijos, ir Dean Alfange, de
mokratų partijos kandidatas.

Šie rinkimai bus svarbūs, nes juose 
griežtai išstatomas šių dienų vyriausis 
politinis klausimas: kištis Amerikai į im- 
perijalistinį karą, ar ne? Priimti lend- 
lease bilių — 1776 bilių — ar ne?

Demokratų ir republikonų* kandidatai 
pasirodė kaip du vandens lašai — abu 
stovi už karą. Bet Amerikos Darbo Par
tijos kandidatas, Eugene P. Connolly, 
griežtai stovi prieš bilių ir prieš Ameri
kos įvėlimą į karą.

Įdomu pastebėti tai, kaip į šiuos rinki
mus žiūri stambioji spauda. Plutokratų 
organas, New York “Times”, savo įve- 
damąjąme atvirai pataria skaitytojams: 
balsuokit už bile kurį — republikonų ar 
demokratų kandidatą, — nes'" jie stovi 
už H. R. 1776 bilių, tik .nebalsuokit už 
darbietį Mr. Connolly.

“Daily News” jau kitaip į tai žiūri. 
Kadangi šis laikraštis stovi prieš H. R. 
1776 bilių (savotiškais sumetimais), tai 
“Daily News” pataria balsuoti už dar
bietį Mr. Connolly.

Mūsų dienraštis, kuris stovi prieš 
Amerikos įvėlimą į imperijalistinį karą, 
ir už išlaikymą Amerikoje demokratiškų 
žmonėms teisių, taipgi pataria visiems 
balsuotojams paduoti antradienį savo 
balsus už kovingą, pilną energijos anti
karinį kovotoją Mr. Eugene P. Connolly.

Netikęs SLA Pildomosios 
Tarybos Žygis

Nėra abejojimo, SLA nariai nekantriai 
laukė pereitos savaitės savo organo 
“Tėvynės”. Jie žinojo, kad tą -savaitę 
įvyks SLA pild. tarybos suvažiavimas ir 
todėl tikėjosi matyti savo organe svar
bių žinių. Bet jiems teko nusivilti.

Tiesa, “Tėvynėje” tilpo SLA pild. ta
rybos suvažiavimo priimta rezoliucija, 
bet kokiu klausimu?

Jau 3-Čias mėnuo SLA centre yra da
roma revizija, bet SLA pild. taryba apie 
tai — nei žodelio!

ti sutelktos kovai prieš Sovietų Sąjungą! 
Šitaip mano SLA pildomoji taryba.

Užuot rūpintis, kaip sutvarkyti SLA 
reikalai, pildomoji taryba rūpinasi, kaip 
apšmeižti tąją ’šalį, kurios dalimi yrą ir 
mūsų tėvų kraštas, Lietuva!

Ir šitaip darydama, pildomoji taryba 
neapsieina be melo. Toj pačioj rezoliuci
joj ji sako: “reikšdama savo ir visų 
šios organizacijos narių nuomonę ir nu
sistatymą ..

Visiems juk puikiai žinoma, kad pil
domoji taryba nereiškia visų SLA na
rių nuomonės tuo klausimu. Mes puikiai 
žinome, kad net pačioj pildomo jo j tary
boj yra žmonių, kurie su ta rezoliucija 
nesutiko, ir jeigu jie padėjo po ja savo 
parašą, tai tik bijodami teroro. Milži
niška SLA narių dalis stovi su Lietuvos 
liaudimi, su josios valia, pareikšta per
eitais metais renkant atstovus į Liau
dies Seimą. Milžiniška SLA narių dalis 
yra priešinga tokiam pildomosios tary
bos žygiui, kuris ne vieni ja SLA narių, 
bet juos skaldo į “gerus” ir “blogus”.

Ponas Bagočius kadaise pasisakė 
Pittsburghe, kad jis spekuliavęs “Stalino 
rubliais”. Matyt, nepavykus tai speku
liacijai, Bagočius dabar bando “atkeršy
ti” Sovietų Sąjungai. Tuo tikslu jis pa
naudojo savo “įtaką” ir pildomojo j ta
ryboj, kad priimti šitą rezoliuciją, nieko 
bendro neturinčią su tikrove.

Pakartojame: Mums, kuriems rūpi 
SLA ateitis, SLA reikalai; mums, ku
riems rūpi, kad SLA nariuose viešpatau
tų vienybė ir draugiškumas, tokis pildo
mosios tarybos žygis atrodo labai neti
kęs, labai žalingas organizacijai.

Stoka Mussoliniui Orlaivių
Afrikoj dar vis anglai lupa Mussoli- 

nio armijas. Žinios iš ten sako, kad la
bai stoka Mussoliniui orlaivių. Ir gal to
dėl Mussolinis prisiminė, kad jis 1936 — 
1939 metais prieš Išpanijos liaudį pa
siuntė generolui Franco 763 karo orlai
vius ir dabar už juos reikalauja užmokė
ti. D^bar tie orlaiviai labai būtų Musso
liniui vietoj, bet jis juos atidavė genero
lui Franco. Kartu iš Romos žinia, iš va
sario 27 iškelia, kiek Mussolini's pasiuntė 
ginklų prieš Ispanijos liaudį.

Jis pasiuntė 763 karo orlaivius, 1,414 
orlaiviams motorų, 1,672 tonų orlaivių 
bombų ir 9,250,000 orlaivių kulkasvy- 
džiams šūvių.

Sausžemio jėgoms Italijos fašistai pa
siuntė: 1,930 kanuolių, 10,135 kulkasvy- 
džių; 240,747 šautuvų ir revolverių; 7,- 
514,537 kanuolių svaidinius; 324,0^0,000 
šautuvų patronus ir 7,668 karinius tre
kus.

Ant jūrų prieš Ispanijos liąudiečiųs 
veikė 99 Italijos karo laivai ir 92 trans
portai. Italijos submarinai nuskandino 
72,800 tonų laivų, kurie plaukė į pagalbą 
Ispanijos liaudiečiams, žinoma, tame 
skaičiuje kelis ir Sovietų Sąjungos lai
vus.

Prie to, Ispanijoj veikė nemažiau 200,- 
000 Italijos kareivių. Ten buvo pasiųsta 
labai daug drabužių, maisto ir kitų reik
menų. Italijos fašistai sako, kad jie Is
panijos fašistams davė .ginklų ir kitų 
reikmenų už 7,500,000,000 lirų ir dabar 
reikalauja, kad gen. Franco atmokėtų.

Taip Italijos budeliškas fašizmas rėmė 
Ispanijoj savo sėbrus. Dabar Mussoliniui 
labai reikalingi tie ginklai ir jis prašo 
Hitlerio pagelbos. Be Hitlerio jis nei 
Graikiją negali įveikti.

Kas Sekamas po Bulgarijos?

"Laisvės” 30 Metų 
Jubilėjus

Balandžio 5 d., 1941 me
tais sukanka 30 metų, kaip 
leidžiama “Laisvė”. Jubilė- 
jaus proga, balandžio 4 d. 
“Laisvė” išeis padidinta. Ju- 
bilėjinę laidą darome dieną 
anksčiau todėl, kad 5 d. bal. 
'yra šeštadienis, o šeštadie
niais ne visur paštas prista
to “Laisvę.” Dėl tos priežas
ties Jubilėjinę laidą darome 
balandžio 4 d., kad ji prieš 
sekmadienį pasiektų visas 
didžiausias lietuvių koloni
jas.

Dienraštį “Laisvę” bran-** 
ginančios organizacijos, aiš
ku, norės pasveikinti “Lais
vę” 30 metų Jubilėjaus pro
ga. Kad suteikti progą kiek
vienai organizacijai pasvei
kinti “Laisvę” Jubilėjum, 
direktoriai nustatė pasvei
kinimų kainą nuo $3.00 ir 
aukščiau. Kurios organiza
cijos neišgali daugiau, tai 
gali gaut net ir už $3.00 vie
tos Jubilėjinėje laidoje sa
vo pasveikinimui.

Taipgi yra prašomi biz
nieriai ir profesionalai svei
kinti “Laisvę” 30 metų Ju
bilėjum pasiskelbimais Ju- 
bilėįinėje laidoje. Pasiskel- 
bimų kainos, taip pat, nuo 
$3.00 ir aukščiau.

Prašome biznierių ne
laukti kol kas nors užeis pa
prašyti pasiskelbimų. Nes 
ne visus biznierius mes ga
lime suspėti aplankyti ir 
asmeniškai paprašyti skel
bimų. Prašome jūsų, kad

patys prisiųstumėte skelbi
mus. Už tai būsime jums 
dėkingi.

Už $3.00 vietą yra paskir
ta 3 coliai per 2 špaltas, su
sidaro 6 coliai. Rokuojame 
po 50c už colį. Tai kainos 
yra labai žemos, prieinamos 
neturtingoms o r g a nizacį- 
joms ir nedideliems biznie
riams.

Padėkite padaryti didelę 
“Laisvės” Jubilėjinę laidą. 
Tuojau siųskite savo pa
sveikinimus ir skelbimus. 
Darykite juos kiek išgalė
dami didesnius. ’

Asmenys irgi gali svei
kinti “Laisvę” Jubilėjaus 
proga su tiek dovanų, kiek 
išgali. Būtų gražu, kad kuo 
daugiau iš asmenų atsiras
tų tokių, kurie pasveikintų 
$3.00 ir daugiau. Bet kurie 
su tiek neišgali, sveikinkite 
su tiek, kiek išgalite.

Prašome visų kolonijų 
veikėjų rūpintis rinkimu 
pasveikinimų “Laisvės” Ju- 
bilėjinei laidai. Visur reikia 
rūpintis aplankyti profesio
nalus, biznierius ir pakal
binti visus žmones, kad 
sveikintų “Laisvę” 30 metų 
Jubilėjaus proga.

Visų “Laisvės” platintojų 
"ir visų jos skaitytojų prašo
me įsitėmyti, kad svarbiau
sias mūsų uždavinys yra 
gauti “Laisvei” kuo dau
giausia naujų skaitytojų- iki 
balandžio mėnesio — iki Ju
bilėjaus.

P. Buknys.

; Pastabos
“Tėvynės” red a ktorius žmonės tikėtų į dievą, tai ir

Kl. Jurgelionis bėdavoja, 
kad Susivienijimo lėšų fon
das ne tik tuščias, bet jau 
apie 12,000 dolerių sąskaitų 
neišmokėta. Girdi, jeigu val
diški revizoriai, kurie dabar 
daro Susivienijime reviziją, 
tą pastebės, tai mes jų iš 
Susivienijimo neišprašysi
me.

Aš patarčiau tuojaus su
šaukti nepaprastą Susivie
nijimo suvažiavimą ir išvyti 
laukan dar didesnį skaičių 
delegatų, negu kad Chica- 
goj buvo padaryta. Tuomet 
tie revizoriai ir neprašyti 
išeis, nes neturės ką revi
zuoti.

Labai lengvas būdas nuo 
jų atsikratyti...* * *

Išrodo, kad ir popiežius 
susirūpinęs šiuo karu. Jis, 
kalbėdamas 25 d. vasario 
atvykusiems į Vatikaną ku
nigams, pasakė, kad šis ka
ras iškilo todėl, jog žmonės 
netiki į dievą. Girdi, jeigu

karo nebūtų.
Bet štai, tas pats popie

žius ir tik viena diena vė
liaus, tai yra, 26 d. vasario, 
jau laimina Italijos ir Vo
kietijos būrį karininkų, kad 
jie Anglijai sprandą nusuk
tų.

Dabar kyla klausimas, ar 
jis pats tiki į dievą, jeigu 
laimina tuos, kurie eina ka
riauti ?

Veik tuo pačiu laiku po
piežiaus organas “Osserva- 
tore Romano” atsišaukė į 
pasaulį grįžti prie moraly
bes, o prie jos kelias esąs 
— religija.

Jeigu taip, tai pavyzdį 
turėtų parodyti Vatikano 
piliečiai ir tik tuomet jau 
šauktis į pasaulį.* * *

Clevelandiškis K a rpius, 
kurio dirva jau dagiais, us- 
nčmis užaugus, jieško Ame
rikos lietuviam vado.

Perskaitęs tą, prisiminiau 
iš rusų istorijos, kad seno
vėj bajorija buvo tokioj pat 
padėtyj, kaip šiandien mū
sų biednas Karpius. Jie tuo
met savo šaliai taipgi j ieš
kojo vadų. Jie rašė varia
gams: “Mūsų žemė didelė ir 
derlinga, bet tvarkos joje 
nėra. Atvažiuokite ir valdy
kite.”

Tas buvo senovėj. Dabar 
Karpius turėtų rašyti:

“Mūs daug, kišeniai pilni 
pinigų, bet mes dideli dur
niai. Atvažiuokite, gyvenki
te ir mūsų kišenius tuštin
kite.”

Tuomet gal ir Karpius 
patektų į istorijos lapus, 
kaip tie Rusijos bajorai.* *' *

Pręzidentas Rooseveltas 
ir jo šalininkai stoja už tai, 
kad Anglijai skolinti pini
gus, laivus, orlaivius ir 
ginklus. Prezidento priešai 
stato klausimą, kuomi Ang
lija atsiteis už skolas ir ki
tus daiktus. Ginčai eina ir 
neprieinama prie užbaigos 
— klausimas neišrišamas. *

Bet prezidento priešai už
miršta vieną dalyką: niekas 
tokios kolekcijos , karalių, 
imperatorių ir prezidentų 
neturi, kaip kad Anglija. Ir 
už skolas ji galės Amerikai 
atiduoti keletą karalių, vie- 
ną-kitą imperatorių, keletą 
prezidentų. Valdžia galės 
įsteigti parodą , ir išrinks 
Anglijai skolintus pinigus.* * *

Amerikoj renkamos au
kos Lenkijos pabėgėliams. 
Tuo tarpu save vadinantis 
Lenkijos galva Wladislaw 
Sikorski, kuris dabar ran
dasi Anglijoj, aukojo Angli
jos valdžiai karo reikalams 
450 svarų sterlingų (apie 
$1,800).

Ar ne taip yra ir su Lie
tuvos pabėgėliais, kuriems 
dabar čia renkamos aukos?

V. Paukštys.

Italai Sakosi Kirtę Anglams 
Smūgius

Italų Pranešimas:
Roma. — Kereno srity j, 

Eritrėjoj, dabar veikia tik 
anglų ir italų žvalgai vieni 
prieš kitus, o platesnių ko
vų nėra. Italai ten jau su
naikino garsųjį Anglijos 
šaulių pulką, nudarytą iš in
dėnų. ' Jie taipgi “sukriuši- 
no ištisus batalijonus Ang
lijos karių iš Naujosios Ze
landijos.”

Italų spauda teigia, kad 
jų armijos “tebėra čielybė- 
je” visuose frontuose Afri
koj ir Albanijoj.

Dayton, Ohio, kovo 7. — 
Tebestreikuoja CIO unijis- 
'tai prieš Wright orlaivių 
kompaniją. Sustabdyta ka
riniai darbai $1,550,000 ver
tės.

Laiškas iš '' > 
Lietuvos

Gerbiama “Laisves” Redak
cija: Tai ir mes gaunam net 
antrą laišką iš Lietuvos nuo 
mano moters sesers. Tai pri- 
siunčiu jums. Jei matysite ver
tą, tai patalpinkite į dienraš
tį.

Pastaba: Tie žmonės, kurie 
rašo šį laišką, nėr taip biedni, 
nes galėjo visus leisti į mokslą 
—keturi sūnūs, visi Lietuvos 
armijoje oficieriais, o penktas 
mirė. Tai jeigu jie neverkia, 
patenkinti, tai ką kalbėti apie t ’ 
kumečius arba kitus biednio- 
kus. Gal jūs pažįstate Antaną 
Dulskį iš Orange, tai.jo sesutė 
rašo šį laišką.

Vladas Prapiesčius.
Detroit, Mich.

/ 
Laiškas

1940-XII-2 d.
Sveikiname sesutę ir švoge- 

riuką ir dėkojame Jums už 
laišką.

Šiuo kart dar esame sveiki, 
taipgi ir krutame po biskutį.

Dabar pas mus jau kita san
tvarka, tą jau jūs irgi žinote 
iš radijo ir laikraščių. Daug 
visokių ponų išlakstė po užsie
nius. Kagi, kaip kas išmano, 
taip ir daro, šalę mūs lito jau > * 
yra ir tarybinė valiuta.

šiek tiek pabrango pragyve
nimas, bet sykiu pakilo ir dar
bininkų uždarbis: vieton pir
miau, kad darbininkas gavo 
2-3 lt.—dabar už savo darbą 
gauna 8-20 lt. Tik visa bėda, 
kad mes esame seni, nepajė
gūs ir negalime dirbti.

žinoma, bent mes taip gal
vojame, kad ir dabar pas mus 
yra geriau gyventi negu to
kioje Anglijoje, Francijoje ar 
kitur, kur bombos neduoda 
žmogui ramybės nei dieną, nei 
naktį.

šiaip gyvenimas bėga įprasta 
vaga, tik pagreitintu tempu: 
visur juda, kruta, žmonės 
stengiami, sulig išgalėmis, apsi- * 
rūpinti kuru ir maistu žiemos 
metui. Nors, tiesa, jau ir da
bar yra žiema — užvakar 
buvo iškritęs pirmasis sniegas, 
bet šalčių tai dar nebuvo.

Pas mus rašo, kad Amerika 
dideliu tempu ginkluojasi — 

! tur būt irgi rengiasi kariauti.
Mums labai malonu, kad 

pas jus padidėjo darbai —tuo 
pačiu ir darbo žmonių pragy
venimas šiek tiek pagerėjo ir 
gal šiek tiek sumažėjo bedar
bių skaičius.

Baigdami linkime Jums viso 
geriausio, o ypatingai sveika
tos ir darbo, nes tas darbo 
žmogui yra viskas.

Kitą kartą parašysim dau
giau.

Laukiame laiško.
Sakalauskai.

Ethiupai Užkariavo Dvi 
Italu Pozicijas

Anglai Praneša:
Cairo, Egiptas. — Ethio- 

pai partizanai atėmė iš ita
lų fortą Burye, į pietus nuo 
Tana ežero, 160 mylių į 
šiaurių rytus nuo Ethiopi-

SLA lėšų fondas “daugiau negu tuš
čias”, bet apie tai pildomoji taryba nei 
žodelio. ’

Amerika ruęšiama kartu, į kurį bus 
įtraukta daugybė jaunų vyrų, į kurį 
bus, beje, įtraukta daug ir SLA narių, 
tačiau pildomoji taryba prieš karo ruo
šėjus netarė nei žodelio!

Amerikos lietuviuose šiuo metu zuja 
Lietuvos liaudies neprieteliai, Hitlerio 
agentai, smetoniški žvalgybininkai, bet 
apie juos pild. taryba netarė nei žodelio!

Tai kuriuo. gi klausimu pild. taryba 
matė reikalo paskubomis priimti rezoliu
ciją?

Atsakysime: ji priėmė rezoliuciją, iš- 
bjauriojančią Sovietų Sąjungą, kurią net 
Washingtono valdžia skaito draugiška 
šalimi.

Dabar, mat, tokia mada: šmeišk, pulk 
Sovietų Sąjungą — būsi palaimintas. Nei 
žodžio prieš fašizmą, nei žodžio prieš 
nacizmą, nei žodžio prieš smetonizmą, 
bet visos SLA jėgos dabar turinčios bū-

Kyla spėliojimų, ką Vokietijos fašistai 
darys po Bulgarijos okupavimo? Vieni, 
numato, kad jie puls Graikiją, užeis grai
kų armijai iš užnugario, kuri yra Alba
nijoj, ir ją sunaikins. Kiti, kad jie puls 
Turkiją ir sieks per ją .pagelbėti Italijos 
fašistų armijoms Afrikoj, kurias ten 
anglai muša.

Vienas dalykas aišku, kad Vokietijos 
fašistų mašina bus paleista darban. Ir 
paleista greitai. Jie sutraukė galingas 
jėgas Rumunijoj, prie Dunojaus ir lau
kė. Kai tik ledai nuplaukė, tai persikėlė 
į Bulgariją ir ją okupavo.

Dabar jie . sukoncentravo jėgas prie 
Graikijos ir Turkijos sienos. Suveš už
tektinai karo reikmenų ir darys antrą 
žygį. Kaip bus su Jugoslavija? Ar laiki
nai ją paliks apsuptą, ar ir ją įtrauks į 
savo “ašį”, pirm negu darys generalį 
užpuolimą ant Anglijos? Sunku pasakyti. 
Aišku vienas dalykas, artinasi baisūs 
mūšiai ir kartu dar didesnės žmonijai 
nelaimės.

jos sostinės- Addis Ababos. 
Visoj Gojjamo provincijoj 
verda ethiopų sukilimas 
prieš italus.

Pusantro tūkstančio ethi
opų kareivių buvusių italų 
•armijoj perbėgo į sukilėlių 
pusę kovot prieš italus.

Anglai tikisi, kad jų
ginkluoti sukilėliai išvysią
italus iš visos Tana ežero ir 
Gondaro srities; sako, jog
šioj srityj nėra anglų ka
riuomenės, tik anglų oficie- 
riai, kurie duoda patarimus 
ethiopam sukilėliam.

Šis “plieno butas,” pastatytas Wright Fielcle, Dayton, Ohio; jame bus “bando
mi” orlaivių mpdeliai; orlaiviai manoma paagaminti didesnio greičio, negu buvo 

gaminami iki šiol. Aišku, jie bus nuosavybe Jungtinių Valstijų armijos.

Washington. — New Yor
ko majoras La Guardia pa
sakojo apie savo planą su- 
mobilizuot 200,000 žmonių, 
kurie gesintų gaisrus, kai 
juos padarytų priešų oro 
bombos.
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ŽEME MAITINTOJA

Youngstown, Ohio

P. Sodeikis.

vieno

VIEŠA PAD£KA

murmėjo Juras beveik
ponui

kad nebū

Monika sutiko, pritarė: taip, taigi, Ju 
Ii, o kaip kitaip, bet liūdnumas neuž

Praeitą savaitę išvažiavo 
Floridą Jonas Vaškys su žmo 
na ir Monika Vaškyte.

Juozas Abraitis.

lietuvaites
Vytauto 

•Little

liedama jam visą meilumą. Tėvas išrodi- 
nėjo reikalą, o ji gynėsi, kad nepykstan- 
ti, bet vis dėlto nebuvo tarp jų meilios 
kalbos, tos šilumos.

Juras sakė: galim ir neleist, bet tuo 
nepabaidysi Jarmalos. Dvaro šunį reikia 
glostyti. Tegul ponas ir sukčius, tegul jį 
keikiame, prie progos ir sprandą nusuk- 
tumėm, — tiek jis mūs prakaito sugėrė, 
bet kai nelaimė, vis dvaran akys atgręž-

pre 
mū

Vasario 23 d. atsibuvo LLD 
90-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Padaryta gerų tari
mų. Ispanijos liaudies ‘kovoto
jams paaukauta $5.00, parve
žimui iš Francijos į Meksiką. 
Nutarta iš iždo LLD 90-tos 
kuopos nariams pagelbėti už
simokėti metinę duoklę po vie
ną dolerį, o kas viršaus—pa
tys nariai užsimokės. Jau pusė 
narių užsimokėjo už 1941 me
tus. Finansų sekretorius at
lankė visus narius paraginda
mas, kad užsimokėtų tą mažą 
mokestį.

LDS 90-tos kuopos rengia
mų šokių tikietai jau gatavi. 
Nariai ir narės, norintieji gaut 
platinimui tikietų, kreipkitės 
pas F. J. Madison, Alex Ka
lendą, Miss Olgą Karis, K. 
Eizonas. šokiai įvyks balan
džio 19, šeštadienio vakarą, 
Romanian Svetainėj, 645 Po
land Ave., Youngstowne. Tu
rėsim gerą orkestrą, kuri gros 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius.

Per parengimą bus galima 
prisirašyti prie LDS be jokio 
įstojimo į visus skyrius. Na
riai ir narės, visi į darba, kad 
būt geros pasekmės.

negrus.
Elks Hali randasi pačiame 

miesto vidury.
Ben Atkins, Akrono negrų 

vadas ir K-. P. buvęs kandida
tas į leit-gubematorius pra
eituose rinkimuose Ohio vals
tijoj, bus to vakaro pirminin
ku. Daisy Lolith, Jaunųjų Ko
munistų Sąjungos apskričio 
sekr. vietinė kalbėtoja.

Vytauto Bacevičiaus kon
certas, jau netoli. Tik kelios 
dienos beliko. Youngstownie- 
čiai ruošiasi dalyvauti jo kon
certe kovo 9 dieną. Koncerto 
pradžia 3:30 vai. po pietų, 
E. 6 ir St. Clair Avenue, Cle
veland. Cleveland© ir jo apy
linkių lietuviai ir 
kviečiami dalyvauti 
Bacevičiaus koncerte 
Theatre of Public Auditorium

Svarbios Prakalbos
Ateinantį antradienį, kovo 

11, 7:45 vai. vakaro, Elks 
Hall, 21 North Howard Street, 
įvyks svarbios prakalbos 
Browderio"paliuosavimui.

Vyriausiu to vakaro kalbė
tojom bus Henry Winston, ne
grų jaunimo vadas ir nac. ad
min. Jaunųjų Komunistų są
jungos sekretorius. Kalbėto
jas nušvies Roosevelto admi
nistracijos pasimojimą prieš E. 
Browderį ir diskriminacijos ir 
brutalutno kampaniją prieš

Mes lietuviai iš State Sa
natorium of Maryland dėkavo- 
jame LDS 62 kuopai' iš So. 
Bostou, kad prisiuntė mums 
aukų $6.38. širdingai dėkavo- 
jame A. J. Kupsčiui,* kuris tą 
mūsų atsišaukimą perskaitė. 
Taipgi dėkingi “Laisvei” ir 
“Vilniai,” kad tie du dienraš
čiai yra mums siunčiami.

Peter Yankus.

Maskva. — “Raudonoji 
žvaigždė”, Sovietų armijos 
organas, rašo: Nors anglai 
turi pasisekimų Eritrėjoj, 
Ethiopijoj ir Itališkoj So
mali jo j, bet jiem reikėtų 
dar daug laiko galutinai su- 
mušt italus tuose kraštuose, 
Rytinėj# Afrikoje.

LDS 4-to Apskričio, valdy
bos posėdis įvyks kovo devin
tą dieną, 10 vai. ryto, LDS 
kliube, 930 E. 79 St., Cleve
land, Ohio. Kuopos priklau 
sančios apskričiui prašomos 
prisiųsti organizatorius ir val
dybos narius. Reikia gerai pri
sirengti prie vajaus, kuris pra
sidėjo kovo 1-mą dieną ir tę
sis 15 mėnesių. Kuopos, kurios 
neturėsite savo susirinkimų, 
tai valdybos pasitarkite ir pri- 
siųskite atstovą į posėdį. Po 
susirinkimo visi trauksime į 
V. Bacevičiaus koncertą.

LDS 4 Aps. Pirmininkas,
F. J. Madison.

Kaip saikiai A. Smetona 
išpranašavo! Jis buvęs pir
mas ir paskutinis Lietuvos 
prezidentas. Jis buvęs. Bet 
jau nėra. Bet jo preziden
tystė abejotina.

Jis nuo 1917 metų buvo 
Lietuvos Tarybos preziden
tu. Ta Taryba buvo tiktai 
tam tikra grupė, neišrinkta 
tautos; 'nepripažinta jos. 
To “prezidento” tauta neži
nojo ir nerinko. Ilgainiui ta 
Taryba pasidarė “samo- 
zvancų” valdžia, o jos pre
zidentas u ž s i h i pnotizavo, 
kad jis esąs pirmas Lietu
vos valstybės prezidentas! 
Šis “samozvancas” prezi
dentas ir jo Taryba vieš
patavo iki Steigiamojo Sei
mo.

prasčiokai. O kurie neva ne 
prasčiokai, mokslus baigę, 
tai visi “]
ponais.” Toki negeri 
toki gali dar žmoniškos są
žinės turėti, arba nusigąsti 
perdaug didelio šalies turtų 
plėšimo ir žmonių pavergi
mo. Smetona, plecininko 
vaikas, kiaulių neganęs, — 
šitų gyvulių juk nė nebuvo 
tėviškėje tiek, kad reikėtų 
ganyt. Jį tėvas norėjo į ku
nigus leist. O žinoma, to
kiems dykaduoniams niekad 
Lietuvos demokratija ne
duodavo jokio tikro darbo. 
Lepino — visai kvailai! 
Smetonos nauja giminė iš 
pačios pusės, Chodąkaus- 
kiai, lenkiška šlėkta, ne tam 
sutverta, kad lietuvius gerb
tų; Voldemaras; Yčas, kurs 
seniau “sarmatinosi”, kaip 
daug pinigų jis imąs iš ca- 
riutės Tatjanos fondo, da
bar, dirbant Lietuvos vals
tybę, neturėjo jokios sarma
tos, taip, kaip ir Smetona ir 
kunigai Krupavičiai, Puric- 
kiai ir kiti — visi pasisavi
nę kiaulės sąžinę, turtėjo 
šuoliais, ne žingsniais, ir 
atidėliojo veik per dvejus 
rietus Steigiamojo Seimo 
sušaukimą. Vis taisė pažan
giesiems lietuviams sląstas 
ir vilkduobes,

pildomą didelės asmenybės 
laidą visuose gyvybiniuose 
santykinėse su užsieniais” 
(žiūrėk minėtam kalendo
riuj, 5 pusi.). Ten pat yra 
įdomybė štai kokia:

Smetonai Vokietijoj “pa
vyko užtraukti paskola šim
tas milijonų markių... asme
niškai tik A. Smetonai su
tartį pasirašius”.

Begėdiškas p r i sipažini- 
mas!

Reiškia, jis buvo taip at
eidavęs kaizeriui, taip jam

Rašo J. Baltrušaitis
Kuomet buržuazinė Lie

tuvos valdžia susiorganiza
vo, tai A. Smetona įsitiki
no, jog jis esąs pirmas ir 
paskutinis prezidentas.

Apie tai rašė daktaras A. 
K. Rutkauskas, Chicagos 
gyventojas.
““Aš pirmas ir paskutinis 

Lietuvos prezidentas,” pa
reiškė Smetona.”

“Taip man A. Smetona 
gyrėsi 1920 metais, kada li
kimo buvo lemta man susi
tikti su Lietuvos ‘vadais’ ”. 
(Tai ištrauka iš daktaro 
Rutkausko straipsnio, tūpu
sio “Vilnyje”, lapkr. 3 d.

Į Steigiamąjį Seimą žmo
nės nerinko A. Smetonos. 
Jis visai mažai balsų gavo 
ir liko už tvoros nuo Pir
mojo Valstybės Steigimo 
Seimo. Dėl ko? Dėl to, kad 
jis buvo pirmiau kaizerio 
valdžios pataikūnas ir skel
bė garsiai: “Nepriklausoma 
(?) Lietuva amžinais ir 
tvirtais ryšiais surišta su 
Vokietija!” Toliau, dėl to, 
kad (po kaizerizmo griuvi
mui) jisai į “ministerius” 
skyrė daugiausia lenkus, 
taipgi rusus ' baltagvardie
čius, žydus ir vokiečius. 
Lietuviais neužsitikėjo nė 
jis nė ta Lietuvos Taryba, 
susidedanti iš 20 svietiškų 
ir dvasiškų buržujų, kurie 
turtais ir dvasia save pom- 
pavosi į turčių aukštybes ir 
su panieka žiūrėjo į lietu-

Darykite, ponas, kaip patinka
(Bus daugiau)

Naktį motina staiga pabudo, lyg paža
dinta šauksmo. Bet tai buvo ne toji nak
tis, kai vyras grįžo pardavęs vaiką, — 
jų buvo jau kelios prabėgusios. Niekas 
motinos nebešaukė. Kambary visiškai ty
lu. Kaziuko vieta tuščia. Užvakar tėvas 
pranešė jam tą naujieną. Ji, motina; bu
vo pasislėpusi, kad su vaiku nereiktų at
sisveikinti. Juras apkirpo' jam paausiu- 
kus, sušukavo, parėdė, lyg į didelę šven
tę. Parakinis tik pasiėmė su sąvimi di
delį, sulenkiamą peilį.

Po to visą dieną . Monika graužėsi, 
skundėsi, kad nesiseka darbas, rūpi dėl 
vaiko, prikaišiojo vyrui, ir jie truputį ap
sipyko, kam jis pasakė: pliurpa tu... Ji 
pernešė liūdesį paslapčiom, būtų gal la
bai greitai aprimusi, jei, ne Ulijona, ku
ri davė Monikai žinią apie Kaziuką. Esą, 
skerdžius jai pasakojęs, kad Taručiukas 
užsilipa beganydamas į medį ir vis į na
mus žiūri. Kūdikis, ir gana.

Jausdamas Tarutis, kad negalės atsi
kalbėti, ir kad pono rūstybė pridarytų 
jam daug sunkumų, nusprendė vieninte
lei vasarai atiduot Kaziuką į dvarą.

Dar niekad Juras taip blogai nesijau
tė, kaip derybų metu. Reikėjo lygtis lyg 
veršiuką ar avį parduodant.

Nesmagu dėl to buvo tėvui visu keliu. 
Ėjo jis nuo dvaro, pyko ant savęs, kam 
pasižadėjo. Tegul būtų tuos vekselius 
protestavę. Bet vėl raminosi, kad taip 
negalima. Iš kur mokslas, jei nėra na
muose nei kuo aprengti, nei pavalgydinti. 
Ne dėl to jį vasarai pardavė, kad pini
gus uždirbtų, bet kad pats būtų sotus. 
Darbas gal nepersunkiausias, savėje, ar
ti, dažnai namo parbėgs, įpras anksti 
kelti. Ir moksluose bus stropus. Tiesą 
sakant, ne jų vienų taip. Kiek mažulių 
tarnauja iš naujakurių, dar jaunesnių, 
kiek iškenčia šaltį, gruodus — į tolimus 
dvarus, ūkius atiduoti!

Su tokiomis mintimis Juras įžengė į 
savo žemę, į tuščią ir nykią, kuri aušo 
naujam dideliam darbui. Jis su džiaugs
mu pagalvojo, kad bus grudų sėjai. Vir
šum galvos praskridęs paukštis naujakū-

— Mokslas — ne išdykimas, ponas. Tik 
ne visi gali jį duoti. Mūsiškis labai lin
kęs, išeitų gal kas. Labai linkęs.

Jarmala neatstojo. Jis įrodinėjo naudą 
tėvams ir vaikams, jeigu kokius metus 
svetimuose padirbės. Nusiskundė jis, kad 
šiais laikais šeimyną samdyt — viena 
prapultis: išpaikę, bolševikai. Čia jiems 
reilda.aštuonių darbo valandų, čia šven
čių laisvų. Kas matė tokį pasileidimą! 
Paėdę, apsirengę, ir ko daugiau!

Pagalvojo Tarutis: matau tave, ponuli, 
kiaurą. O mano vaikas — ką, bus gali
ma arti ir akėti juo?!

Lyg atspėjęs jo mintis, dvarininkas su
skubo pasitaisyti: .

— Mes, kaimynai — kitas reikalas. Pa
tiems galėsiu pasiskųsti, o jei vaikui ne
patiks — ką padarysi. Su mokslu nesi
rūpinkite. Savo jaunesniajai paruošt 
samdysiu studentą, galės ir jūsiškis iš

vėl žingsniavo susimąstęs ir rūstus. ’Ką 
pasakys Monika? Anksčiau jiedu kalbė
josi tuo reikalu, manė atidėsią kokius 
metus. Ką padarysi, ką padarysi varg
šas žmogus 
pusbalsiu, skėtruodamąs rankomis, lyg 
jis būtų tebekalbėjęs su dvarininku.

Ašarų nebuvo, kai vyras papasakojo 
pačiai reikalą. Tik vakare, paklojusi vai
kams patalą, ji pasėdėjo prie Kaziuko, iš-

— Negaliu, antra naktis neima miegas.
Sėdėdama prie verpstės, Monika seilio- 

jo pirštus. Siūlas bėgo, lindo į gerklę, lyg 
nuobodi, nepasibaigianti mintis. Jos ju
dančių rankų šešėliai ryškėjančioje sie
noje atrodė lyg kovojantys debesyse 
paukščiai.

Dar kiek paklepsenusi pėda, ji sulinko 
prie verpstės, galvodama, ką dabar vei
kia jos Kaziukas. Miega, turbūt. Gal šią 
valandėlę pabudo, pašaukė ją, motiną, 
bet susigriebęs, kame esąs, apsiverkė. 
Monika būgštavo, kad peatsitiktų jam 
kokia nelaimė, ir svarstė, kaip jį šaltes
nėmis dienomis geriau aprengti. Nutarė 
pasiūti iš savo pamuštinio jam rūbelį. 
Jarmalai ne galvoj. Jai vaikelis 
paršelis. Motinos neapleido mintis, kaip 
atgal išsiprašyt vaiką, kaip nuėjusi ji 
kalbės

^.Lnes, savo noru suvažiavę 
kiaules ganę tapo lyg į “Beer1 Party”, — tai 

_ 1. Mat, Lietuvos respublika.
Pusmečiu pirmiau, bū

tent, 1918 m. lapkričio 11 d. 
(karo galas) ta Taryba 
“sudarė pirmąjį Ministerių 
Kabinetą”. O kiti daviniai 
(kaip rašė “Lietuvos Ži
nios”) rodo, kaip tik tada 
vięi tie veikėjai ir išbėgiojo. 
Tik prieš pat Kalėdas pavy
ko dešiųiesiems liaudinin
kams šiaip taip juos subur
ti. Del to kunigai, liaudinin
kams atsidėkodami, išrinko 
Šleževičių “Lietuvos Dikta
torium” ! Tas pasivadino 
ministerių pirmininku ir su
darė didžiausią kabinetą — 
iš 18 ministerių! Vis tai be 
jokių rinkimų, be atstovy
bių, be piliečių, be liaudies 
balso, be tautos valios.

Tai tokia suktybė tų po
nų ir kunigų; tokia sukta jų 
valstybė ~— respublika: be 
žmonių laisvės, be teisių.

Šležeyičius bent du-tris 
mėnesius' buvo diktatorium 
— taigi aukščiausiu valdo
nu. CL Smetona giriasi, kad 
jis visą tą ’laiką buvo di
džiausiu valdytoju. ^‘Lietu
vos valstybė sunkiausiose 
savo tvarkymosi dienose A. 
Smetonos varde turėjo pa

tų išrinkti į tą pirmutinį, 
valstybės steigimo seimą. 
Kitos šalys neskaitė Smeto
ną ištikimu,' jį skaitė vis 
pro-vokišku; skaitė netikru 
Lietuvos prezidentu ir dėl 
to nepripažino Lietuvos 
valstybes. Ve, tai dėl to 
Smetona turėjo leist su
šaukti Steigiamąjį Seimą 
1920 metais.

Žmonės tad į tą seimą jo 
ir neišrinko. Peršoko .smeto- 
nininkų kliūtis, partrenkė 
kiaulės sąžinę, įvėrė šniur- 
galį į jos šnipą ir paliko už 
tvoros, garde.

Smetona netapo išrinktas 
prezidentu. Nors demokra- 
tybė dar vis buvo sutaršyta, 
bet lietuvių liaudis jau vis
gi įgijo drąsos.-

Pirmuoju legališku ir 
šiaip ar taip demokratišku 
prezidentu liaudis išsirinko 
Stulginską. O Smetoną, kol 
pasaulis yra pasauliu, nie- 
ikada Lietuvos tauta nerin
ko savo prezidentu!

Pats A. Smetona diktato
rius leido spausdinti “Vals
tybės Statistikos Kalendo
riuje 1937” štai ką:

“Tuojaus buvo sudarytas

organizacinis k o m i t e t as 
konferencijai šaukti. Tačiau 
rinkimų daryti vokiečiai ne
leido. 1917 m. rugsėjo 18' d. 
vis del to iš visų Lietuvos 
kraštų suvažiavo į Vilnių 
264 atstovai... išrinkti 20 
žmonių tarybą. Tarybos pir
mininku vienu balsu buvo 
išrinktas A. Smetona”.

Taigi “atstovai.” Keno? 
Patys savęs! Smetonos ir 
kunigų suprašyti, nerinkti. 
Ta Taryba vėliau vadinosi 
Lietuvos Taryba. Bet Sme
tonos i s t o r ij a vadina 
“Valstybės Taryba”. Toliau 
(pabėgus Tarybai iš Vil
niaus į Kauną) rašoma — 
“—ir čia 1919 m. balandžio 
4 d. Valstybės Taryba iš
rinko A. Smetoną pirmuoju 
Lietuvos Respublikos Pre
zidentu”.

Tai toks “pirmasis”.
Valstybė dar neįsteigta. 

Respublikos nė ženklo nėra. 
Bet “Valstybės Taryba” jau 
yra. Ji niekeno nerinkta, ta
čiau . ji “išrinko”, pirmąjį 
Lietuvos Respublikos Prezi- 

vius, nes lietuviai ■ — visi'dentą. O respublikonizmo 
visai nėra. Privatiniai žmo-

Naują pavasarį Tarutis pasitiko tuš
čiais aruodais. Apibėgiojo kaimus, gimi
nes. Sunku buvo be pinigo gauti sėklos. 
Tik paskutiniu atveju, kai jau visai bū
davo striuka, Tarutis kreipdavosi į dva
rą. Ten jis galėjo visko gauti dukart 
greičiau, bet dukart ir brangiau.

Jarmala nuo seniai mėgo klausinėti 
susitikęs savanorį apie jo vaikus, kaip 
jie auga, ar į tėvą? To meilumo Juras 
ilgai nesuprato. Kai tik jis spėjo šį pava
sarį paprašyti sėklos, Jarmala nesispir- 
damas pažadėjo ir sakėsi nesiskubinsiąs 
su skola, jei savanoris pažadės savo vy
resnįjį vyrą pasergėt jo veršiukams ir 
žąsims. Esą, kaimynystėje čia, šventomis 
dienomis galėsiąs sūnus namus aplankyt. 
Anksti kelti jam nereiks. Prie vyresnio
jo piemens ir visai būsią linksma ganyti.

Tarutis atsikalbinėjo, kad vaikas dar 
labai jaunas, netesėsiąs didelėje bandoje, 
be to, pamokyti norėjęs prie Daubų se
minaristo.
7 Jarmala prie savęs rietė: su mokslu 
spėsiąs. Kas iš to — į puikuolius išeisiąs! 
Tesipratina geriau prie juodo darbo, — 
thrės duoną. Dabar visi prie to mokslo 
— o kas dirbs žemę?

Taručiui pikta pasidarė:
— Dėl to, ponas, savo vaikus malonė- 

jate į gimnaziją leist. Kiekvienas nori 
šiais laikais, kad tamsuoliai nebūtų.

Jarmala suprato užgavęs naujakurį:
— E, mano išdykę!

geso.
Kaziukas miegojo. Jie nesiryžo jam 

pasakyti. Iš vakaro jis papasakojo tėvui 
apie Fili ją Fogą, kuris keliavo aplink pa
saulį, ir parodė knygoje, gautoje iš se
minaristo,, paveikslėlius.

Juras dabar gerai atsiminė sūnaus žo
džius, svarstė apie tai, kaip galės Ka
ziukas baigt šiokį tokį mokslą, nors ūkio 
mokyklą. Paskum pagalvojo apie-sėklą, 
Linkų, Jarmalą, ir iš kažkur stojosi nau
jas veidas — Filijas Fogas. Jis kelius 
kartus mintyse pakartojo tą keistą var
dą, norėjo juo atsikratyti, bet lūpose su 
juo užmigo, pakišęs ranką po žmonos 
šonu, kitą atmetęs per lovos briauną.

Monikos neėmė miegas. Kaziukas pur
pė pravėręs burną, sudrėkusiais mirk- 
lais. Motina pasilenkė, ji taip norėjo, kad 
jis pabustų ir pasakytų nors labanakt. 
Tų žodžių dabar buvo tiek maža. Jos 
akys pritvino gyvu tėvo paveikslu. Vai
ko širdis mušė kaip tvinklys, kaip žaizda 
jos krūtinėje ir taip skaudžiai buvo jau
čiama, lyg kito širdis joje atgimė kažkur 
žemai, ties juosmeniu. Krūptelėjo Moni
ka, pasiklausė ir pati savęs išsigando: 
ar tik vėl nebūsiu pastojusi? Vieną iš- 
augint nespėjau, — kitas veržiasi.

ištikimas, kad kaizerio val
džia neabejodama jį gausiai 
papirko, žinodama, kad jis 
tų pinigų dalia papirks ki
tus ponus lietuvius — ru
sus — lenkus — žydus ir 
taip bus Lietuva tvirtais, 
amžinais ryšiais surišta su 
Vokietija. Tie ponai ir tar
navo tai “didelei asmeny
bei”, o ta “didelė asmeny
bė” buvo “pantragarz” — 
ponas nešėjas, ką nešė Vo
kietijai Lietuvą ant pečių 
užsidėjęs, kuomet jo svainė 
Chodakauskaitė (dabar Tu- 
belienė) savo čeveryke, po 
kulnia nešė Lietuvai josios 
karaliaus dokumentą, kad 
jis bus karalius Urachas 
Mindove II. Tuo tarpu kun. 
Purickis tą mūsų viešpatį 
mokino “Tėve mūsų”.

Del šitų ir kitų pinigų ir 
šiaip turtų, amžinais ir tvir
tais ryšiais surištų su ne
laisve ir pavergimu lietuvių 
tautos, A. Smetona ir kai 
kurie smetonininkai buvo 
palikti už tvoros nuo valsty
bės steigiamojo seimo.

Jo istorija rašo: “1922 m. 
pradėjus seimams perdaug 
partiškai šeimininkauti, A. 
Smetonai teko pasitraukti 
iš prezidentų”.

Taip. Teko pasitraukti iš 
prezidentų samozvancų (sa
ve taip pasivadinusių, self 
-styled).

Prezidentų rinki muose 
niekada jis nebuvo išrink
tas. Po Steigiamojo Seimo 
rinkimų — pirmųjų Lietu
vos rinkimų, — kuomet tas 
“pirmas ir paskutinis” pre
zidentas nebuvo išrinktas, 
jo “didelė asmenybė” pasi
juto lyg permaža, lyg esa
ma ko nors didesnio ir tuo 
jausmu pritrenkė save. At
sipeikėjus, čia pat užmaišė 
maištą rūstybės kubile.

Maištas rūgo, dvokė ir 
augo iki 1926 metų, kada 
penkių šimtų metų senumo 
absoliute demokratija — 
lietuvių liaudiškoji tauta, 
tvirtai atsistojo ant savo 
kojų, drąsiai iškėlė aukštyn 
galvą ir išsirinko saviškį 
originalį demokratą prezi
dentu — Kazį Grinių.

Tada Antanas Smetona 
atidarė savo Pandoros kubi
lą, paleido smirdančių drie
žų, gyvačių maištą vidur
naktyje. Ir šitas bailys, to
kiu būdu nuvertęs demokra
tišką prezidentą ir jo val
džią, antru sykiu pasisakė 
esąs “paskutiniu Lietuvos 
prezidentu”.

Ačiū už tai, kad paskuti
nis, kad daugiau tokių 
zidentų nebus senojoj 
sų tėvynėj Lietuvoj.

Pabudo ji pilna savo vaiko. Jo nebuvo. 
Motina negalėjo daugiau užmigti; atsi
kėlė, užsidegė mažą žibalinę lemputę, pa
sistatė ratelį ir ėmė verpti. Po valandos 
rausvas dangaus kraštas, lyg kaitinama 
geležis, išsiplėtė. Verpt jai nesisekė, kri
to kuodelis, nesilaikė pako j ę, kuri tarš
kėdama prikėlė Jurą:

— Čia dabar!
Ji nuleido galvą, tik siūlan žiūrėdama 

atsakė:
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North Chelmsford, 
Mass.

Wi Mūs miestukas yra mažas. 
Bet randasi 4 dirbtuvės. Dar
bas eina labai gerai, čia ran
dasi kelios lietuvių šeimynos, 
veik visos jos turi nuosavus 
namelius. Randasi keli ūkinin
kai, gyvena pavyzdingai. Mies
telis labai gražioj vietoj stovi. 
Iš pietų pusės ežeras vardu 
Crystal Lake. Iš šiaurių pu
sės Merrimack upė. Čia skiria
si geležinkelis: viena šaka ei
na į N. II., kita šaka į Ayer 
Junction. Tarp lietuvių gra
žus sutikimas ir harmonija. 
Lietuviai daugiausia dirba vil
nų išdirbystėj. Dirbtuvėse są
lygos vidutinės. Tiesa, jokios 
unijos nėra, nes daugumoj 
darbininkai iš Lowell, Mass, 
čionai dirba. Darbas eina tri
mis pakaitomis. Šiais laikais 
dirba J5 valandas į savaitę. 
Vienoj dirbtuvėj randasi lie
tuvis bosas, gana didis Smeto
nos užtarėjas. Tiesą sakant, 
jis toks lietuvis, kaip 
Smetona. Nes 
lenkiškai. Jis 
buvo lenkas, 
darė karštas 
rėmėjas.

dainuojant LMS Conn, valsti
jos apskr. metiniame koncer
te Hartforde balandžio mene
sį.) Bet stebėtina, kaip žmo
nes numatė, kad šiame kon
certe vietines publikos, kaip ir 
nesimatė, ją sudarė iš apie- 
linkės.

sirado? Jis sako, ponas Dievas 
žino, ką aš galiu žinoti?
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ir A. 
kalba 
laiką 
pasi-

jo seimą
pats visą
tik dabar

senos Lietuvos

Darbininkas

New Britain, Conn

Michael 
turės iš
tarnauti.
pas mus

Jurgio Washington© dieno
je susiėję apie šimtas asmenų 
paspaudė ranką d. 
Petanovich, kuris tuoj 
vykti Dėdei Šamui 
Šis jaunuolis ne vien
buvo gerai žinomas, bet ir pla
čiai apielinkei. Mat, jisai nuo
sekliai darbavosi ir gražiai at
sižymėjo nuo pradžios tvėri- 
mosi CIO unijų.

rodos

Turėjome svečią iš tolimos 
Baltimorės d. J. Balsį. Šis d. 
čia buvo užsukęs tam tikrais 
darbo sumetimais ir.
pabuvojo apie du mėn. laiko. 
Gaila, kad mes neilgai juomi 
džiaugėmės, nes 24 d. Vas. 
kuriuos draugus turėjo pro
gą susitikti, paačiavo už drau
giškumą, ir išvyko pas savąją 
šeimą.

Šių keletos sakinių išreiškė- 
jui, d. J. B. atsilankymas, ne
išdils iš minties ant visados, 
nes draugo atsilankymas pali
ko gražias pasėkas. Visi kiti 
LLD nariai irgi pasigenda jo. 
Laimingos jam kloties.

Draugė K. Remcitienė skųs
davosi nesveikata. Ji stengė
si visais galimais būdais ne
kviestą “viešnią”-ligą atsikra
tyti, bet toji liga, kaip kūmu
tė. “Ot, išeisiu, kas čia do 
striokas.” Ir taip jos negalė
davo atsikratyti. Kartais ją 
pakankindavo. Dabar teko 
sužinoti, kad nuvykus į Bosto
no miestą į vieną ligoninę iš
tyrimui savoy nesveikavimo 
priežasties, o po to pasilikus 
pasigydyti. Linkėtina draugai 
greito susveikimo.

Šiais metais Lietuvos ap- 
vaikščiojimo (geriau sakant, 
išniekinimo) klero tautiečiai 
rengime suskilo. Tą pačią die
ną ir valandą, tik skirtingose 
vietose atlaikė susirinkimus, ir 
vieni ir kiti pašmeižė Lietuvos 
naują tvarką ir viskas. Klau
simas dabar stovi: ką-gi tuo- 
mi atsiekė? Ogi nieko!

Čiulbantys praukštukas pra
nešė šią naujieną: A. Yoki- 
mait.ė 1 d. kovo susivedė, ši 
jaunuolė tikrai buvo gabi. 
Daug veikus su jaunimu ir bu
vus LDS nare. Linkėtina jai 
laimingo porinio gyvenimo ir 
sykiu pasilikti LDS nare.

Beje, Amilė jau bus dau
giau, kaip metas laiko, kaip 
gyvena mūsų sostinėje Wash
ington, D. C. Kur gyvens vė
liau nedažinota

Iš “Laisvės” pastebėta, jog 
ir mūs LLD vienas draugas 
padėjo šį koncertą sudaryt 
kur kas didesniu. Tačiau reik
tų ir kitą dalyką padaryti, 
kad tame radijus© pusvalan
dyje nesirastų drumsčiančių 
gražią nuotaiką, o būtų įsileis
ta ir pažangos žodžiui paskra- 
jot. Mat, kuomet ranka ranką 
mazgoja, tai jos abi turėtų 
būti ir baltos. Ar ne taip ?

Kiti pradėjo teirautis, kur 
galima būtų gauti daugiau to
kių laikraščių. Prieita prie iš
vados, kad reikia kreiptis į tų 
laikraščių redakcijas, kad jos 
prisiųstų, bet kiti abejoja, 
kaip dabar, karo metu, tai gal 
bus sunku gauti. Po karui, 
veikiausia, galėsime dažniau 
ii* geresnių laikraščių įsigyti iš 
užsienių.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1540 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 304 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5716 has been issued to theundersigned 
to sell beer, wino and liquor 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 St., Brooklyn, N. Y.

Waterburietis

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1239 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 524 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN
524 Court St.,

Court Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

ACKERMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 4117 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 1291 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

is hereby given that License No. 
įsued to the undersigned 

wine at retail under

NOTICE
RW 296 has been 
to sell ....... .................. .. ... ..........
Section 107 of the Alcoholic Beverage _ Con
trol Law at 284 
Brooklyn,. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICOLO POLACCO 
(Welcome Rest. Pizzeria Napolitana) 

284 Avenue X, Brooklyn, N. Y.

beer and

Avenue X, Borough of

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
722 Coney Island Ave., Borough

NOTICE is 
RL 1276 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VICTOR LAZARO
722 Coney Island 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.

NOTICE is hereby given that License Np. 
RL 5289 has been issued to the understgnqd 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 371 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premise*.

MICHAEL RATTIGAN 
(Seventh Ave. Tavern)

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

J
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Pasišvaisčius po New Haveną
Nepersenokai pasitaikė ap

silankyti viename parengime, 
kuriame išgirdome, jog drau
gai šukaičiai nesveikuoja. Nu
siskubinę pas juos į namus ir 
ištikrųjų mes radome juodu 
abu sergančius, abu nedirba ir 
daktarai lanko. Tačiau nepo- 
ilgam po to esame aplaikę 
laiškutį nuo bukaičių, kad su- 
sveikę.

Šią žiemą liga ne vieną yr 
pačiupinėjus ir gana drūčiai.

a

Waterbury, Conn
Ką Aš Girdėjau iš 

Pasikalbėjimų

WHOLESALE AND RETAIL
Bepr, Wine, Liquor

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 at 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 4723—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE JOYCE & MARTIN HOGAN 
■1723—4th 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 Law at 42 Johnson Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHNSON ADAMS RESTAURANT CORP. 
42 Johnson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licęnsc 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, to 
be consumed on the primines.

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

NOTICE
RL 4935
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, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

K1BE LIQUORMAN
4224—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1277 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 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 1803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 167 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 629 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the iiremises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1165 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 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

B LUNCH & GRILL. INC.
406 Flatbush A\e., 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
trol Law nt 4-5 Newkirk Plaza, 600-2 
16th St., Boiough of Brooklyn. County 
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.

E. 
of

NOTICE is 
RL 6089 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at _ ___  ___ ________
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wino and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1513-1515 69th St., Borough of

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

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvykę 

pirmadienį, 10 d. kovo, 8 v. v. Liet. 
Svet., 853 Hollins St. Dalyvaukite 
visi, nes turėsime svarbių reikalų ap
svarstyti, ypač ‘‘Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks 25 d. gegužės, Liberty 
Park. — S. Mack, Pirm. (57-58)

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)

Lietuvių Radio Choras 23 d. 
vas. buvo suruošęs koncertą. 
Jo programos pagražinime da
lyvavo plačiai žinoma daini
ninkė Birūta Ramoškaitė. Sa
koma, ji ten tikrai buvus to
ji pažiba. (Mes ją* išgirsime

Vasario 21 d. nuėjau į L. P. 
Kliubą, 103 Green St. Sakau, 
rasiu gal draugus, su kuriais 
turėjau reikalų. Mano nelai
mei, aš jų ten nei vieno ne- 1 
radau. Radau tik kelis man 
nepažįstamus. Vieni lošė kor
tomis, kiti .kalbėjosi apie toli- 1 
mą praeitį, apie tuos laikus, 
kai Lietuvą valdė Rusijos «ca- • 
ras, kaip tarnavo kariuomenėj 
ir 1.1. O kiti susėdę prie sta
lo vartė įvairių pažvalgų laik- ' 
raščius. žiūriu, vienas skaito 
laikraštį “Tarybų Lietuva,” < 
kitas sako: '

—Kodėl taip ilgai laikai tą 
laikraštį, ar neįskaitai ? Gal ' 
rusiškomis raidėmis spausdin
tas? (Mat, “Keleivis” ir “Nau- 1 
j ienos” rašo, kad Lietuvoj vis
kas rusinama.) Skaitytojas 
viršminėto laikraščio atsako: 
Visai netiesa, čia yra labai ge
rų pasiskaitymų ir graži lietu
vių kalba, ir labai įdomus. .

—Duok ir kitiems pasiskai
tyti,—spyrėsi antras, ir pri
dūrė, — kas jį čionai atnešė, 
kliubas jo neprenumeruoją.

Kitas pridūrė: —Ar tu ma
nai, kad čia nėra gerų žmo
nių, kurie perskaitytus laik
raščius atneša ir kitiems pasi
skaityti.

Kitas juokdarys atsako: — 
Gal dievulis, čionai jį atnešė, 
taip kaip man kad atnešė 1904 
metais, Lietuvoj esant.—Jis tę
sė,—Oginskio dvare turėjom 
pjauti rugius. Kirtau iki prieš
piečių. Ištroškęs gert paklau
siau užveizdos, kur galima 
gaut atsigert tyro vandens. 
Jisai parodė man toli stovin
čią statinę ant dviračių ir pa
sakė : Nueik ir atsigersi. Nu
ėjau. žiūriu po dviračiais gu
li pluoštas atsišaukimų. Kiek 
pamenu, tame atsišaukime bu
vo aprašytas kumečių vargin
gas gyvenimas, nurodyta, kaip 
kumečiai sunkiai dirba ilgas 
valandas, mažas atlyginimas. 
Raginama, kad kumečiai pa
reikalautų geresnių sąlygų. 
Buvo ten ir daugiau, bet aš 
neatsimenu. Po atsišaukimu 
pasjrašė socijajistų demokratų 
partija. Aš pasiėmiau tų at
sišaukimų gerą pluokštą,-atsi
nešiau pas darbininkus ir iš
dalinau. Kurie nemokėjo skai
tyti, sulankstę įsidėjo į kepurę, 
sako, parėję namo susiras mo
kančius skaityti ir prašys per
skaityti. O mes, kurie mokė
jom skaityti, nuvarę pradal
gę už kalno, pradėjome (tuos 
aįišaukimus skaityti. Pisku- 
suoti. Nei nepastebėjom, kai 
užvei?da prie mūsų prijojo. 
Jis pradėjo mus bart, sakyda
mas, kad namie pasiskaitysite, 
nes čia ne vieta ir t.t. Tad vie
nas iš mūsų paklausė, ponulį, 
iš kur tie atsišaukimai ten at-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6.805 has beqn 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
444 Melrose St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hcraby given that -License No. 
RL 7054 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 152 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD S.UROWIEC
152 Driggs Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 40 has been issued to the undesigned 
to sell wine at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 50 
Stonfc Avenue, Borough of Brooklyn. County 
of Kings,

50 Stone

to he consumed off the premises.
FRANK LORENZO

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 4072 has 
to sell beer, 
SecJon 107 
trol Law at 
Bro>klyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. McNIECE. ADM..
1058 Bedford Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4151 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 
Brqoklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1058 Bedford Ave., Borough of

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

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

CTR 31

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1155 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 Flatbush 
rough of Brooklyn, County 
consumed on the premises.

ENDURO SANDWICH 
386 Flatbush Ave., Ext.,

Ext., Bo
bo

Avė., 
of Kings, to

SHOP. INC.
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1556 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 72-74 Van Dyk»T«4it., Borough of 
Brooklyn, County of King:., to be consumed 
on the premises.

IDEAL RESTAURANT
Eva Shainman & Abraham Resnick 

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

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
trol Law at 778—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.

Bo- 
be

NOTICE is hereby given ‘hat 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 i« hereby given that License No. 
RL 4172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undeV 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

EDMOND IIOURIGAN 
137—5th Ave., Brooklyn N.

No.

••M’.'t

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1834 has been issued to the undersigned 
to sell bėer, wino 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’s 

4th Ave.,

NOTICE is 
RL 5001 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at _____, ___ _______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1104 Cortelyou Rd., Borough of

N. Y.

NOTICE is fiercby 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 preinises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1697 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 321 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
or. the premises, 
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

(Moriarty &. Reilly Tavern)
Ave., Brooklyn, N. Y.5 th

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.

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

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. MeGOUGH 
(McGough Bros.)

■1301 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given (hat License No. 
RL 1746 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 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. 
RL 1788 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 2061} Church Ave.,- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

• MORILLON REST., INC.
2026 Church Ave/, ■ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1383 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premise’s.

HARRY J. FREY
1325 Flatbush 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 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 laeensc No. 
RL 1288 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 5311 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kipgs, to be consumed 
on the premises.

SETTEMBRINO NATALE 
(Savoy Tavern)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4139. has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liqtfrn- at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 2628 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE CALA.BRESE 
2628 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

6801

GA LI, AG HER
Subway Inn

Brooklyn, ■ N.

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 Law at 560 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be Consumed 
on the premises.

ANDREW J.
(Gallagher’s 

Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1784 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 38 Bogart Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NEWARK, N. J.
Šiuomi pranešam, kad Prof. Vy

tauto Bacevičiaus Koncertas įvyks 
27 d. balandžio, Mosque Teatre, 1020 
Broad St., Newarke.’ 2-rą vai. po 
pietų. Prašome kitų organizacijų įsi- 
tėmyti datą ir nieko nerengti tą die
ną, bet 
— Geo.
Narys.

dalyvaukite šiame koncerte. 
Jamison, Rengimo Komiteto 

(58-59)

560

GALLAGHER 
Subway Inn) 

Brooklyn, N.

NOTICE is 
RL 1015 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at __ ____ _ _____ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s

503 Nostrand Ave.,

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

Subway Inn)
Brooklyn, N.

88

the premises.
BOGART STREET TAVERN. INC.
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.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

kovo 11 d., 7:30 v, v., Jurginėj Svet., 
180 New York Avė, Kviečiame na
rius dalyvauti, nes yra svarbių daly
kų aptarti. — Valdyba.

j
fl

£■ 
Kj
£

NOTICE is 
RL 1064 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at

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

Brooklyn, County of 
on the premises, 

ANDREW J. 
The Rocky 

Nostrand Ave.,

NOTICE is 
RL 1580 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
I>-ooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the preinises.

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 Alcohęlic Beverage Con- 
11-1 Nassau Avenue, Borough of

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 10 d., 8 v. v., 155-157 Hunger
ford St. Turėsime keletą svarbių da
lykų aptarti. Be to, neatsisakomai 
laikas duokles pasimokėti, todėl na
riai nepamirškite atsilankyti. — J. 
Vilčinskas, Sekr.

132

Kings, to be consumed

GALLAGHER
Road Tavern

Brooklyn, N.

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. GALI/AGHER 
Gallagher’s Sub.way

9 Wi lough by Street

NOTICE is hcieby given that License No. 
RL 5982 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 67 Jay Street, Borough of 
Bixxklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Skelbkites savo biznį dien

•In n
Brooklyn, N. Y.

raštyj “Laisvėje.”

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadieni, kovo 12 d., 8 v. v., LDP. 
Kliube, 408 Court St. Draugai, daly
vaukite šiame susirinkime, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti, taipgi 
nepamirškite ir duokles užsimokėti. 
Žinokite, kad su 1 d. kovo vajus jau 
prasidėjo, gavimui naujų narių, o 
mūsų kuopa dar nieko tame klausi
me neveikė. —V. K. Sheralis.

(58-60)

«

I

I 
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NOTICE is hereby given that License 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 is hereby given that License No. 
CW 8 • has l>een issued to the undersigned 
to sell beer, wino 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 wino at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 210 42nd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

on the premises, 1
FERIH N A N DO E LEF A N T E 

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 wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6326 ‘ ____ 17, Z____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Avenue N, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alęoholic Beverage Con
trol Law at 321 " ' ~
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN
321 Grand St.,

Grand Street. Borough of 
of Kings, to be consumed

VA.LEN, Jr., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 412 has been issued to the undersigned 
to sell bear, wino and liquor at rqta'U 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.

PHILADELPHIA, PA

BANKIETAS
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Philadelphijos Lietuvių Pažangiosios 
Organizacijos Paminėjimui

“Laisves” 30 Metui Jubilejaus
Įvyks Sekmadienį

KOVO 23 MARCH
Bus Gražioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALL
713 Snyder Ave Philadelphia, Pa

PUIKI MUZIKALI PROGRAMA IR PRAKALBA

NOTICE is hereby given that License 
RL 5688 has beqn isuęd to the undersigned 
to sell beer, wipe apd liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Eaw at 15 Throop Ave., & 574 Broad
way, Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

SAMUEL ALLEN & EMJL WALDMAN 
(Tri Corner Bar & Grill)

J 5 Throop Ave. & 574 Broadway,
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4984 has been issued to iįie .undersigned 
to sell bqer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1200-2 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the prenjiises.

NATHAN GOLDSQHLAGER 
(Nathan’s Delicatessen & Rest.)

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

NOTICE is hereby given .that License No. 
RL 6790 has been issued to t|ie undersigned 
to sell beer, wįno and liquor at retail under 
Section 1Q7 of the Ąlcoholic Beverugc Con
trol Law at 1498a Newkiffc Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises. !

CORNELIUS F. GERARD 
(Gerard’s Tavern)

1408a Newkirk Ave.) Brooklyn, N. Y.

NOTICE ,iH hereby given that License No. 
RL 4964 has been isued to the underslgne<l 
to sell beer, wino and liquor retail under 
Sectiop 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 217 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WYNNE 
i5th Ave. Bar & Grill)

217 — 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 1h hereby given that License No. 
RL 1828 has been issued to the undersigned 
to Hell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299 5th Avenup, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GASPARE PONZO
299 5th Ave., ’ Brooklyn, N. ’

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

O
y

NOTICE is hereby given thąt Licen«e No. 
RL 1236 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 1801 10th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 417.5 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 247 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
On the premises. 1

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

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

LEO PROCE 
Stuyvesant Bar & Grill

170 Stuyvesąnt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1459 has been iskued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw 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.

NOTI.CE is hereby given 1,hat License No. 
»RL 1296 has beqn issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 825 Devoe Street, Borough of 
Brooklyn, bounty of Kings, to bo consumed 
on the premises.

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

» .k .... --------- --- '■.     ............... ——

N.OTICE is hereby given that License No. 
RL1751 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 6fi0 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on t.he premises.Julian mach

Wgtepfront Bar & .GrRl
.050 3rd Ave,, Brooklyn, N. Y.

v

NOT.ICE is hereby given that License No. 
RL 4947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcqholic Beverage Con
trol Law at 363 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
FRANK ZARZECKI & WITOLD MQSCICKI 

Waverly Tavern Bar & Grill
Ave., Brooklyn, N. Y.

S. Kuzmickas, baritonas iš Shenandoah, Pa., V. Va
lukas ir sūnai iš Scranton, Pa., Velička ir Grabauskas 
iš Brooklyn, N. Y., Stygų Orkestrą, vad. Ka.wrygos, su 
šokikų grupe, Rosemarie Caųipisi, sopranas, Ruth 
Daulenskis, pianistė, Moterų “Biručių” Choras, Lyjro? 
Choras ir kalbės R. Mizara, “Laisvės” retįakt. iš Broo
klyn©.

363 5th K

Koncertas prasidės 2-rą vai. po pietą; vakarienė 
6-tą vai. vakare, šokiai 7;30 vai. vakaro. 11

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

NOTICE
RL 1769
to sell beer, wine and liquor at retail under 
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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of th; Alcoholic Beverage Con
trol, Law at 11 Newell Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given vPat License No. 
RL 4981 has been įsued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 675 Fulton Street, .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4978 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 804 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK K.LONOWSKI
804—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1550 has been isued to the undersigned 

,to Hell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at .43 Debevotse PL, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume^! 
on the premises.

PARAMOUNT RECREATION 
CENTER. INC.

43 Debevolse PI., Brooklyn, N. Y.

7 Oi
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Pirmadienis, Kovo 10, I94T Penktas puslapis

on

Brooklyn,

VARPO KEPTUVE
P arė m Yra SkaniausiVarpo Keptuves Keksai Vestuvėm

381 Laukiame Jūsų

408

Brooklyn, N ir parems

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant THE SAKEIS'

visokių kapinių
Brooklyn VELTUI ŠERMENINĖ

(Koplyčia)
) UNION LASEI

unijine

the
2108 Fulton

GABRICH
2 Tillary

F. W. SHAUNS408 Jay

(SHALINSKAS)
Brooklyn FUNERAL HOME

Suteikiam garbingas laidotuves
NOTARY Telephone

STagg 2-5043PUBLIC
Brooklyn

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUSLIETUVIU RESTAURANAS
Brooklyn

128 No,

BROOKLYN660 GRAND STREET

Graham

Savininkas
411 Grand St Brooklyi

FRANK DOMIKAITIS
7121-7123

RESTAURACIJA

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI221 Wyckoff

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK
193 Howard

1765^-86 St 280 Union Ave,

600

has

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street

Brooklyn DAY and NIGHTOPEN781 Sterling

3472 Fultoh
Managed by

TEITELBAUMRHEA
POLISH

Inc on
918

ROBERT LIPTON
Jeweler įsteigta 1892

SPECIAL RATES PER WEEK
GENTS’ DAYSLAIDIES’ DAYS

Duodame ant Išmokėjimų
Brooklyn, N. Y.Brooklyn, N. ¥

NOTICE is 
RL 5286 has

NOTICE 
RL 1503

BROOKLYN, N. Y, 
Tel. Stagg 2-2173

NOTICE Is 
HI 1548 has 
to aell beer. 
Section 107 
trol Law at

NOTICE is 
RL 7099 has 
to sell beer,

NOTICE is 
RL 1300 has 
to sell beer,

Laisves” Name

231 Barbey

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

22- ZZ_.....Borough of

Turkish Room, Russian

417 Lorimer St.—Brooklyn

764--IOth

Broadway, Borough Of 
Kings, to be consumed

NOTICE is 
CTR26 has 
to sell beer 
Section 107 
trol Law

trol Law ot 280 
Brooklyn, County 
on the premises.

LITHUANIAN

hereby given that License No. 
been issued to tho undersigned 
wine and liqiior at retail under 
of thoAlcoholic^ Beverage Con- 

Borough of

to sell beer, wine and liquor 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 1 Ridgewood Pt. 
metto Street, Borough of Brooklyn

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

tion 
Law

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
t 3472 Fulton St., Borough of

NOTICE is 
RL 1256 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law a

hereby given that l icense No. 
been issued to the undersigned 

wino and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
l. 384 Broadway a-ka—321 DI

GALLAGHER
Brooklyn.

Law at 1060 Broadway. Borough of 
lyn. County of Kings, to bo consumed 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5829 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 
nn the premises.
ANTHONY VERRUTO & JAMES CURCIO 

d-b-a Miami Restaurant
695 Union 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- 
; 914 Broadway, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4038 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 225 Vanderbilt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WINDSOR TAVERN. INC.
225 Vanderbilt St., Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn 
be consumed off

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

. wine an 1 liquor at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Law

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avciu

hereby given that License No. 
been issued to tho undersigned 
wine and liquor at retail under 
of tho Alcoholic Beverage Con- 
t 1605 Broadway, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 30 has been issued to the undersigned

Meserolo St., Borough of 
of Kings, to bo consumed

wine at retail under See- 
Alcoholic Beverage Control

10th Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

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

NOTICE is 
RL 1433 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law i

A LIBERAL 
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCHI

Pa tarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms

NOTICE is 
RL 4176 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn 
on the

NOTICE is hereby given that License No. 
III. 6092 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con* 
_ ‘ 222 222 ____ 2 _i., Borough of

consumed

JOSEPH CANEPA 
1060 Broadway, , Brooklyn

CENTURY TAVERN 
Brooklyn, N.

/ZVf R BEU. BAKING 0
--^.Brooklyn. nV

NOTICE is 
RL 1751 has 
to sell beer, 
Section 
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 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 bo consumed 
on tho premises.

MATEUSAS SIMONAVICIUS
426 So. 5th 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 Beverage Con
trol Law at 123 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SERGEI GORBALOFF
123 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wino at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
Atlantic Avenue, Borough of 

to bo consumed

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 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
KW511 has 
to sell beer 
tion 107 of 
tow _______  ___ ¥ _____w._ „
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises. 

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

1120 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

86 th St., Borough of 
Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
1/-795 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
tow at 1133 Washington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho premises.-

RAY WOLFF
1133 Washington 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- 
964 Coney Island Ave., 
County of Kings, to be

NOTICE is 
RL 4933 has 
to sell beer, 
Section 107

NOTICE 
RL 1855

NOTICE is 
RL 4086 has 
to soil beer, 
Section lb7 
trol Law a

NOTICE is 
RL 6802 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law 
Brooklyn 
on the

NOTICE is 
L-—284 has 
to sell wine 
tion 107 of

CLUB, INC, 
Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1432 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 1058 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

1058 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6098 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Taw at 101 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

UNITED UKRAINIAN SOCIAL 
ORGANIZATION. INC.

101 Grand St.. , Brooklyn. N. Y.

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai Ir kepta paršiena; gaspadorlškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

NOTICE is 
RW 310 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 691

NOTICE is hereby given that License No. 
CL453^ 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
371—373—9th St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1621 has been issued totho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 39 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

KATHERINE NEBORSKY x 
& PETER DENISEVICH

39 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 5687 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
of Brooklyn, 
cd on the promised.

PATRICK J. McGRATH 
964 Coney Island Avė., Brooklyn

hereby given mat License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of tho Alcoholic Beverage Con- 

Law at 221 Wyckoff Ave., Borough of 
to be consumed

LINDENAUER 
Mansion

Brooklyn, N

NOTICE
RL 1415 
to sell beer, 
Section 107

Notice is hereby given that License No. 
HL 264 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 PierrepOnt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of tho Alcoholic Beverage Con- 
1821 Emmons Ave., Borough of 

County of Kings, to be consumed 
premises.

JAMES PAPPAS
1821 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 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 the premises.

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

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

.... 95 Bedford Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed

NOTICE is 
RL 1429 has 
to sell beer, 
Section

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con
it 343 Broadway, Borough of 

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

RONALD YUREWICZ
343 Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN MELLNIK & MANUEL MARTINOFF 
112 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 207 has 
to sell beer 
tion 107 of

hereby given that License No. 
been isued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
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.

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6472 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

NOTICE is 
RW 225 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 
Brooklyn 
on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1196 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.

VINCENT JABLONSKI
269 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

1120 Nostrand Ave., Borough- of

NOTICE Im hereby given that License No. 
RL 5000 has been issued to the undersigned 

t retail under 
leverage Con- 

— 388 Pal- 
County 

of Kings, to be consumed on the premises.
ANTON MATZKEWITZ 
JOSEPH STANCHIUS 

Ridgewood Bar & Grill 
Ridgewood PI..
388 Palmetto St

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. 
L—56 has been issued to the undersigned 
to- sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic_ Beverage Control 

Brook- 
ff the

NOTICE is 
RL 502 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol tow a 
Brooklyn 
on the premises.
FRANK DALEY & ANTHONY PLONSKI 

Parkview Inn
95 Bedford 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 
55—Fourth Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1283 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10 7 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is 
RW 224 has 
to sell beer 
tion 107 of

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under .See
the Alcoholic Beverage Control 
Carlton Avenue, Borough of 

County of Kings, to be consumed 
premises.

FRANK TECHET
12 Carlton 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

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 giycn that License No. 
RL 1449 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Union Ave,, Borough of 
of Kings, to bo consumed

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 1856 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquoi’ 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 tho premises.

EDWARD FREIBERG
324 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y.

tion 107 
Law at 
County of 
premises.

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

LOUIS KAPSAMS 
Ixiuis Little Campus Rest.

749 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1777 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 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 PL

at 408 Jay Street, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

KURLAND WINE & LIQUOR, INC. 
Jay St., Brooklyn, N.

trol tow at 188-190 Grand St. 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.
GYMNASTIC ASSOCIATION OF 

FALCON ALLIANCE 
Nest 14 of Willlamsburgh, 

188-190 Grand St., Brooklyn

is hereby given that I.icense No. 
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., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con

trol Law at 220 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4155 has been issued to tho undersigned 
to «ell 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 tho premises.

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

NOTICE is I 
RW 275 has 
to sell ' beer 
tion 107 of 

936

GRILL, INC 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1496 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 399 Nostrand Ave., &, 295 Put
nam Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

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

399 Nostrand Ave.
295 Putnam Ave

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 tho premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1510 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1054 
Brooklyn, County of 
oil the premises.

HENRY 
Broadway

1054 Broadway

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

764—40th Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed 

premises.
BROOKLYN FINNISH SOCIALIST 

CLUB, INC.
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liqupr at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

, 2108 Fulton St., Borough of 
County of Kings, to be consumed 

premises.
JOSEPH ARAGONA

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.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
7121—7123—3rd Ave., Borough of 

County of Kings, to be consumed 
premises.

JOHN BOYLE
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1453 has 
to sell beer, 
Section 107 __  ________ .
trol Law at 193 Howard. Ave . __  _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRIEDA FELDER 
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of tho Alcoholic Beverage Con- 

at 918 Halsey Str., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
ARCADIA BALLROOM CO., 

Halsey St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been isued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
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
5 47 Morgan

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

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

Borough 
consum-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 254 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec- 

107 of the Alcoholic Beverage Control 
Borough of Brook- 

off

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 281 Barbey St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON RASCHER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1521 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law a' __ ...
Brooklyn, ' County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JAMES SCHMIDT
Brooklyn, N. Y.

Parsamdo automibilius ir ka^ 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.

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 of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN 
6816—4th Ave.,

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

DAVID RATNSFORD & 
MICHAEL TIERNEY

222-7th Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
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.

hereby given that Dicense No. 
been issued to the undersigned 

. 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 premisoj.

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

NOTICE is 
RL 1864 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 781 Sterling Pl., 1____ __
Brooklyn, County of Kings, to bo eonsufried 
on the premises.

EMERALD BAR & GRILL 
Graham & Carlin

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RLI490 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 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 consumed 
on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
Georges Rest.

657 Broadway, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

Law at 34 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
off the premises.

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

NOTICE is 
RI 1593 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at

trol
Nostrand Avj.. 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 
RL 1372 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law a’ _________ _______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

MATHIAS LAUKUS 
Oasis Bar & Grill

914 Broadway, Brooklyn, N. Y.

AMERICAN CITIZENS 
CLUB

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that I.icense 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 bo consumed 
on the premises.

Walter ambrose
406 S. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 1842 Ms been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 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. 
L-—207 . has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1961 Flatbush Ave., Borough of 
Brookljfo. 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. 
RL7129 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 427 Wilson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

AMELIA BUSH
427 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam 
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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6804 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 1029-31 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 1255 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 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NIKITA MUCHA
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher's Subway Inn) 

375 Jay St., 
45 Willoughby St.

NOTICE is 
RL 6084 hits 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law a _
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. 
L 725 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec- 

of the Alcoholic Beverage Control 
: Tillary St 

Kings, tc

hereby given that License No.
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

Law at 1833 Strauss Street, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ■»

ROUMANIAN PEASANTS. INC.
1833 Strauss

NOTICE is 
RL 1435 has 
to cell beer, 
Section 107 < 
trol law, at 
Brooklyn 
on the

NOTICE is 
RL 1570 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn 
on the

NOTICE is 
RL 1266 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law a 
vision Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to ba consumed on the premises.

HARRY GRAFF 
(Kingsley Bar & Grill) 

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

NO ličiu is hereby given that License No. 
RW 833 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail undei* Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 485—487 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

WILLIAM PRAHL & FRED KAHLER 
485—487 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 508 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 128 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN ANDERSON 
10th St., Brooklyn

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 tow at 1157 Myrtle Ave., 10 Jefferson 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

RUDOLPH WENZEL
1157 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
10 Jefferson St.NOTICE la hereby given that License No. 

RL 4083 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
»tion 107 of tho Alcoholic Beverage Con- 

Law at 705 Blake Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. '

VINCENT BORYSEVICZ 
(Linton Park Bar & Grill)

705 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

Section 107 of the Alcoholic Beverage Con 
trol tow at 1765— 
Brooklyn, County of 
on the premises.

NATHAN H. 
' Benson

NOTICE' is hereby given 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 1848 Broadway—10 Furman 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

CHRISTOPHER SCOTT 
1843 Broadway, 
10 Furnum Ave

NOTICE is hereby given that 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.
Brooklyn, N. Y.

FITSCHEN
Bar & Grill

Brooklyn,

JOHN I 
George’s Wines & Liquors, 
It., Brooklyn, N

hereby given that I.icense No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

Wyckoff Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed 

premises.
STEPHAN MAIDL

206 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that I.icense No. 
RL 6591 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 945 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET & ANTHONY TRIFIRTO 
945 Liberty

NOTICE is 
RW 300 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 206 
Brooklyn 
on the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

. wine and liquor at retail under 
Section 197 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 
Aye., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 4206 has 
to sell beer, 
Section 107 
1 rot 
Brooklyn, County of King 
on the premises.

JOHN TELLIAN 
Ave., Brooklyn

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 tho 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 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.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
t 1700 Broadway, Borough of 

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

HARRY FINKELSTEIN 
Broadway Tavern

1700 Broftdway 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. 
RL 6886 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 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 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 bo consumed 
on the premises.

BROOKLYN LABOR LYCEUM ASS'N 
949 Willoughby 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 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 
Brooklyn, County 
on the premises.

TWENTIETH 
52 Mefcrole St.,

hereby given that License No. 
been issued to tho undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

__  _t 36 Morrell St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to ba consumed 

the premises.
FRIEDA GOODMAN 

Amalgamated Restaurant & Tavern 
Morrell St., Brooklyn, N. Y.NOTICE is 

RW 496 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 47 
Brooklyn, County of Kings, 
on the premises.

JOSE AROZOSA
47 Atlantic Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 42 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 1001 Newkirk‘Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SHAFFER & SOMERSTEIN. INC. 
1001 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

Wed., Thur8., Fri., Sat. and
Sun. all day and night \

{domiai {puošta lietuviška aludė 
ant Grand Street 

Rheingold «xtra Dry Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės

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.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

Law at 3712—3714—13Ave., Borough of
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW ERCOLINO 
Red’s Restaurant 

3712 3714—13 Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L—628 has been issued to tho undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1082 Bergen Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ALBERT MULLER
1082 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

Varpo 
keptuvė

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas

is hereby given that License No. 
has been issued to th<w undersigned 

to sell beer, wine and liquor ^t*rėtail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage ’Con- 

1274 Fulton St., a-k-a 542a

Koplyčias suteikiam nemoka 
mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Mon. and Tues, from 12 a.m. to 
11 p.m. After 11 p.m. for gents

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

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

Sleeping Accomodations.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

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

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

THE COVE RESTAURANT. INC.
.■OI Nostrand Ave.,/ 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 the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 676 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, Ur be consumed 
on the premises.

MARGARET PIVORAlTES 
Driggk Tavern

676 Driggs Ave.. Brooklyn. N. Y.

231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: EVergreen 8-9770

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

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB, INC. 
168 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Office Phone 
EVergreen 4-6971

^AMBASSADOR
21 J e -v ql
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Studentą Spendavimas Irgi I 
Yra Viena iš Atakų ant

Švietimo Laisvės
Amerik, Ateivių Gynimas Dėkoja 

Pakaitės Kultūrinei Tarybai
W’msburgo Jaunimas Rengia 
Masinį Mitingą už Taiką ir 

Darbą Užtikrinimą
Šiomis dienomis spaudoje 

pranešama, kad iš New Yor- 
ko Universiteto suspenduota 7 
studentai už tai, kad jie pro
testavo prieš diskriminavimą 
George Hogans, negro atleto, 
uždraudžiant jam dalyvauti 
lenktynėse su Katalikų Uni
versiteto sportininkais Wash
ingtone.

Studentai prasižengė virši
ninkams gynimu demokratijos. 
Jie rinko parašus po peticijo
mis, protestuojančiomis prieš 
nelygybę—skirstymą studentų 
j “košernus” ir “trepnus.” Dis
kriminuotasis negras George 
Hogans yra žymus atletas, vie
nas iš kapitonų New Yorko 
Universiteto bėgikų tymo. To
kio aukšto laipsnio sportinin
ko ir atstovingo asmens dis
kriminavimas, aišku, įžeidė 
studentus. Jie sako, kad jeigu 
tas gali atsitikti negrui, tas 
galima bus padaryti ir bile 
kuriam kitam, kuris vienu ar 
kitu atžvilgiu nustotų virši
ninkų malonės.

Studentai pasipiktino Kata
likų Universiteto viršininkų 
pareiškimu, kad jie lenktynės- 
na neleis negro studento. Juk 

.-klerikalai sakosi artimo mei
lės skelbėjais, sako visus esant 
Dievo vaikais, iš tų pat negrų 
renka donį bažnyčios palaiky
mui, bet negrams išeiti kur 
nors pirmyn lygiomis su ki
tais teisės nepripažįsta. Iš ki
to pusės, studentai lygiai pasi
piktino New Yorko Universi
teto užgyrimu to klerikalų 
viršenybės priešdemokratinio 
reikalavimo. Dėlto studentai 
protestavo. Išmetimas septy
nių studentų dėl to protesto 
rodo, kaip greit siekiama mū
sų šalyje aparti demokratiją; 
kiek jos dar ligi šiol buvo li
kę.

Curran ir Marcantonio 
Kritikavo 1776 Bilių

' New Yorko unijistai, CIO 
nariai, perpildė didžiulę Man
hattan Center salę pereito ket
virtadienio vakarą, kad išgirs
ti Nacionalės Jūreivių Unijos 
vadą Joseph Curran ir kon- 
gresmaną Vito Marcantonio 
pasmerkiant Roosevelto admi
nistracijos karo planus ir jo 
1776 bilių, traukiantį Ameriką 
toliau į karą ir vieno asmens 
diktatūrą.

Prakalbas surengė CIO In
dustrinių Unijų Taryba. Daly
vavo 5,000 publikos.

Curran aštriai kritikavo 
“pelningą biznį” iš karo laivų 
kompanijoms, amunicijos dir
bėjams ir aliejaus kompani
joms. Jisai sakė: “Aš tą kal
bu kaipo vienas iš tos milži
niškos armijos, žmonių, kurie, 
jeigu ši šalis įsivels į karą, 
turės kariauti, bet kurie ne
gausime nieko iš tų pelnų.”

Kongresmanas Marcantonio 
pareiškė, jog niekada pirmiau 
istorijoj nebuvo tokio pasiprie
šinimo karo rengėjams, koks 
yra šiandien Jungtinėse Vals
tijose. Jis sakė:

“Tas aišku iš užsilaikymo 
pačių karo rengėjų. Kadangi 
kiekvienas Jų pasijudinimas 
karo Tink turėjo būti prideng
tas - perstatomas neva kaipo 
žingsnis išlaikyt mus nuo ka
ro. Pripažindami liaudies prie
šinimąsi karui, tie, kurie suo- 
kalbiauja įtraukt mūsų šąlį į 
dabartinį karą, jie turėjo kiek
vieną savo žingsnį apmaskuo- 

/ ti, kad atrodytų pasiūlymu už 
taiką.”

Mitinge taip pat kalbėjo 
Eugene P. Connolly, Darbo 
Partijos kandidatas į kongres- 
manus iš 17-to kongresinio 
dtetrikto. New Yorke. Jisai 
taipgi yra aiškiai pasisakęs 
prieš 1776 bilių. Pirmininkavo 

I Saul Mills, CIO Unijų Tarybos 
sekretorius.

Pabaltės Kultūrinė Taryba, 
kurią sudaro lietuvių, latvių, 
estų ir suomių organizacijų 
atstovai, gavo nuo Amerikinio 
Ateiviams Gint Komiteto laiš
ką, kuriame dėkoja už pasi
darbavimą suruošime bendro 
koncerto-baliaus, kurio pelnas 
buvo skirtas ir priduotas atei
vių gynimo reikalams. Laiške, 
adresuotam Tarybos pirminin
kui A. Bimbai, rašo:

“Malonėkite perduoti mūsų 
širdingą padėką jūsų šauniai 
organizacijai už koncertą ir 
balių, kurį jūs neseniai suruo
šite ateivių gynimui paremti.

“Šiuomi norime pareikšti, 
kaip giliai mes įvertiname jū
sų paramą ir kooperaciją mū
sų darbe. Ne vien tik finan
sines įplaukas, (už kurias kvi
tas jau įteikta jūsų atstovui), 
bet dar svarbiau, jausmą so
lidarumo, kokį jūsų kooperaci
ja parodė kovoje prieš diskri
minaciją ir už tikrą lygybę 
sveturgimių su čiagimiais.

“Su pagarba,
Alden Whitman, sekr.”

Pabaltės Kultūrinės Tarybos

minimas koncertas įvyko per
eito vasario 8-tą ir jame buvo 
pelnyta $150 ir įteikta Ameri
kiniam Ateiviam Ginti Komi
tetui, kuris veda kovą prieš 
ateivių persekiojimui taikomus 
bilius ir gina ateivius nuo de
portacijų.

Pabaltės Kultūrinės Tary
bos sekamu dideliu žingsniu 
bus dailės kūrinių paroda ba
landžio mėnesį, Estų-Latvių 
Kliube, 2061 Lexington Ave., 
N. Y. Lietuvių menininkai pra
šomi energingai ruoštis, nes 
mes, kaipo stambiausia iš mi
nėtų grupių, ir čia turėtume 
pasirodyti neblogiau už kitus.

Laike parodos, kas dieną 
bus dainų bei muzikos progra
mos, kuriose dalyvaus visų šių 
nacionalių grupių menininkai, 
žinanti gabius lietuvius piešė
jus ar kokių kitų dailės dir
binių r kūrėjus, prašomi juos 
paraginti arba pranešti apie 
juos Pabaltės Kultūrinei Ta
rybai, kad juos paragintų da
lyvauti parodoj, išstatyti joje 
savo kūrinius.

Willi amsburgho Jaunimo 
Taryba rengia prakalbas, ku
riose bus aiškinama, kaip jau
nimas nori ir siekia taikos, 
darbų ir saugumo, taipgi pasi
sakys prieš kenkėjus mūsų ša
liai išsilaikyti taikoj.

Mitinge kalbės žymūs jau
nimo ir suaugusių organizacijų 
atstovai, tame skaičiuje ir pa- 
skilbęs Transportininkų Uni
jos prezidentas Michael J. 
Quill; Amerikos Jaunimo Kon
greso pirmininkas Jack Mac- 
Michaels; Carl Geiser iš Elek- 
tristų, Radio ir Mašinistų Uni
jos Pild.- Tarybos, ir Sid 
Gluck, Williamsburgo Jauni
mo Tarybos sekretorius. Yra 
pakviesti kalbėtojais ir pora 
assemblymanų, senatorjus ir 
Negrų Kongreso atstovas.

Prakalbos įvyks trečiadie
nio vakarą, kovo 12-tą dieną, 
Knapp’s Mansion, 554 Bed
ford Ave., kampas Ross St.

Skelbs Streiką Prieš 
2 Bušų Kompanijas

Jonas Mikalauskas (Mc
Closkey), 34 m. amž., gyv. 182 
So. 3rd St., Brooklyn, N. Y., 
mirė kovo 6. Bus palaidotas 
kovo 11, Kalvarijos kapinėse. 
Pašarvotai pas graborių J. 
■Garšva.

Paliko nuliūdime žmoną, 
apie 3 metų dukrelę, motiną ir 
brolį.

Velionis sirgo džiova, ilgą 
laiką buvo ligoninėje. Motina 
nesigailėjo didelių iškaščių 
daktaram, stengėsi išgelbėti 
sūnaus gyvybę. Tačiau tas 
baisusis priešas skurde gyve
nančių žmonių—džiova išplė
šė iš glėbio žmonos ir motinos 
savo auką, nepaisydama skau
džių gailesčių ir ašarų.

Reporteris.

Kompanijos mums atydą, mes 
manome, jog mūsų skaitytojai, 
kurie rūko cigaretus, nežiū
rint, prie kokių cigaretų jie 
pripratę, įsigys pakelį Naujų 
Old Gold Cigaretų dar šian
dien, kad patys persitikrint 
apie jų naują skonį ir jo tei
kiamą pasitenkinimą rūkant.

Greta smagumo iš patyrimo

to naujo skonio, žinoma, skai
tytojai parodys išdirbėjams, 
jog gerų produktų garsinimas 
mūsų laikraštyje jiems apsi
moka.

Kitoje Šio laikraščio vietoje 
jūs rasite vieną iš eilės tos fir
mos skelbimų, kurie, tikimės, 
bus mūs skaitytojų su dėme
siu sekami. Sk.

Coudert Neleidžia Mokytojams 
Atmušti ant Jų Šmeižtus

Rapp-Coudert Komiteto ka
mantinėjimuose Kolegijų Mo
kytojų Unijos narių, buvo pa
šauktas liudininku prieš mo
kytojus p. William Martin 
Canning, istorijos instrukto
rius Miesto Kolegijoj, kuris 
išstojo su ilgomis pasakomis 
apie “komunistinę” veiklą 
mokiniuose. Jo liūdymas atro
dė paruoštas ir traukte iš jo 
buvo traukiamas Rapp-Cou
dert Komiteto advokato Paul 
Windels, kad užkabinti ko
munizmo markę ant eilės veik
lių Mokytojų Unijos narių. Iš 
viso klausinėjimo ir liūdymo 
buvo aišku, kad kamantinėji
mas vedamas tikslu prašalin
ti iš vietų mokyklose veiklius 
unijistus mokytojus ir tuomi 
užduoti smūgį unijai.

Canning’ui įsismaginus mo

kytojus šmeižti, kaltinamasis 
raudonume Morris U. Schap
pes, anglų kalbos instrukto
rius Miesto Kolegijoj, parei
kalavo, kad jam leistų “iškelti 
neteisingumą jo pareiškimų,”, 
bet jam senatorius atsakė, kad 
tai išspręsiąs jo komitetas.

Kaip žinia, bile kokiame 
teime ar tyrinėjime, kaltina
masis bei kaltinamųjų gynėjai 
turi paskutinį žodį, bet ne 
Rapp-Coudert komitete, čia 
tas nesvarbu, kadangi reakci
ninkai yra pasimoję ant žūt
būt išmėtyt veiklius unijistus 
mokytojus iš darbų ir tuo bū
du laužyt uniją, visą tai ban
dant pridengti neva tyrinėji
mu “maištingų” įtakų moky
klose, bauginant svietą “rau
donumo” baubu.

Bazaro Reikale Taksai ant Taksy
Nors bazaras senokai pra

ėjo, tačiaus dar vis gauname 
aukų jo reikalui. Per drg. L. 
Rauduvienę iš Pittston, Pa., 
aplaikėme blanką su sekančio
mis aukotojų pavardėmis:

M. Kalauskas, $5, A. Valin- 
chus, 25c., M. Bogužinskienė 
10c, ir V. Botyrienė 10c.

Robert Thompson, 6 m. ber
niukas, rastas griovyje prigė
ręs už 5 blokų nuo tėvų na
mų 23-03 127th. St., Queens.

Gaisras nors kartą atsimo
kėjo gaisragesiams. Užsikūręs, 
jis išvijo gaisragesius su viso
mis mašinomis iš stoties, esan
čios prie 91st Ave. 127th St., 
Queens.

James Routes pasišaukė po
liciją, kad jį išleistų iš teatro^ 
kuriame jis užmigęs ir buvęs 
užrakintas. Jį įkaitino apva
ginėjime saldainius parduo
dančios mašinos.

John Moskie, kaltinamas 
pavogęs ploščių, kurio užstate 
gavęs $5, nuteistas nuo 10 iki 
20 metų kalėti.

Senatorius Burton K. Whee
ler sveikino mitingą telegra
ma, atsiprašydamas, kas už- 
sitęsę senate debatai dėl 
“lend-lease” biliaus neleido 
jam iš Washington© pribūti į 
New. Yorką kalbėti darbo žmo
nėms. \

Kompanijoms atsisakius pa
kelti algas 25 nuošimčius, duot 
8 valandų darbo diena ir 3 
savaites atostogų su algomis, 
New Yorko Miesto Omnibus 
Corp., ir Fifth Ave. Coach Co. 
darbininkai, Transporto Dar
bininkų Unijos,' CIO, nariai, 
nutarė eiti streikan kovo 10- 
tą, jei paskutinės minutės pa
stangos susitarti be streiko ne
bus davusios pageidaujamų 
pasekmių.

Streiką skelbt įgaliojo na
rių masinis susirinkimas, įvy
kęs penktadienio vakarą, Ro
yal Windsor, Nčw Yorke.

Tame pačiame mitinge taip 
pat užgirta brooklyniečių na
rių jau pereitą antradienį pri
imta rezoliucija, reikalaujanti, 
kad Transportacijbs Taryba 
tuojau pradėtų derybas su 
Transportininkų Unija dėl už
daros šapos kontrakto ir kad 
pakeltų algas 33 su virš nuo
šimčiais.

’ MASPETH,7n. Y.
Lietuvių Namų Savininkų Orga

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

(57-58)

Išleido Cigarety 
Naują Rūšį

Mūsų laikraščio skaityto
jams, ypač mylintiems užsirū
kyti, bus įdomu žinoti, jog P. 
Lorillard Kompanija, išdirbė
jai Old Gold Cigaretų, šiomis 
dienomis kreipėsi į mus garsin
ti jų nauja-skonius Old Gold 
Cigaretus. Smagu paminėti, 
jog tokia rimta firma įsvarbi- 
na mūsų laikraščio kontaktą 
su tūkstančiais Amerikos lie
tuvių.

Įvertinant šią P. Lorillard
S------------------- :-----------------------------ra

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
□-------------------------------------o

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

VINCUI PAUKŠČIUI
PAGERBTI BANKIETAS 

Rengia “Laisvės” Bendrovės Direktoriai

Šeštadienį, Kovo 22 March
CRESCENT PALACE SVETAINĖJE

3386-8 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.
(Kampas Crescent Street)

Pradžia 7 vai. vakaro. — : — įžanga $1.25

Prašome iš anksto įsigyti bilietus. Galima'gauti'“Lai
svės” raštinėje ir pas platintojus.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

Ak Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.
■" ■!    T.....................................  ■ ■ ■ —      ■ * - * — ■ ■ ■ ■—■■■■. M . ■■■■

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

Gal būt jau visi žino, kad 
šiemet beveik kiekvienas dir
bantis, kad ir mažiausia už
dirbantis, kuris turėjo laimės 
išdirbti apvalius metus, turės 
mokėti doriį (taksus) nuo 
įplaukų federalei valdžiai. Tai 
karui ruošimosi “dovana.”

Federalei valdžiai taksai 
mokasi nuo 800 dolerių me
tinių įplaukų. Juos reikia su
mokėti prieš 15-tą šio mėne
sio.

Prie įplaukų priskaitoma ne 
tik alga, bet ir visokios kito
kios įplaukos, net ir tokios, 
kaip dovanos gautos kokiuose 
kontestuose bei išlošimai ko
kiame gembleriaVime.

Apart federalių, reikia mo
kėti ir valstijiniai taksai nuo 
įplaukų-pajamų. Valstijihius 
taksus newyorkiečiai moka tik 
tie, kurie uždirba nemažiau 
$1,000 per metus pavienis ar 
vedęs, bet negyvenąs poroje 
asmuo, ir uždirbantieji nema
žiau $2,500 vedusiai porai. 
Valstijiniai taksai reikia sumo
kėti prieš ar, vėliausia, 15-tą 
balandžio.

T-as.
Miestas platins Hamilton 

Ave. tarpe Hicks ir Coles gat
vių.

Kovo 8-tą, skaitlinga new- 
yorkiečių ’ delegacija, specia
liu traukiniu, išvyko Washing- 
tonan lakytis pas kongres-. 
manus bei senatorius reika
lauti, kad jie balsuotų prieš 
1776 bilių. , s

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

 . . . i

Trečia ir Paskutinė Savaitė!
Artkino rodo naują šaunų sovietinį judį 

“Gyvenimo 
Universitetas,’
SPECIALI ĮDOMYBE i Pirmosios judžių 
žinios iš Lietuvos, jaunosios Tarybų Res
publikos. Taipgi naujos judžių žinios iŠ 
Sovietų Sąjungoj, tarp jų vaizdai gyve

nimų ir darbų Vakarines Ukrainos 
mieste Lvove.

Dar vienas įdomumas “Gypsies” 
MIAMI PLAYHOUSE

6th Ave., arti 47th Street, N. Y.
Nuolat nuo 10 A. M. 20 c. ikl IP. M. 

Šiokiomis dienomis.
/,t!......

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

naujus paveiks- i 
lūs ir krajavus 
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 Avė. 

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

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 BARBERIAI

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ....................................z. 50c
Ta pati knyga, Celuliodas 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 .. .....!.......  $1.75

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ...............................$3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................. 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie

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

Tfajenkės, Stambios, pakelis 60c
arba 3 pakeliai už ...... >.......... $1.50

M. žukaitis, ( 
334 Dean Rd,
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Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

0 Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) q

I j Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 11 
M arba visą garo arba karsto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame M 
O aprokavimus be jokio mokesčio. O
0 TRU-EMBER FUEL CO., INC.
į j 496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
ą J.

Telefonas EVergreen 7-1661
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VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

\ —.............----------------------------------------- -----




