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KRISLAI
Trys Mėnesiai.
Daug Nuostolių.
Jei Daugiau Būtų Genero

lų MacArthurų!
Fabrikai, Kuriuos Britai 

Bombardavo.
Rašo R. MIZARA

Kovo mėnesio 7 dieną (šian
dien) sukanka trys mėnesiai, 
kai japoniškas banditas už
puolė Perlų Uostą Havajuose, 
kai jis pradėjo prieš Ameriką 
karą.

Nereikia nei aiškinti, kad 
per tuos tris mėnesius Japo
nijos plėšikai yra pasiekę 
stambių laimėjimų Ramiajame 
Vandenyne. Hong-Kong krito, 
Tailandas jų rankose, Malajai 
jų rankose, Singaporas jų ran
kose, Borneo ir Sumatra jų 
rankose. Be to, visą eilę ma
žesnių, bet svarbių salų jie pa
siglemžė.

Didelė dalis Filipinų salų jų 
rankose ir šiuo metu eina di
deli mūšiai paskutinėje Hol- 
landų saloje — Javoje. Java 
taipgi gali neužilgo kristi; ga
li kristi ir Burma. Tai milži
niški žemės plotai, tai turtin
gi žemės plotai, per šiuos tris 
mėnesius patekę į japonų ran
kas.

Bet mes negalime pamiršti 
prezidento Roosevelto pareiš
kimo : Netiek svarbu, kas iš
šauna pirmutinį šūvį,—svarbu, 
kas iššauna paskutinį!...

Tą Japonijos ponai turi ži
noti !

Nesu karo reikalų žinovas 
-ekspertas, bet savo mintį išsi
reikšti noriu. O mano mintis 
yra tokia: Jei Jungtinės Tau
tos Ramiajame Vandenyne tu
rėtų nors keletą tokių genero
lų, kaip mūsų generolas Doug
las MacArthur, dalykai eitų

j

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
J*
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MIRE TOM MOONEY, GARSUS UNIJŲ VADAS-KANKINYS
TomMooneyNekaltai BEtvjK Sovietai Atkariavo

t* v ♦ L7 X/ r 11jLJS'j J zl V 1Buvo Išvargintas 23 
Metus Kalėjime

San Francisco, Calif., ko
vo 6. — Mirė pasauliniai 
garsus darbininkų vadas 
Tom Mooney, po ketvirtos 
operacijos ant pilvo skaudu
lių, kuriuos jis gavo kalėji
me. Mooney buvo 59 metų 
amžiaus. Jis, pagal išnaudo
tojų sąmokslą, buvo per virš 
22 metus kamuojamas kalė
jime, už darbininkų organi
zavimą į unijas, iki nauja
sis Californijos gubernato
rius Olson’as išlaisvino T. 
Mooney trejetas metų at
gal. Olson, oficialiai kandi
datavęs ant demokratų ti- 
kieto prieš republikoną, bu
vo išrinktas daugiausia to
dėl, kad jis iš anksto pasi
žadėjo paliuosuot tą nekal
tą politinį kankinį. Už tai 
šimtai tūkstančių Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijistų ne tik balsavo už 01- 
soną, bet visomis jėgomis

Tik įsivaizduokim: maža, 
palyginti, amerikiečių ir fili
piniečių kariuomenė Filipinų darbavosi ir tarp kitų pilie- 
Salose per tą visą laiką atmu-i RacĮ Olsonas taptų gu- 
šė priešą. Ir šiandien ji nekal- bernatorium ir paleistų ^T. 
ba apie pasidavimą. Priešin- Mooney iš San Quentin ka- 
gai! MacArthuras, nors ir pri: izb’mn _ .... „„..i..; Jojimu , kur jis ! buvo nu

smerktas iki gyvos galvos.
SĄMOKSLAS

Tom Mooney buvo narys 
ir veikėjas Amerikos Darbo 
Federacijos Liejyklų Darbi
ninkų Unijos, kada jis tapo 
suimtas neva už bombų už
taisymą San Francisco 
mieste 1916 m. liepos 22 d., 
laike karinio pasiruošimo 
parado. Provokatorių užtai
sytos bombos, su kuriomis 
Tom Mooney nieko bendro 
neturėjo, užmušė 10 asme
nų ir sužeidė 40.
BROWDERIS PIRMAS 
KOVOTOJAS Už TOMO 
MOONEY IŠLAISVINIMĄ

Earl Browder, dabar įka
lintas Komunistų Partijos 
sekretorius dėl pasportinių 
smulkmenų, tada Kansas 

i valstijoje pirmas pradėjo 
organizuotą kovą už Tomo 

Britai bombardavo fabrikus, Mooney’o pallUOSavimą. T. 
esančius Paryžiaus priemies
čiuose. Tie fabrikai yra vokiš
kų nacių kontrolėje ir juose 
buvo gaminami tankai, orlai
viai ir kiti karo reikmenys. 
Šiuos reikmenis vokiečiai nau
dojo karui prieš Jungtines 
Tautas.

Sakoma, fabrikai buvo 
smarkiai apdaužyti ir juose ir 
aplink juos užmušta virš 600 
žmonių, o apie 2,000 sužeistu.

Reikia stebėtis, kad anglai 
iki šiol tų fabrikų nebombar
davo; reikia džiaugtis, kad jie 
nors dabar pradėjo juos bom
barduoti.

Gaila žuvusių žmonių, bet' 
to negalima buvo išvengti.

Tūli žmonės mano, kad tiek 
žmonių nebuvo užmušta — 
naciai ir jų talkininkai, Petain 
ir Darlan, tiksliai perdeda, 
kad tuo būdu sukėlus francū- 
zų sentimentą , prieš britus. 
Petaino valdžia paskelbė net 
gedulo dieną užmuštiesiems 
laidoti.

spirtas Bataan pussalyj, daro 
ant priešo atakas, puolimus. 
Šią savaitę jis pasiuntė jūros 
dugnan keletą priešo laivų su 
tūkstančiais kareivių !

Ir nūnai gen. MacArthuras 
paskilbo visame pasaulyj kaip 
didvyris. Jis patapo inspiraci
ja milijonams žmonių, kovo
jančių prieš fašistinį agreso
rių.

Gen. MacArthur, patsai ge
rai kovodamas, moka įvertinti 
ir Rytų Fronto kovotojus. Jis 
juk yra pareiškęs:

“Pasaulinė padėtis šiuo me-

tys remiasi vertingomis drą
siosios Raudonosios Armijos 
vėliavomis . . .”

Šitaip kalba kovotojas į ko
votojus, drąsuolis į drąsuo
lius ! . . .

Jei Jungtinės Tautos turėtų 
daug generolų MacArthurų, 
kaip būti! smagu!

Mooney per radio telefoną 
kalbėdavo masiniams susi
rinkimams, sušauktiems dė
lei Browder i o paliuosavi- 
mo. Jis pasižadėjo taip iš 
tolo, per tūkstančius mylių, 
kalbėti ir Nacionaliam Kon
gresui Browderiui Išlaivin- 
ti, pats negalėdamas asme
niškai dalyvauti.

BILLINGS
Mooney’o draugas War

ren K. Billings, kitas unijų 
vadas, kuris taipgi buvo 
įkalintas iki gyvos galvos 
pagal tą patį atžagareivių 
išnaudotojų suokalbį, — pa-, 
galinus, paliuosuotaš guber-i 
natoriaus Olson, — dabar 
maršrutuoja po Jungtines 
Valstijas, mobilizuodamas 
Kongresą Browderiui Išlais
vinti.
PASAULINIAI DARBI
NINKŲ PROTESTAI IŠ

GELBĖJO MOONEY’O 
/’GYVYBĘ.

Pradiniai Tom Mooney 
buvo nusmerktas pakarti, 
pagal papirktų liudytojų 
melus prieš jį. Prisaikdintų 
posėdininkų (grand džiu- 
rės) teismas taipgi buvo pa
rinktas iš tokių elementų, 
kurie tikrai nuspręstų mir- 
čia baust Mooney.

Dėl tokio sprendimo kilo 
didžios darbininkų demons
tracijos ne tik visose Jung
tinėse Valstijose, bet ir iš
tisame pasaulyje. Demons
trantai, rūsčiai protestuoda
mi, kreipėsi į tuometinį pre
zidentą W. Wilsoną, reika
laudami pakeist Mooney’ui! 
bausmę. Ypač Petrogrado 
(dabartinio Lėni ngrado) 
galinga darbininku demons
tracija 1917 metais paveikė 
prez. Wilsona. Ir jis išrei
kalavo, kad Californijos tuo
metinis gubernatorius Ste
phens pakeistų mirties bau
smę Mooney’ui amžinu ka
lėjimu.
DARBO ŽMONĖS IR IŠ

LAISVINO MOONEY
Nuo to laiko tūkstančiai 

darbo unijų ir milionai pa
žangių žmonių neatlaidžiai 
darė spaudimą Californijos 
gubernatoriams ir Jungti
nių Valstijų prezidentam, 
kad paliuosuotų šį darbo 
klasės k a n k i nį-kovoto j ą. 
Buvo duota apeliacijų ape-

Tokio, kovo 6. — Japonai! Dabar 
sakosi faktinai jau užėmę 
Javą, svarbiausią salą Ryti
nėje Holandų Indijoje.

Vis daugiau ir daugiau 
japonų užplūsta Javą.

(Holandų armijos koman
da pripažįsta, kad priešai 
žygiuoja vis pirmyn ir užė
mė dar šešis svarbius mies
tus Javoje.)

Japonai skelbia, kad jiem 
telieka tik 10 mylių iki Ba
tavijos, Rytinės Holandij 
Indijos sostamiesčio. Jie už
ėmę vieną miestą prie Ja
vos geležinkelio, kuris per 
tą visą salą eina iš rytų į 
vakarus. Tuo būdu priešai 
nukirto holandam ir kitom 
Jungtinių Tautų jėgom su
sisiekimus su Surabaya uos
tu, kuris yra stovykla tų 
tautų laivynų rytiniame Ja-

Japonai daugiau kaip pu
siau atkirto rytinį trečdalį 
Javos salos nuo vidurinės ir 
vakarinės jos dalies.

‘ japonų orlaiviai 
neatlaidžiai ardo ir degina 
pietiniame Javos pakrašty
je Tjilatjapą, vienintelę 
prieplauką, per kurią talki
ninkai galėtų atsiųsti pasti
prinimų saviškiams. Tai yra 
taipgi vienintelė prieplauka, 
per kurią holandai, ameri-j 
kiečiai ir anglai galėtų iš
traukt savo kariuomenę iš 
Javos.

Linksmesnė žinia gauta 
tiktai nuo Rytinės Holandų1 
Indijos vice-gubernatoriaus 
Huberto van Mooko. Jis pa
reiškė, kad bile momentu 
gali būt pradėta ataka prieš 
japonus • iš “antrosios pu
sės.” Bet jis nepaaiškino, 
ką reiškia ta “antroji pusė.” 
Vice - gubernatorius van 
Mook ragino Javos gyven
tojus ir toliau stipriai prie
šintis japonams ir sekt pa
vyzdį generolo MacArthuro 
komanduojamų amerikiečių 
ir filipinų, taip šauniai ko
vojančių prieš japonus Ba
taan pusiausalyje.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, kovo 5. — Karo departmentas praneša, 

kas seka:
Filipinų Sritis — Generolas MacArthur pranešė, kad 

patirta, jog trys stambūs japonų laivai, kuriuos mūsų 
orlaiviai staiga užpuolė netikėtai priešams, kovo 4 d., 
buvo pilni japonų kariuomenės. Tikima, kad tūkstan
čiai priešų kareivių paskendo, žūvant tiem laivam, arba 
buvo užmušti per sprogimus amunicijos, kuri buvo ga
benama tais laivais. Nei vienas iš Amerikos orlaivių 
nebuvo sužeistas, visi sugrįžo sveiki į savo stovyklas. 
Tai dar pirmą kartą nuo karo pradžios nebuvo jokio 
priešų orlaivio kariniame veiksme.

Hawaiiai — Pavienis japonų orlaivis numetė kelias 
bombas arti Honolulu. Bombos buvo numestos iš aukš
čiau debesų ir nepadarė jokių nuostolių. Manoma, kad 
tas orlaivis atskrido nuo japonų laivo, buvusio į vaka
rus nuo Hawaiiu salų. Nepalankios oro sąlygos, už- 
temdintas matymas per tokį orą, kenkė mūsų orlai
viams, kurie tuoj aus pakilo vytis bei jieškoti priešų or
laivio.

Nuteistas Hitlerio 
Agentas Viereck

Angly Padėtis Burmoj 
Liekasi ta Pati

Strateginiai Svarbų 
Miestą Juchnovą

Maskva. — Sovietu 
riuomenė atėmė • 
miestą Juchnovą, 125 mylios kijos ir kitu užimtų kraštų, 
į rytus nuo Smolensko. VOKIEČIAI BETVARKIAI 
'Juchnov stovi prie Ugros PABĖGO
upės ir prie geležinkelio, ei-1 Raudon A .. j al 
naneio 1S Minsko per Smo-!gtumu užgm-J /uch^ 
lenską j Maskvą, taipgi prie užmušdama dideli skaiči* 

,vieškelio jungiančio tuos; jegu Taip antai vienamĮ 
.tris miestus, ir prie kito ke--Juchnovo š*one tik 
ho, einančio is Maskvos per ljog i(, linij t 1 nukaį. 
Brianską j pietus Juchnovą d iau įaj į0() vf)kie. 
randasi uz 50 mylių į pietų lčiu kariuomenĮs. Sumušti 
rytus nuo Viazmos ir tiek—^^ tai skubiaj trau. 
pat i vakarus nuo Kalugos. kgsi atf?a]> paKko saviš. 

kius sužeistuosius ligoninėje 
Slobodos kaime ir nepaspė
jo padegt Juchnovo ir su
naikint savo amunicijos 
sandėliu tenai. Todėl rusam 
teko didelis daugis karo pa- 

(Tąsa 5-me pusi.)

ka-|cių kariuomenė iš Vokieti- 
iš nacių:jos, Francijos, čechoslova-

Juchnov ir aplinkiniai 
punktai buvo vokiečių pa
versti į stiprias tvirtumas ir 
fortus. Dar pastiprint vo
kiečiams Juchnove ir apy
linkėje, buvo net orlaiviais 
ant greitųjų gabenama na-

Nauji Japonų Užkaria
vimai Saloje Javoje
London, kęvo 6.— Anglų 

politikai daleidžia, kad ja
ponai, turbūt, jau užkaria
vo Batavią, Javos saloje.

Japonų orlaiviai viešpa
tauja Javos ore. Apart šešių 
miestų, kuriuos japonai va
kar užėmė saloje Javoje, jie 
šiandien užkariavo ten Kra- 
wanga ir Tagerangą. Jie 
taipgi su daugiais tankų ir 
kanuolių užveržia vis stan
džiau lanką apie Bandungą, 
Javoje, laikinąją sostinę 
Rytinės Holandų Indijos.

NACIAI DAVĖ FINAMS 
“ATSTAVKA” KARELIJOJ
Stockholm, Šved. — Iš pa

tikrintų šaltinių sužinota, 
kad vokiečiai pavarė suo
mius (finus) iš viso Kare
lijos fronto, žadėdami patys 
iš to fronto veikt prieš Le
ningradą.

Japonai Užėmę 
Batavią

Bandung, Java, kovo 6. — 
Holandai ir kitos Jungtinės 
Tautos ištraukė savo ka
riuomenę iš Batavijos, sos- 
tamiesčio Rytinės Holandų 
Indijos. (Batavia jau 10 me
tų atgal turėjo 231-ną tūks
tantį gyventojų.)

Tokio, kovo 6. — Japonai 
sako, kad jie užėmė Bata
via, svarbiausia miestą salo- k-' €• <K
j e Javoje.

Talkininkų Laivai Atga 
bene Daug Pabūklu 

Sovietams

Mooney gi iki pat mirties 
darbavosi už Browderio pa- 
liuosavimą. Mooney buvo 
pirmininkas Piliečių Komi
teto Browderiui Paliuosuo- 
ti. Jis buvo vadovaujantis 
žiburys to komiteto, kuris iš
vien su daugeliu šimtų žy
mių amerikiečių — profeso
rių. dvasiškių, profesionalų, 
unijų vadu ir visuomeninin
kų —šaukia Nacionali Kon
gresą Browderiui išlaisvinti 
kovo 28-29 d. New Yorke.

Per paskutinius 16 mėne
sių gulėdamas ligoninėje, T. vo isiaisvint, Kaipo nu- 

; ; ; ; 'smerktą pagal kreivus pa-
Bet atsiminkim tą j Petainas rojymus jr sąmokslus. Keli

teismą ir į visos šalies .Auk
ščiausią Teismą.

Pats teisėjas, kuris skyrė 
Mooney’ui bausmę, reikala
vo jį išlaisvint, kaipo nu-

Washington. — Prisaikdin
tųjų teismas atrado kaltu G. 
Sylvestrą Vierecką, kad jis 
veikė, kaip Hitlerio agentas, 
bet savo užsiregistravime pa
slėpė svarbiausius veiksmus 
nacių naudai. Už tai jis gali 
būt nubaustas dvejus iki še
šių metų kalėti ir $3,000 bau
dos užsimokėti. Viereck—na- 
tūralizuotas Amerikos pilietis.

Repūblikonas kongresmanas 
Ham. Fish padėjo Viereck’ui 
skleist propagandą per paštą, 
valdžios kaštais,* prieš Ameri
kos pagalbą šalims kariaujan
čioms prieš Hitlerį.

London, kovo 6. — Anglai 
teigia, kad jų. padėtis Burmo
je ne blogesne, kaip trys die
nos pirmiau. Anglai atmuša 
japonus ir tebelaiko savo ran
kose strateginį geležinkelių 
mazgą Pegu, 40 mylių į šiau
rius nuo Rangoono, kur irgi ta 
pati padėtis, kaip trys dienos 
atgal.

—7----------------
CIO TECHNIKŲ GALVA 

REMIA KONGRESĄ 
BROWDERIUI IŠ

LAISVINTI

JAPONŲ LAKŪNAI NUŽUDĖ 
1,000 BURMIEČIŲ

New Delhi, Indija. —Pra
nešama, kad bombiniai ja
ponų orlaiviai, žemai skris
dami, bombomis ir kulka- 
svaidžių šūviais nužudė 
tūkstantį žmonių Burmoje 
paleį Rangoono - Mandalay 
geležinkelį, daugiausiai To- 
ungoo mieste, stovinčiame 
prie to geležinkelio.

LONDON, kovo 6. — žy
nius skaičius talkininkų lai
vų su orlaiviais, tankais, ka- 
nuolėmis, amunicija ir me- 
dikaliais reikmenimis pasie
kė vieną šiaurinę Rusijos 
prieplauką, kaip pranešė 
Anglijos radijas. Tie preki
niai laiviai atvyko iš Angli
jos, lydimi karinių laivų. Jų 
atvežti reikmenys iškrauna
mi krantam

Bandung Nutilo

negirdėt nei 
per telefoną, 
iš Bandungo, 
Indijos laiki-

neskelbia gedulo dienos, kai 
Hitlerio budeliai šaudo šimtais 
nekaltus francūzus, parinktus 
francūzus.

Anglai neturėtu, to paisyti. 
Jie turėti! naikinti kiekvieną 
fabriką, kuriame dirbama vo
kiečiams ginklai, amunicija, 
tankai arba orlaiviai, nežiū
rint, kur tas fabrikas stovi.

liudijusieji prieš jį atšaukė 
savo liudijimus kaipo suži- 
nius melus. Dalis prisaik
dintųjų posėdininkų prisi
pažino,' .kad jie neteisingai 
sprendė prieš Mooney todėl, 
kad teismo ponai buvo jiem 
taip liepę.

(Tąsa 5 puslapyje) .

Reikalauja Indijai Pil
nos Laisvės

Allahabad, Indija. — Tau
tinis indų vadas Nehru reika
lauja, kad Anglija duotų pil
ną jo kraštui politinę laisvę, 
jeigu anglai nori, kad indėnai 
bendradarbiautų su Anglija 
kare prieš fašistų Ašį.

New York. — Lewis Alan 
Berne, tarptautinis pirmi
ninkas CIO Architektų, In
žinierių, Chemikų ir Tech
nikų Federacijos, pareiškė, 
kad jis pilnai remia Nacio- 
nalį Kongresą Browderiui 
Išlaisvinti. Šis kongresas 
yra skirtas įvykti New Yor
ke kovo 28 ir 29 d. Berne 
primena, kad Browderis yra 
vienas žymiausių kovotojų 
prieš fašizmą.

Chungking, kovo 6. — Chi- 
nų spauda praneša, kad mina 
nuskandino vieną japonu ka
rinį laivą Chinijos vandenyse.

Java, kovo 6. — Per eilę 
valandų nieko 
per radiją nei 
nei per telegrafą 
Rytinės Holandų
nosios sostinės, saloje Javoje. 
Bijoma, kad japonai Bandun
gą visomis pusėmis apsupę ar 
užėmę. ‘

Mexico City. — 
kas per pokilį nušovė 
valstijos gubernatorių 
Albarraną.

Nežinia 
Mexico 
Al. Z.

Pralaužė Nacių Linijas 
Ties Smolensku

/

I Maskva, kovo 5. •—Sovie- J 
į Rau- tų kariuomenė pramušė vo- / 

donąją Armiją dar šimtai kiečių linijas arti Smolens- 
tūkstančių vyrų, kurie lie- ko ir padarė didžių nuosto- S 
karnų nuo darbo laiku išsi- lių Septynioliktai divizijai 
lavino kariniame moksle. j nacių armijos.

Maskva. — Įstojo

IB
M

V



Antras Puslapis

i *

t

*

I

President
Secretary Treasurer 
Editor

$6.00
$3.25
$6.50
$3.50
$8.00
$4.00
$6.00
$3.25

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .............
United States, six months ...........
Brooklyn, N. Y., per year ...........
Brooklyn, N. Y., six months ......
Foreign countries, per year ........
Foreign countries, six months .......
Canada and Brazil, per year ........
Canada and Brazil, six months ......

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
thd Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

šią knygą perskaityti, ją studijuoti. Ji 
galima gauti ALDLD kuopose, Centre ir 
“Laisvės” knygų sankrovoje.

Perskaičius, gerai būtų, kad skaityto
jai pareikštų savo mintis per mūsų spau-

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 
The Laisve, Inc. 

Every day except Sunday 
Established April 5, 1911

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
Tel. STagg 2-3878

Jos. Weiss 
J. Gasiunas 

Roy Mizara

šeštadienis, Kovo 7, 1942

i

k
Ii
■

“Tarybų Galybė”
Tokiu pavadinimu Amerikos lietuvių 

švyturys — Lietuvių Literatūros Drau
gija — išleido 234 puslapių knygą, kuri 
šiuo metu siuntinėjama visiems tos or
ganizacijos nariams. Apie šią knygą pas 
mus jau buvo prisiminta seniau. Jos iš
samesnė apžvalga bus duota vėliau. Ši
tos knygos išleidimas, nors truputėlį ir 
pavėluotas, turi didelės reikšmės ne tik 
istoriniu bei literatūriniu atžvilgiu, bet 
ir politiniu. Todėl mes matome reikalo 
tarti dėl jos keletą žodžių dabar, tuojau.

“Soviet Power” parašė žymusis Angli
jos dvasininkas, anglikonų bažnyčios 
•veikėjas, Kanterburio arkivyskupijos de
kanas, arkivyskupas, Hewlett Johnson. 
Ji pirmiausiai buvo išleista Anglijoj. Pas
kui net keletas jos laidų buvo išspaus
dinta Amerikoje, anglų kalboje. Anglų 
kalboje šitos knygos išsiplatino ne šim
tai tūkstančių, bet arti dviejų, o gal ir 
daugiau milijonų kopijų. Vėliau ši kny
ga buvo išversta į visą eilę kitų kalbų 
ir smarkiai išsiplatino, ir labai žmonių 
mėgiama.

Dabar, štai, mes susilaukėme jos ir lie
tuvių kalboj, į kurią išvertė žymusis mū
sų literatas Jonas Kaškaitis. Tai 46-tas 
eilinis ALDLD leidinys!

Tiek savo apėmiu, tiek savo gilumu 
“Tarybų Galybę” galima skaityti litera
tūriniu šedevru. Išsamiai, gražiai, meis
triškai Hiulet Džionsonas duoda apžval
gą naujojo pasaulio, — Sovietų Sąjungos.

Apie Sovietų Sąjungą yra išleista šim
tai, jei ne tūkstančiai atskirais pavadi
nimais visokiose kalbose knygų, bet ne 
visos jos gali lygintis prie “Tarybų Ga
lybės.” Turime atsiminti, kad jos auto
rius ne tik yra dvasininkas, bet ir moks
lininkas, o taipgi uolus stebėtojas visko, 
kas dedasi pasaulyje. Autorius yra lan
kęsis Sovietų Sąjungoje, yra tyrinėjęs 
jos žmonių naująjį gyvenimą, yra skai
tęs literatūros ir girdėjęs visokių nuo
monių apie kraštą, kuris šiandien yra 
lūpose šimtų milijonų žmonių visame pa
saulyje, kurio Raudonoji Armija taip 
didvyriškai, taip garbingai muša visos 
žmonijos priešą — fašizmą. Ši knyga 
yra to viso išdavas ir tas ją padaro la
bai įdomia ir skaitytina.

Kalbamasis anglų dvasininkas buvo 
vienas tų žmonių, kuris netikėjo, kad 
Hitleris galės sunaikinti Sovietų Sąjun
gą. Jis buvo įsitikinęs, jog išeis atbulai. 
Bet jis numatė, kad Sovietų Sąjungai bus 
sunku kariauti su galingiausia nacių ka
riuomene pasaulyje ir jis reikalavo iš 
demokratijų, kad jos tuojau duotų Sovie
tams pagalbos. Kai Sovietų-Vokiechj ka
ras jau buvo dešimties savaičių senumo, 
Hiulet Džionson rašė:

“Demokratijų tragedija yra jų negrei- 
tumas ir aklumas. Mano paties šalis 
(Anglija) buvo negreita ir žabala per 

’ fašistinį karą Ispanijoj. Mūsų žlibumas 
pagrindė kelią pasauliniam karui ir iš
plėšė priešfašistinėms eilėms keturis mi- 
lionus pasaulio geriausių kovotojų. Ar ir 
jūs turite galų gale užsimokėt panašią 
kainą? Neduok Dieve. Bet jei ne, tai 
duokite mums, ir pi ima viso ko duoki
te rusams, ginklų, kurie taip pasiutiškai 

.reikalingi, ir duokite jų greit; nes tas, 
kurs duoda greit, duoda du kart.”

Šitie dvasininko žodžiai taikomi mums, 
Amerikos žmonėms. Ir tai parodo, kad 
“Tarybų Galybės” autorius dalykus pui
kiai supranta ir juos gerai mato.

Reikia padėkoti gerbiamam Jonui Kaš- 
kaičiui už knygos išvertimą lietuvių kal- 
bon, o Literatūros Draugijai — už išlei
dimą. Mūsų skaitytojui mes patariame

113.93% ir 143%
SLA organas skelbia:
“Svarbiausias SLA finansinio tvirtumo 

saikas, tai ‘Solvency’ ir tas tvirtumo sai
kas praeitais metais pasiekė iki 113.- 
93%... ši žinia, tai viena linksmiausių.”

Tie, kurie nusimano apie fraternalių 
organizacijų gyvavimą ir apie tai, kaip 
jų tvirtumas esti įvertinamas aktuarų, 
specialistų toje srityje, sutiks, jog “Tė
vynė” rašo teisingai. Gali, sakysime, or
ganizacija turėti daug narių ir gali at
rodyti, kad ji turi pinigų, tačiau, kai 
aktuarai ištiria viską ir “‘suveda galą su 
galu,” ji gali stovėti labai prastai, net 
kritiškai. Iš kitos pusės, gali fraterna- 
lė organizacija turėti nėperdaugiausiai 
narių ir gali atrodyti, kad jos turtas nė
ra labai didelis, tačiau, jei aktuarai, spe
cialistai ir valstijų apdraudos depart
mental pripažįsta, kad jos solvency yra 
geras, tai tuomet skaitoma kad tokia or
ganizacija gyvuoja gerai ir jai pavojus 
negręsia.

Palyginkime dabar SLA stovį su kito 
mūsų Susivienijimo — Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo — stoviu. Kokį gi 
solvency turi Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas?

šiemet LDS aktuarai nustatė Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo solvency 
ant 143 nuošimčių (pereitais metais bu
vo 142 nuoš.). Taigi Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas, ką pati “Tėvynes” re
dakcija pripažins, apie 30 nuošimčių sto
vi aukščiau, kaip SLA.

Reikšmingas dalykas, ar ne ?!

Tom Mooney Ketvirtas 
Kartas po Peiliu

Būdamas San Francisco 
^prieš kelias savaites aplan
kiau darbininkų vadą Tom 
Mooney St. Luke’s ligoninė
je. Rašiau, apie ilgą, nuošir
dų pasikalbėjimą su tuo ko
vėtoj ūmi. Pabaigoje savo 
straipsnio sakiau, kad Tom 
Mooney labai, labai sunkiai 
serga.

Dabar gavau laišką iš 
San Francisco, kuriame sa
koma, kad kovo 2 d. gydy
tojai padarė Tom Mooney 
ketvirtą operaciją ir ant jos 
sudėjo visas viltis. Kibk vil
ties dar yra išgelbėjimui tos 
brangios gyvybės, veikiau
sia nei patys ‘gydytojai ne
žino. Tomo jaknos yra ap- 
gedusios ir nuo to jį apsėdo 
taip vadinama “geltonligė.” 
Kai aš jį mačiau, tai jo iš
vaizda atrodė gana prastai.

Vilkimos ir tikėkime, kad 
šita operacija jį paliuosuos 
nuo tos baisios nelaimės ir 
išgelbės jo gyvybę.

Minėto laiško autorė taip- 
gi rašo, kad Mooney finan
sinė padėtis atsidūrė tikrai 
kritiškoje padėtyje. Ligoni-

nės bilos pasidarė labai di
delės, aukų ateina labai ma
žai, todėl apmokėti jas nė
ra iš ko.

Pasikalbėjime su Mooney 
šita finansinė problema ir
gi buvo iškelta. Jis labai 
bėdavojo. Matyt, tas jį ne
paprastai kankina. Mooney 
yra nepaprastai drąsus ko
votojas, nepaprastai ištver
mingas ir pasiryžęs, bet tuo 
patim kartu jis yra senti- 
mentalistas, lengvai sujaudi
namas. Tokie reikalai, kaip 
nepajėgumas pasimokėti bi
lų, matyt, jį labai kankina.

Gi nuo plačios darbo vi
suomenės Tomas užsitar
nauja daug geresnės prie
žiūros ir pagarbos. Nepri
valome mes jį apleisti. San 
Francisco liet. ■ žada pra
dėt darbą, kad. finansiškai 
paremti tą mūsų klasės did
vyrį. Mes, tolimesnių kolo
nijų lietuviai, taipgi turėtu
mėme prisidėti.

A. Bimba.
PASTABA: Vakar radi

jas pranešė, kad Tom Moo
ney mirė.

Naujas Amerikos submarinas užbaigtas statyti Gro
ton, Mass. Jis nuleidžiamas jūron. Tai bus dar vienas 
smūgis Hitleriui ir jo razbaininkams.

PREZIDENTAS DĖKOJA BAYONNES 
LIETUVIAMS DARBININKAMS «

"Ekcelencija Klėtkoj”

Menševiko Auklėtinio Pliauškalai
“Vilnis” (iš kovo 4 d.) rašo:
“Poškučio redaguojamam ‘Naujienų’ 

šonkauly, pavadintam ‘The Lithuanian 
American Week,’ p. Vaivada paleido 
gniūžtę insinuacijų dėl Chicagos progre
syvių organizacijų surinktų aukų Rau
donajam- Kryžiui. Tas melagis tiesidgi- • 
niai neįvardija ‘Vilnį,’ nei kitas organi
zacijas, nes žino, kad už tai reikėtų at
sakyti.

“Taip, mums artimos organizacijos 
renka aukas Raudonajam Kryžiui ir pri
duoda jas. Aukos buvo renkamos ‘Vil
nies’ koncerte, pereitą savaitę Cicero ir 
dar keliuose parengimuose.

“Mūsų žmonės gausiai aukavo.
“O kiek aukų ‘Naujienos’ surinko Rau

donajam Kryžiui? Nieko.
“Toks skleidimas melagingų paskalų 

yra sąmoningas kenkimas Raudonajam 
Kryžiui.

“Mūsų žmonės gausiai aukauja ir Ru
sijos Karo Fondan. Aukauja ne tik 
Jungtinėse Valstijose, bet ir Kanadoje 
(per Kanados Raudonąjį Kryžių).

“O kuo pasižymi ‘Naujienos’ ir visa 
jų grupė? Niekuo.

“Insinuatorius Vaivada susirūpino ir 
mūsų rengiamomis prakalbomis. Mat, 
kai ‘socialistai’ neturi kuopų savo Sąjun
gos, o kitos organizacijos nekviečia jų 
kalbėtojų, tai jie mano, kad ir su kairią
ja srove taip yra.

“Mūšų kalbėtojų kelionės lėšas paden- 
. gia organizacijos, kurios juos kviečia, o 

mūsų, kalbėtojai, be to, padaro daug 
naudos savo laikraščiams.

“A. Bimbos kelionė į vakarines vals
tijas davė ‘Laisvei’ su virš tūkstantį do
lerių, nes draugai gausiai aukauja ir už
sirašo laikraščius, taip pat organizuoja 
parengimus laikraščių naudai.

“Tas pats Vaivada dar plačiau atidaro 
savo nevalyvą burną, insinuodamas, kad 
‘Chicago boys’ gauna mėnesinę stipen
diją iš Washington© ‘Maxie.’ Jis, žinoma, 
turi omenyje Maksimą Litvinovą, bet 
kaipo bailys, neišdrįsta parašyti jo pil
ną vardą ir pavardę, nes žino, kad už 
tai reikėtų atsakyti.

“Kas link ‘socialistų,’ tai ta naujieni- 
nė grupė yra skūpiausia bet kokiam rei
kalui, o ypač visuomeniškiems reika
lams.”

MAKE EVERY 

PAY DAY

BOND DAY
JOIN THE PAY-ROLL 
★ SAVINGS PLAN ★

Prieš tūlą laiką grupė į does that of 
Bayonnės (N. J.) lietuvių! 
darbininkų, dirbančių Stan
dard Oil Kompanijai, pa
siuntė prezidentui Roosevel- 
tui pareiškimą, pasižadant 
dirbti daugiau ir geriau ka
ro metu, kad mūsų kraštas 
karą laimėtų. Į tai jiems at
sakė prezidentas per savo 
sekretorių. Štai kokį laišką 
gavo Po v. Janiūnas, kuris 
paminėtąjį pareiškimą pa
siuntė :

Department of State 
Washington <

My dear Mr. Janiūnas:
By reference from the 

President the letter signed 
by you and other Lithuan
ian workers of the Stand
ard Oil Company of New 
Jersey, has been given to 
me for acknowledgement 
and thanks.

It is extremely gratify-,

(Feljetonas)
Ir vėl prastos navynos iš pajamų, ar apsimoka sielotis 

Kordušinės pastogės. Net ir trankytis, vargti ir pasi- 
gaila man mūsų ponstvos, žeminti? Sovietai ar ne So- 
ypač “jo ekcelencijos—pre- vietai, Lietuvos nepriklau- 
zidento”, kurį kaip kokį somybė ar priklausomybė, 
iš cirko Dievo sutvertą gy- mums tiek apeina, kiek iš 

to naudos gauname mes, 
lietuviški Kordušai, o jei to 
nėra, tai trauk devyni viską 
— veltui dirbti nėra durnių.

Taigi, pas mus, kurie 
pratę valdyti ir ponauti, 

i, reikalai kaž
kas nesiklijuoja nuo to lai

ško, kai “fiureris” sustokino 
Rusijoj, jau neina pagal 
planą niekas ne tik Adolfui 
bet ir visiems mums pagal
bininkams ir Amerikoj. Ru
sijoj Adolfo generolai pra
dėjo sirgti ir mirti nuo ne
pasisekimų, mes Amerikoj 
irgi jau negaluojame ir pe- ing to note your pledge to 

work in full cooperation 
with this country’s war ef
fort and to buy defense 
bonds. Unity of purpose is 
a primary objective which 
requires the active partic
ipation of all Americans of 
Lithuanian descent as it

vunėlį, uždarytą klėtkoj, 
vežioja miestąs iš miesto, 
neatsižvelgia nei į senatvę, 
vargina ir tiesiog fones kre
čia. Kas tai matė, leidos ir 
džentlemen, tokią vožnią
asabą pastatyti prieš publi- kai matote 
ką ant pajuokos, juk tai tik
ras “tresiotsia - beriotsia”( 
biznis, kuomet ž m ogus 
klausai panašų' reklamavi
mą:

— Ei, vyrai ir moteris, 
čionai... nepaprastas regi
nys !... visi... visi..' urr- 
ra; kas daugiau.. ei, ei!... 
už pažiūrėjimą į “ekcelenci- „ „____ ___________
ją” viena .akim 10 cents, samės- tarp savęs, ir kad 
abiem — 20 cents; už pa- būtų už ką — už tuščią mai- 
uostymą dar daugiau, o už šą. Taip, taip, ponai ir po- 
rankos pakratymą minimum jnios, pradėjo pūsti rūstūs 
$5.00 etc, etc, ei, ei!...

Tas dar būtų buvę ne taip 
blogai, jei tas visas “uždar
bis” būtų tekęs tam, kam 
buvo planuota. Publika pa- 
sikvatojo iš to viso “šio”, 
ėmė ir atidavė iki paskuti
nio cento Raudonam Kry
žiui. Juk tai ne pagal pla
ną. Akurat taip, kaip Adol
fui Rusijoj.

Na, kad ir Baltimorėj, 
tiek prilakstėme, tiek storo- 
jomės, idant sudrebinti že
mę, o kas išėjo? Ogi svins- 
tvo, vietoj pasitarnauti sa
vo “fiureriui,” pagelbėjomė 
jo priešams ir magaryčioms 
dar įsiskolinome už keliones 
ir kitus galus. Ką gi pasa
kys Adolfas? Juk jis atsiun
tė čia “prezidentą” ne tam, 
kad remti jo priešus. Net 
baimė ima, kad, kokios, gal 
prisieiti už tai suvesti ats
kaitas su gestapo, o tai bū
tų ne labai malonus dalykas. 
Ne, ne, ne... tokių klaidų 
daugiau negalima daryti. 
Jei jūs, filadelfiečiai, norite 
irgi atiduoti pinigus Raudo
nam Kryžiui, tai eikite pa
sisupti po medžiu — cirkas 
važiuoja į savo stovyklą, 
farmon.

Mūsų vielmožna ponstvh 
už dyką burnos neaušins, 
nepaisant, kad ir malonu pa
keikti Šovietdš, bet jei nėra 
iš to atskiriems ponams

vėjai, aplink nyku ir tuščia. 
Ateitis nežada gero. Prieš 
galą dar bandome kiek drū
ti gelbėt save ir Adolfą, 
keikdami bolševikus. Gal 
būt tas ne tiek kenkia jiems, 
kiek mums, taeiaus mes tuo- 
mi pasitenkiname save ir 
turime ką raportuoti Goeb- 
belsui iš savo “veiklos.”

Paskutinis skymas išėjo 
prasčiausia už visus kitus. 
Prisieina dabar gyventi 
kaip tam kupranugariui: 
kuomet maisto yra ir valgo 
normaliai, išauga jam ant 
nugaros du kalnai kaipo 
rezervas^ atsitikime stokos 
maisto, tuomet tos kupros 
palaiko gyvybę kol paga- 
liaus išnyksta... 
mums lietuviškiem 
mosciam, 
užsibaigus 
koks nors 
pasirinkti
ar nuo tilto į upę, arba val- 
gyklon bulvių skusti. Bet 
kol tas bus, iki dar liežuvis 
tarnauja, keiksime visus, 
kas tik prieš Hitlerį kovoja; 
iki pajėgsime nusipirkti 
juodylos, paškudysime So
vietų Sąjungą per savo ga- 
zietas “Keleivį”, “Navynas” 
ir kitus Prano Ancevičiaus 
organus, daktaro numirusių 
arklių, kitais žodžiais, na
ciško rakalio.

Barbintas.

Redakcijos Atsakymas
Tautiškam Katalikui, Scran

ton, Pa. — Nėra reikalo į 
kiekvieną tų “tėvelių” laikraš
ty telpamą nesąmonę kreipti 
dėmesį. Jie savo laikraštį tam 
ir leidžia, kad meluoti. Jūsų 
rašinėliu nepasinaudosime.

Coal Centre, Pa

Taip ir 
jego- 

rezervui visai 
ir jei neįvyks 
stebuklas, teks 
vieną iš dviejų,

Išėjo Mūsų Berneliai
Iki vasario 28 d., š. m., iš 

šio miestuko išėjo J.A.V. kari
nėn tarnybon šie lietuviai jau
nuoliai :

Jonas Veveris, narys LDS 
153 kp.; Jonas Varnelis; Juo
zas Veveris (truputį anksčiau 
paimtas) ; Walter Durša, Al
bertas Bielskis, Povilas Kubils
kis (pastarieji du irgi nariai 
LDS 153 kuopos) ir Petras 
Mitkus. Kiti dar laukia savo 
kalcinos.

A. Kubilskis.

* London. — Laisvieji fran- 
cūzai Londone labai džiau
giasi, kad Anglijos lakūnai 
bombardavo naciam dirban
čius fabrikus Paryžiaus 
apylinkėje.

t

every other 
element which has contrib
uted so much to the devel
opment of our country, and 
it is encouraging to be told 
that you may be counted 
upon. Please express to 
those who signed with 
the President’s thanks 
your message and for 
spirit which prompted 
to write him.

Sincerely yours, 
(Parašas) 

Harold B. Hoskins 
Executive Assistant r

Mr. P. Janiūnas,
.Care of Lithuanian Work

ers of Standard Oil Com
pany of New Jersey, 

128 West Forty-ninth Str., 
Bayonne, New Jersey.

you 
for 
the
you

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiamieji: Į mūsų kliu- 
bą ateina beveik visi lietu
viški laikraščiai. Aš čia juos 
kaip kada gerai išskaitau. 
Aš štai ką pastebėjau: Kitų 
sriovių laikraščiai pirmiau 
dažnai dėdavo, žinias iš Ber
lyno apie Lietuvą, bet da
bar nebesimato. Tačiau da
bar jie daug talpina prane
šimų iš Lisbono. Kodėl mū
sų spaudoje tokių žinių ne
simato? «Kur tas Lisbonas 
randasi? Aš jums iš anksto 
dėkavoju už paaiškinimą.

Skaitytojas
Atsakymas:

Lisbonas yra Portugalijos 
sostinė. Kadangi dabar A- 
merika kariauja su Vokieti
ja, tai klerikalų, tautininkų 
ir menševikų laikraščiams 
nelabai paranku dėti žinias 
tiesiai iš Berlyno Hitlerio 
propagandos biuro. Todėl 
lietuviška Hitlerio agentū
ra tapo perkelta į Lisboną. 
Dabar iš ten į “Draugą,” 
“Nauji enas,” “Keleivį,” 
“Darbininką”, “Ameriką” ir 
kitus juodlapius liejasi hit
lerinė propaganda ir nuodi
ja Amerikos lietuvių protą.

Hitlerio agentai, kurie tą 
biurą Lisbone veda, puikiai 
žino, kad nei “Laisvė”, nei 
“Vilnis” nedės nacių propa
gandos, todėl mums jos vi
sai nė nesiunčia. Mes jokių 
ryšių neturime su jokia hit
lerine įstaiga ir todėl jokių 
pranešimų negaudavom iš 
Berlyno ir dabar negauna
me iš Lisbono.
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pavienė narė, $1.00. Dr. A Petriką $1.00.; A.
Šmitas $1.00.

kompozitorių kūrinius. Ir tinkamus, naudoja
mus išleis svietan.DMITRIJUS

š. m. kovo mėnesio 16 d. sueis 16 metu, kai 
mirė žinomas tarybinis rašytojas Dmitrijus 
Furmanovas.

Ilgą gyvenimo kelią jau buvo Furmanovas 
atlikęs, kai pasišventė literatūrai.

Ivanovovoznesensko smulkaus pirklio sūnus 
Furmanovas, baigęs miesto mokyklą, buvo pa
siųstas į prekybos mokyklą. Jo tėvas — griež
tas ir religingas žmogus, kurio bijojo visa 
šeima, — nutarė, kad sūnus turi išeiti “į pre
kybos sritį”. Tačiau baigęs mokyklą Dmitrijus 
prieš tėvo valią vyksta į Kinešmą ir įstoja ten 
į realinę mokyklą. Jis susižavi poezija, litera
tūra, svajoja apie universitetą. Ir štai nepaso
tinamas jaunuolio mokslo alkis ir užsispyri
mas paverčia tą svajonę tikrove: Dmitrijus 
Furmanovas — Maskvos universiteto studen
tas.

Pusiau badaudamas, tik atsitiktinai teužsi- 
dirbdamas pamokomis vieną kitą grašį, Dmi
trijus dažnai išsižada pačių svarbiausių daly
kų, kad tik susitaupytų kelias kapeikas ir nu
sipirktų knygų. Knygos — jo aistra.

Ir vis dėlto jis kuo mažiausiai panašus į ra
mų “akademinį” studentą, tas jaunuolis su at
viru žvilgsniu, su stambiais, valingais veido 
bruožais. Jam trošku ir ankšta cariniame uni
versitete. Viešpatavusi ten valdiškumo ir kar
jerizmo dvasia vis labiau ir labiau slegia jį.

1914 metai. Staiga prasidėjo pasaulinis im
perialistinis karas. Dmitrijus Furmanovas 
vyksta į frontą kaip žurnalistas ir gailestin
gasis brolis. Labai pastabiai jis stebi fronto 
aplinkumą, susipažįsta su kareivių nuotaiko
mis. Furmanovo dienyne vis dažniau pasirodo 
drąsios, aštrios pastabos apie carinės santvar
kos žiaurumus, apie revoliucijos neišvengia
mumą. Jis aiškiai jaučia “besiartinančios au
dros galingą kvėpavimą” ir laukia jos su vilti
mi, nekantraudamas.

Vasario revoliucija užklupo Dmitrijų Fur
manova jo gimtajame Ivanovo mieste/Jis tuo
jau pat aktyviai įsijungė į revoliucinį sąjūdį. 
Visa audringai besivysčiusių 1917 metų įvykių 
raida, Furmanovo drąsa ir sąžiningumas išve
dė jį į teisingąjį kelią. Spalio perversmą jis 
sutiko būdamas miesto revoliucinio štabo pir
mininku. Toliau — karštas, atsakingas dar
bas Ivanovo vykdomajame komitete, vaisingas 
bendravimas su žymiuoju bolševikų veikėju 
Mykolu Vasiljevičium Frunze, kuris tapo Fur- 
manovui mokytoju ir draugu.

Po kelių mėnesių Dmitrijus Furmanovas įs
tojo į bolševikų partiją. “Tiktai dabar tepra
sideda mano sąmoningasis darbas..., — rašė 
jis savo dienyne. — Buvo svyravimų,, buvo 
abejojimų, tačiau įvykiai, mintys, pasikalbėji
mai varyte varė mane būtinai į komunizmo 
.krantą... Dabar Dmitrijus Furmanovas — ko
munistas, bolševikas.”

1918 m. pabaigoje Frunze buvo paskirtas 4- 
sios Raudonosios armijos, kuri • veikė prieš 
Kolčaką, vadu. Frunze išvyko į frontą, nusi
vesdamas su savimi pirmąjį tūkstantį Ivanovo 
audėjų savanorių. Paskui juos išvyko į fron
tą Dmitrijus Furmanovas.

Ten jau griaudėjo čapajevo ir jo didvyriš
kųjų pulkų šlovės garsas. Frunze užduodavo 
jiems atsakingiausius kovos uždavinius. Ta
čiau tose kariuomenės dalyse dar reikėjo iš
vystyti plačią revoliucinę veiklą, čapajevo di
vizija savo nuotaikomis buvo pusiau partiza
niškos dvasios. Pats Čapajevas — savaime iš
kilęs talentingiausias kariuomenės vadas, tik
ras didvyris, visa siela atsidavęs proletarinės 
revoliucijos reikalui, — neturėjo jokio siste
mingo bendrojo išsilavinimo ir rimto politinio 
pasiruošimo. Be to — armijoje tai žinota — 
jis buvo savimylus ir greitai užsidegąs žmo
gus. Tokios divizijos tokiam vadui buvo rei
kalingas ypatingas komisaras — komisaras, 
kurio asmenyje būtų sutapusios drąsaus vado 
ir talentingo politinio organizatoriaus savybės, 
kuris turėtų ne tiktai stiprią valią, bet ir ne
klaidingą takto jausmą.

M. V. Frunze pasirinko Furmanovą. Ir jis 
neapsiriko. Furmanovo asmenyje čapajevo di
vizija gavo puikų karo komisarą. Jis greitai 
buvo kovotojų gerbiamas ir mylimas, tapo ča
pajevo artimu draugu ir auklėtoju. Jaunas ko
misaras dalinosi su raudonarmiečiais visais 
fronto gyvenimo sunkumais ir daug kartų nai
kinančioje priešo ugnyje patraukdavo paskui 
save pirmyn akimirksnį susvyravusias kariuo
menės dalis.

Furmanovas išvystė divizijoje didelę politi
nę ir kultūrinę masinę veiklą. Dėl to dar la
biau sustiprėjo Čapajevo pulkų drausmė, dar 
labiau išaugo jų kovinė smogiamoji jėga.

1919 m. rudenį Furmanovas buvo paskirtas 
Turkestano fronto politinės vadybos viršinin
ku. Ir štai Dmitrijus Furmanovas Turkesta
ne. Įtempta, aliarminga būklė. Tolimoje Se- 
mirečensko srityje pakėlė galvą vietos kontr- 
revoliucija; auga basmačų banditinės gaujos; 
vis dažniau kartojasi akiplėšiški užpuolimai iš 
užsienio, iš Kinijos teritorijos, kuriuos vykdo 
ten pabėgusios Apnenkovo ir Ščerbakovo balt- 
gvardiečių gaujos.

1920 m. kovo men. Dmitrijus Furmanovas 
vyksta į Semirečję kaip Turkestano fronto 
revoliucinės karo tarybos įgaliotinis ir kaip 
3-sios divizijos karo taiylos pirmininkas. Ko
va su kontrrevoliucija, partinės ir kultūrinės 
— švietimo veiklos sutvarkymas, medvilnės 
auginimo ir gyvulininkystės klausimai — ap-

FURMANOVAS
skritai nėra tokių klausimu, kurie nebūtų j- 
čję į virto virusią Furmanovo veiklą, čia pa
sitaikė vienas opiausių, vienas pavojingiausių 
jo gyvenimo momentų.

Gautas Frunzes įsakymas — permesti 3-sios 
divizijos dalis į Ferganą basmacų gaujoms 
sulikviduoti. “Divizijoje kyla maištas, vietos 
kontrrėvoliucionierių išprovokuotas. Maišti
ninkai išeina iš savo kareivinių ir užima Vier- 
no miesto tvirtovę. Pajėgos daugiau negu ne
lygios: vienoje pusėje — penkiolika komunis
tų su Furmanovu priešakyje, o antroje—gink
luotų sukilėlių penkių tūkstančių masė. Ta
čiau Furmanovas pasiryžta kovoti. Septynias 
dienas paeiliui jis veda derybas su maištinin
kais. Jis drąsiai atvyksta pas juos į tvirtovę ir, 
kaip paprastai, būdingų jam drąsumu ir at
virumu kalba į priešiškai nusistačiusią minią.

Maištas, grėsęs sukelti didžiulių komplika
cijų, buvo likviduotas be kraujo praliejimo... 
Tačiau Furmanovo kovinė veikla tuo nepasi
baigė. 1920 m. rugpiūčio mėn. pasijudino Kry
me uždarytasis Vrangel is. Jis pasiuntė prieš 
Kubanę generolo Ulagajaus vadovaujamą de
santą. Baltgvardiečiai, išsikėlę į Azovo jūros 
krantą, grėsė Krasnodarui. Tam naujam ge
neroliškam “siurprizui” kuo greičiausiai su
likviduoti buvo Ulagajaus užfrontėje mestas 
raudonųjų desantas. Dmitrijus Furmanovas 
buvo to desanto komisaras.

Tai buvo nepaprastai pavojinga ir sudėtin
ga operacija, kurios paruošimas ligi pat pas
kutinio momento turėjo būti atliktas griež
čiausioje paslaptyje. Raudonųjų desantas į- 
vykdė jam duotąjį uždavinį. Dvi paras truko 
atkaklus mūšis, kurio metu Furmanovas buvo 
sunkiai kontūzytas, tačiau be pertraukos ko
vėsi ligi pat galo. BaltgvardieČių dalys buvo 
sutriuškintos. Už tą puikiausiąją operaciją vy
riausybė apdovanojo Dmitrijų Furmanovą 
aukšta kovine dovana — Raudonosios Vėlia
vos ordenu.

Nuo 1921 m. Furmanovas gyvena Maskvoje 
ir visiškai pasišvenčia literatūros darbui, ben
dradarbiaudamas laikraščiuose ir kariniuose 
politiniuose žurnaluose. Netrukus išėjo jo pir
moji knyga — apysaka “čapajevas,” vienas 
geriausiųjų tarybinės literatūros kūrinių. Sa
vo apysakoje Furmanovas nupiešė ryškų ir 
teisingą liaudies didvyrio Vasilijo čapajevo 
paveikslą. Milijonai skaitytojų karštai pamilo 
tą talentingąją knygą. Pasiremiant ta apysa
ka buvo vėliau sukurtas kitas žymus tarybi
nio meno .kūrinys — kino filmą “čapajevas.”

Po “čapajevo” išėjo antras stambus Fur
manovo kūrinys — “Maištas.” Tai — skaudi, 
jaudinanti apysaka apie didvyriškumą, apie 
didžiąją bolševikų tiesos jėgą, apie tą jėgą, 
kuri buvo mažutės saujelės bolševikų ir paties 
Furmanovo tvirtove tolimoje Semirečjėje 1920 
m. .

Dmitrijus Furmanovas yra parašęs dar eilę 
novelių ir apysakų: “Raudonasis desantas,” 
“Aštuonioliktaisiais metais” ir kitas. Per 
anksti ištikusi mirtis sukliudė jam įgyvendin
ti savo plačius kūrybinius užsimojimus. Ta
čiau ir tai, ką jis suskubo palikti, yra tvirtas 
indėlis į tarybinės literatūros auksinį fondą.

M. L.

Parama LMS Kultū
riniam Darbui

Kuopos, organizacijos ir pavieniai asmenys 
ateina paramon Lietuvių Meno Sąjungos kul
tūriniam darbui. Šiuo tarpu vėl galime pra
nešti, kad eilė LLD ir LDS kuopų, taip pat 
ir kitų organizacijų, įstojo į LMS.

Iš pavienių stambiausiai atsiliepė Petras 
Taras (buvęs .brooklynietis). Draugas Taras 
aukojo Meno Sąjungai $10.00. SeniaUs Petras 
veikė LMS organizacijoj kaipo Centro Ko
miteto narys. Yra ir daugiau asmenų, kurie 
šiuo apsigynimo laikotarpiu gerai uždirba — 
jie ne tik prie centų, bet ir prie dolerių. Mes 
kviečiame šiuos draugus, meno-kultūros mylė
tojus, atsiliepti panašiai, kaip draugas Taras. 
Žinoma, kas kiek gali.

Detroito Aido (Choro sekretorė, Aida Li- 
minsky, prisiuntė choro duoklių $20.00. Ji 
laiške sako, “žinau, kad jūs maloniai priimsite 
čekį, kad-ir jis suvėluotas”. Tai tikra tiesa. 
Visi chorai, visos organizacijos turėtų sužiūrė
ti bilas ir duokles, kurios priklaus^ LMS Cen
trui'. Tuo būdu greičiau susidarytų biudžetas 
vėikalų ir dainų leidimui.

Nauji Vienetai į Meno Sąjungą
Roselando Lietuvių Moterų Kliubas įstojo į 

LMS ir jo sekretorė M. Ndriusis prisiuntė mo
kestį ($5.00) už 1942 metus. Nuo Chicagos 
Lietuvių Moterų Kultūros Kliubo Choro, per 
S. Petreman, gavome mokestį už du metu — 
$10.00.

LDS 74 .kp., Bridgeport, Conn., per J. J. 
Mockaitį, prisiuntė $5.00. LLD 47 kp., Mon
treal, Canada, $5.00. LLD 55 kp., Worcester, 
Mass. — $5.00. Clevelando Lietuvių Moterų 
Kliubas įstojo į LMS ir prisiuntė $5.00.

Sekamos kuopos įstojo kaipo broliškos or
ganizacijos: LLD 66 kp., Grand Rapids, Mich., 
$3.00; LDS 49 kp., Waterbury, Conn., $3.00; 
LDS 24 kp., Great Neck, N. Y., $3.00; LLD 
163 kp., Keamy, N. J., $3.00. Helen žukienė,

Iš LMS Centro Komiteto Posėdžio
Vasario 17 d. įvyko LMS G. K. posėdis. Iš 

sekretoriaus pranešimo paaiškėjo, jog su pa
baiga pereitų metų LMS iždas, išleidus dvi 
operetes ir kitus veikalus, buvo visai ištuštė
jęs. Bet padarius atsišaukimą į broliškas or
ganizacijas ir pavienius asmenis, piniginė pa
rama pradeda ateiti, šiuo tarpu jau vėl yra 
virš šimto dolerių, žinoma, su tokia suma ma
žai kas galima pradėti, bet tikimasi gauti 
daugiau piniginės paramos.

Posėdyje perorganizuota LMS Centro ko
misijos ir jos paraginta veikti. Centro Komi
tetas numato, kad paruošimas veikalų ir dai
nų sekančiam sezonui jau labai laikas pradė
ti. Todėl komisijos turi imtis darbo. Beje, mu
zikos komisija jau laikė ir savo posėdį, pra
deda darbą.

Numatoma greitai išleisti W. Žuko kompo
zicijos porą dainelių ir “Dainą apie Volgą.” 
Taip pat komisija skaito, studijuoja Lietuvos

Laisvoji
Ar Gerai Daro Progresyviai, 
Eidami Smetonos Klausytis?

Daug sykių teko pastebėti 
mūsų spaudoje aprašymus 
apie A. Smetonos “vizitacijas” 
ir jo neva prakalbas. Mat, jis 
dabar baladojasi Amerikoje 
po lietuviais apgyventas vietas 
šmeiždamas Lietuvos liaudį, 
buvusią Lietuvos Tarybų val
džią ir Sovietų Sąjungą. Pyks
ta jis, kad neteko taip šiltos 
vietelės Lietuvoje, neteko ti
tulo—“tautos vadas.”

Mūsų draugų koresponden
tų aprašymai apie Smetonos 
tas baladones ir jo “spyčius” 
veik visur sako, kad į Smeto
nos parengimus dauguma suei
na ne todėl, kad su juom ide
ologiniai sutiktų, bet kokio tai 
smalsumo traukiami. •

Daugiausia man puolė į gal
vą aprašymai apie Smetonos 
lankymąsi Baltimorėje, Md. 
Apie tai buvo aprašymai net 
per du ar tris “Laisvės” nume
rius, duodant smulkmenų, kaip 
apie rengėjus, taip ir apie pa
tį Smetoną ir jo pasakytą ten 
kalbą. Tokis aprašymas, su
prantama, yra geras dalykas. 
Bet ir iš Baltimorės mūsų ko
respondentas žymi, kad ir ten 
buvę labai daug tokios publi
kos, kuri Smetonai nepritaria. 
Korespondentas sako, kad 
“buvo susirinkę apie 700 žmo
nių.” Tarp tų “apie 700” klau- 
sovų bei žiūrovų, pasak kores
pondento, daug buvę ir tokių, 
kurie “susirinko pažiūrėt to 
barzdoto žmogaus, kuris Lie
tuvoje laike savo diktatoriško 
režimo žmones šaudė, korė ir 
masiniai juos į kalėjimus grū
do.” '

Mano supratimu, nėra rei
kalo progresyviams žmonėms 
eiti tokio bestijos net pažiūrėt. 
Jeigu jau jūs nepritariat Sme
tonai, tai kogi į tas jo “pra
kalbas” eit? Ar kad sudaryt 
daugiau publikos,—kad jam ir 
rengėjams duot daugiau ūpo 
ir linksmumo ?

Mes gerai žinome, kuom 
Smetona buvo Lietuvoje, žino
me), kad mūsų geriausius bro
lius ir seseris masiniai į kalėji
mus sodino, retežiuose laikė, 
kankino juos, gyvybę jiems 
atimdavo. Daug mūs draugų 
kovotojų už. Lietuvos (kartu 
ir mūs) liaudies reikalus ko
vojo, kad iškovojus šviesesnę 
ateitį Lietuvos liaudžiai. Mes 
žinome, ir neužmiršime !—ką 
Smetonos režimas su jais pa
darė . ..

Ir štai, progresyviai žmonės, 
Smetonos ,nekenčią žmonės,— 
eina į jo prakalbas, klauso jo 
zaunų, tėmija, koki jo ūsai, 
barzda, kiek jis didelis ar ma
žas ir t.t. <

Aš manau, kad toki /žmonės 
perdaug skysti, perdaug turi 
naivaus smalsumo. Į tokį pfek- 
šą nereikėtų žiūrėti, jis reikia 
ignoruoti, kaip šlykštybė! Te
gul jis sau hešiojasi tą savo 
keistą barzdą bei ūsus. Ar gi 
mes barzdų ir ūsų nematėme? 
—Juk ir Amerikoje barzduotų 
ir ūsuotų žmogysčių netrūksta. 
Tik pamąstykit, mano mieli 
draugai ir draugės: Jūs sako* 
tės Smetonai nepritariat, o į 
jo prakalbas nueinat ir padau
ginate publikos skaičių. Jam ir

Sakykla

Easton, Pa.

jo sėbrams to tik ir reikia. 
Rengimo komitetas su pasidi
džiavimu sako: “Matai, Ekse- 
lencija, kiek mes priauklėjo- 
me tau pasekėjų.” Įvairūs po
litikieriai bei valdininkėliai 
taipgi mato jus besiklausant 
Smetonos, ir jie mano, kad jis 
i ūsų simbolis. Jie, mat, nepa
klausia, kuris jūs Smetonai 
pritariate, kuris prieš jį. To
kiame atsitikime, jūs atsidu- 
riat neišmanėlių rolėje!

Būtų kitaip, jeigu tose Sme
tonos prakalbose būt leidžiama 
klausovams duoti “Jo Ekselen- 
cijai” paklausimus, kiek nors 
išsireikšti, arba balsuoti, kas 
jam pritaria ar nepritaria. 
Tuomet aš pati pirmutinė ver
buočiau visus lietuvius eiti ir 
parodyti jam savo “simpati
ją.” Užtektų tam fašistui pa
sirodyti vienoj lietuvių koloni
joj, ir daugiau jis jau nerody
tų savo nosies niekur.

Kuomet tose jo “misijose”, 
žmonių balsas paneigtas ir už
gniaužtas, tai, suprantama, 
daugiausia sueina tik Smeto
nos pateptiniai, kurie dar ma
no ir nori, kad Smetona būtų 
grąžintas būt Lietuvos “tautos 
vadu” ir vėl jodinėtų liaudžiai 
ant sprando.

Jeigu progresyvūs lietuviai 
neeitų Smetonos “pamatyt,” 
tai rengėjai publikos daug ne
turėtų, ir liautųsi varę tą mon
key biznį.

Nekelkime pas juos nei ko
jos! Neduokime fašizmui pa
ramos !

Vilija.

Gaisrai ir Eksplozijos prie 
Valdiškų Darbų

Mūsų apylinkės visa terito
rija yra apgyventa tirštai vo
kiečiais, kuriuos čionai vadina 
Pennsylvanijos d o č m a n ais. 
Dalis tų vokiečių labai simpa
tizuoja Vokietijai ir pačiam 
Hitleriui, ir negalima sakyti, 
kad jie sėdėtų rankas nulei
dę, nieko neveiktų labui sayo 
“Fatherlando.”

Pastaruoju laiku įvyko keli 
stambūs gaisrai ir viena eks
plozija. Vietinė spauda apie 
tai plačiai.rašo, bet nieko kon- 
krečio nepasako. Bet žmonės 
plačia burna rėkauja, kad tai 
sabotažninkų iš penktos ko
lonos juodi darbai.

Vasario 14 d. sudegė West 
Easton dažyklos įmonė (For
rest Piece Dye Works, Inc.), 
gaisras buvo užkurtas tiks
liai pavėjui, viskas supleškė
jo; nuostolių padaryta už 
$170,000.

Praslinkus porai dienų, ka
pitalisto C. K. Williamso bu
vo padegta viena dirbtuvė. 
Dabar aplink fabriką aptve
riama vielų tvora, kuri bus 
sujungta su elektros sriove.

Vasario 21 d., už Freemans
burg, netoli nuo Bethlehem, 
kur randasi milžiniška elekt- 
tros aptarnavimo stotis (Po
wer and Light Co.), yra ka
reivių saugojama, nes tą dieną 
buvo nužiūrimi žmonės, kurie 
slapukiškai artinosi, bet karei
vių buvo apšaudyti, ir pabėgo

Teatro Kultūros komisija taip pat posė
džiauja1 — skaito gautus veikalus, jieško nau
jų veikalų ir tt.

LMS Centro Komiteto Sąstatas
Manau, kad bent kartą į metus reikia mūsų 

visuomenė supažindinti su šios meninės - kul
tūrinės organizacijos veikėjais, Centraliniu 
Lietuvių Meno Sąjungos Komitetu. Iš toli
mesnių kolonijų LMS Komitete 'yra Vincas 
Visockis ir Dr. J. Kaškiaučius. Visi kiti Broo- 
klyno apylinkės.

Muzikos Komisijoj veikia Geo. Kazakevi
čius, A. Klimaitė, A. Žilinskaitė, L. Kavaliaus
kaitė, P. Pakalniškis ir Geo. Klimas. Bronė 
šalinaitė yra LMS C. K. muzikos direktorė.

Teatro - Kultūros Komisija: P. Balsys, J. 
Gužas, A. Rainienė, W. Kubilius, N. Pakalniš
kis ir V. Bovinas.

LMS C. K. valdyba: W. Kubilius — pirmi
ninkas, V. Bovinas — sekretorius,, A. Rainie
nė — iždininkė. V. Bovinas, sekr.

Trečias Puslapis

sovuose daug skanaus juoko.
žmonės kvatote kvatojo iŠ
anų redaktorių kvailų melų ir 
nelemtos jų propagandos.

Vienas žmogus bandė.užtar
ti pro-nacinį “Keleivį”, bet 
tuomi jis tą šlamštą da tik 
labiau supeizojo. Kalbėtojas 
jo paklausė, ar gi jis tiki “Ke
leivyje” tilpusiam pasakoji
mui, kad Lietuvoje prie Tary
bų valdžios 3 žydai ir 2 rusai 
jojo ant kunigo, ir kitokiem to 
laikraščio žiopliems melams. 
Klausovai pasileido juokais 
net iki ašarų, o “Keleivio” už
tarėjas pasijuto kaip karštame 
vandenyje.

Kalbėtojas apgailestavo, kad 
vis dar randasi žmonių, ku
rie semia “žinojimą” iš tokių 
melagingų laikraščių, kaip 
“K.”, “Naujienų” ir jiems pa
našių šlamštų. Jų reiktų veng-

į tankumynus. Policija tuoj 
pradėjo juos sekti.

Vasario 23 d., West Easto- 
ne, naktį, užsiliepsnojo gele
žies liejykla (Lehigh Found
ries, Inc.), kuri lieja daiktus 
kariškiems reikalams, šimtas 
ugniagesių, darbavosi per 7 va
landas, pakol užgesino. Keli 
ugniagesiai buvo sužeisti. 
Nuostolių padaryta už šimtą 
tūkstančių dolerių. Iš penkių 
šimtų darbininkų, du trečda
liai neteko darbo. Dirbtuvė 
bus atbudavota į tris savaites 
laiko.

Vasario 24 d., netoli nuo 
Phillipsburgo-Hackesttown, N. 
J., ekspliodavo parako išdir- 
bystė (Essex powder Co.). Už
mušė du darbininkus—A. Wil- 
lever, 40 metų, ir Ch. Sutton, 
64 metų, šešius sužeidė. Lai
ke eksplozijos per mylią lan
gai drebėjo. Dirba ten 125 
darbininkai, iš kurių 90 mote- 
rų-merginų. >

Automobilio Nelaimė
Laisviečio sūnus, Edwardas 

Matonis, skubiai vairavo ma
šiną (skubėjo namo), ir per 
neatsargumą, staiga kelius 
kartus apvirto-susitrenkė. Ma
tonis lengvai susižeidė. Bet 
mašina nepataisomai susikūlė.

Nelaimė Garadžiuje
Moteris W.Wagner, 21 me

tų, įvairavo savo mašiną į ga- 
radžių, ir išlipusi buvo savo 
mašinos prispausta prie stul
po. Po valandos, vyras rado 
savo moterį prispaustą prie 
stulpo nebegyvą, mirusią.
Atsargiau su Hitch-Hiker’iais

Toki žmonės, didžiumoj vi
so svieto padaužos. Stovi jie 
bile kur prie kelio, ir rodo 
nykštį kožnam važiuojančiam 
automobiliu, kad už dyką vež
tų.

Tūlas O. Zegenfuss sustojo 
prieš raudoną šviesą ant 13- 
tos ir Butler gatvės, ir įsileido 
pavežt žmogų, kurio būta ban
dito, nes pavažiavus iki Wolf 
gatvės, kur buvo sena ligoni
nė, įrėmė vežikui revolverį į 
pašonę ir atėmė $36, paskui 
bė strioko pasišalino.

V. J. Stankus.

Oregon City, Oregon

ti, kaip pavietrės. Net ir mūsų 
valdžia į kaikuriuos jų turi 
nuožiūrą; jie ir skaitytojus ga
li padėti į nemalonią padėtį.

Draugo A. Bimbos kalba 
mus daug ko pamokino.

Ant rytojaus, vasario. 14, 
buvo suruoštos šaunios d. A. 
Bimbai išleistuvės draugų. Stu- 
purų namuose. Nors draugų 
Stupurų stuba ir didelė, bet 
žmonių prisirinko pilnutėlė, 
net ankšta buvo pasidarę, čio
nai visi labai linksmai vakarą 
praleidome, čia mūsų gerb. 
svečias išaiškino mūsų spau
dos užduotį ir jos finansinę 
padėtį. Taipgi aiškino Lit. 
Draugijos reikšmę ir kvietė į 
ją rašytis, kurie dar nėra jos 
nariais. Taipgi prašė kiek iš
galint mūs spaudą paremti 
finansiniai. Į tai oregoniečiai 
gražiai atsiliepė: vieni pirko 
“Laisvės” Šerus, kiti šiaip au
kojo pinigais. Kiek teko suži
noti, tai draugas Bimba iš mūs 
išsivežė apie $140. Tai mes 
net losangeliečius sukirtome... 
O jų kolonija veik tris sykius 
skaitlingesnė.

Bravo, oregoniečiai, kad 
supratote reikalą ir gražiai 
pasirodėte.

Sunku mums buvo atsiskirti 
su draugu Bimba, nes jis toks 
simpatingas ir n u o š i r dus. 
Lauksime jį vėl kada atsilan
kant!

Kas ir kiek yra aukavę, tai, 
manau, komisija apie tai pa
tieks apyskaita mūsų spaudai.

C. M.

Baltimore, Md.

Pavyko Prakalbos
Vasario 13 d. čionai kalbė

jo mūs labai laukiamas sve
čia d. A. Bimba, “Laisvės” re
daktorius.

Klausovų suėjo gražus bū
relis ir visi atydžiai klausėsi.

Pirmoje savo temoje d. 
Bimba kalbėjo apie dabartinį 
karą, jo baisumą ir kas jo bus 
pergalėtojum. Pasak kalbėto- 
jaus, fašistai dar yra stiprūs 
ir jie laikysis iki paskutinio. 
Bet demokratijos, turėdamos 
nusveriamąją jėgą, galų gale 
apgalės fašistus. Kalbėtojas 
ragino visus ir visas jungtis į 
didelį darbą, prisidėt kas tik 
kuom gali, kad kaip greičiau 
fašizmą nugalėjus.

Antru atveju d. Bimba kal
bėjo apie lietuviškus pro-na- 
cius ir jų spaudą. Skaitė kele
tą ištraukų, iš “Keleivio” ir 
“Naujienų”, išaiškindamas tų 
laikraščių pro-rtacinę poziciją. 
Skaitant iš minėtų laikraščių 
ištraukas ir darant iš jų išva
das, kalbėtojas iššaukė klau-

Laisviečių Jakevičių, gyve
nančių 1709 Hallon St., sūnus 
Alfredas įstojo savanoriu ar- 
mijon ir mokinasi lakūnu. Jis 
randasi Scott Field, Ill. Laiške 
savo tėveliams rašo, kad vie
ną kursą pabaigė antru, seka
mu nuo aukščiausiojo mokinio, 
žinoma, turi gana gerai padir
bėti, kad to atsiekti. Sūnus su 
tėvais susirašinėja apie moks
lą. Mat, jo tėvelis dabar irgi 
eina mokyklon dėl pilietybės 
popierų.

Alfredas rašo, jog vieną 
kartą tekę išeit ant šokių ir 
pasitaikė susipažint su viena 
mokytoja, kuri paeina iš Bal
timorės, ten mokytojauja. Tai 
jinai užkvietė Alfredą sekma
dienį ant pietų ir turėjo ska
nius, namie darytus pietus, 
kurių buvęs išsiilgęs, taipgi 
pasikalbėjęs apie savo miestą 
ir labai linksmai laiką pralei
dęs. Ir svetur randa jis drau
giškų žmonių, gerų draugų.

Draugė Jakevičienė, kaip 
gerai susipratus moteris, ne
verkė, kad sūnus išėjo savano
riu, kaip tūlos motinos daro, 
verkia pirm laiko—dar jų sū
nūs namuose, o jos apsiverkia, 
žinoma, kožnam nemalonus 
tas karas, ale reikia, kad prie
šai būt nugalėti.

Vargo Sese.

Redakcijos Atsakymai
P. Radževičienei, Cleveland, 

Ohio. — Jūsų rašinėlį mielai 
būtume sunaudoję, bet tais 
pačiais reikalais turėjome ki
tos draugės prisiųstą raštą, tai 
jį ir įtalpinome laikraštin. 
Ačiū, drauge, už rašinėjimą.
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Be«r, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 332 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1801 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER CAPPELLO
1801 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RW 224 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 3712—14 ___ ______ _______ __
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on the premises. 

RED’S RESTAURANT 
(Andew Ercolino) 

13th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

13th Ave., Borough of

3712—14
NOTICE 
RL 3267 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL LANAHAN 
440—17th Str., Brooklyn, N. Y.

is 
has

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

at 440—17th Str., Borough of

NOTICE is
„ RL 6846 has 

to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN GUCWA
214 39th Str., Brooklyn, N. Y.

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

of the Alcoholic Beverage Con-
214—39th Str., Borough of

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

of the Alcoholic Beverage Con- 
220 Wyckoff Ave., Borough of

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

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

■ EAISVE Šeštadienis, Kovo 7, IH2

LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES

NOTICE is 
RL 3300 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- 
232 Underhill Ave., Borough of

NOTICE is 
RL 5431 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

UNDERHILL INN, INC. 
232 Underhill Ave.. ferooklyn, N. Y.

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

of the Alcoholic Beverage Con- 
139 Patchen Ave.. Borough of

NOTICE is 
RL 1203 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES’ MORAN 
Ave., Brooklyn, N. Y.139 Patchen

NOTICE . is 
RL 2268 has 
to sell beer, 
SectioA 107 
trol Law 
Brooklyn, County of 
on the premises.

THOS. 
St..

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

of the Alcoholic Beverage Con
st 767 Fulton St., Borough of 

Kings, to be consumed

KENNY-
Brooklyn, N.*(67 Fulton

NOTICE is 
HL 340 has 
to sell beer, 
Section 107 
trpl Uw at 55 Pierrepont St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PIERREPONT HOTEL CORP. 
55 Pierrepont St.. Brooklyn,

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

of the Alcoholic Beverage Con-

N.
No.NOTICE is 

RL 3042 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, Oounty of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 

of the Alcoholic Beverage Con- 
225 Vanderbilt St., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1062 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alconolic Beverage Con
trol Law at 1157 Myrtle Ave. & 10 Jeffer
son St. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

RUDOLPH WENZEL 
Ave. & 10 Jefferson St., 

Brooklyn, N. Y.
1157 Myrtle

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

NOTICE is 
RL 2814 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1310 Flatbush Ave., Bdrough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRfCK McCOLGAN & PATRICK 
O’DONNELL 

d-b-a B and F Tavern
1310 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
KL 1201 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 898 Fourth Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

JOHN RADONIC 
d-b-a Fourth Avenue Bai’ 

898 Fourth Ave,

License No. 
undersigned 
retail under
Borough of 

be consumed

& Grill 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL /219 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 368 Rochester Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD PRICE 
d-b-a Lincoln Terrace Tavern

368 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
KL 2818 hąs been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8 Saratoga Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS AMATO 
Highland Bar & Grill

Ave., Brooklyn, N. Y.8 Saratoga

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
RL 479 has ____
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 60-01 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH C. SMITH 
Smitty’s Tavern

Ave., Brooklyn, N. Y.60----- 01 7th
NOTICE
RL 1346
to sell beer, __
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at "452 East N. Y. Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO LUPO
452 East N. Y. Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under . 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-1 
trol Law at 594 Union Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTHONY VERRUTO & JAMES CURCIO 

d-b-a MIAMI RESTAURANT
594 Union Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 95 Bedford Ave-., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
On the premises.
FRANK DALEY & ANTHONY PLONSKI 

PARK VIEW INN
95 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL 4783 has 
to sell beer, 
Section 107 _______  __
trol Law at 114 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premised.

LUDWIG MANKĖ 
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

.114 Nassau
NOTICE is
RL 4409 has
to sell beer.
Section 107 .... _______  ___  „
trol Law at 547 Morgan Ave., Borough of 

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

KONSTANTY SINKIEWICZ
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-

547 Morgan
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1391 has been issued to the undersigned 
to sell beer. 
Section 107 _ ____________  _____ „ __

• tool Law at 1550 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premise*.

JOHN M. KENNEDY 
1550 Fulton St., Brooklyn,

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

N.
NOTICE is 
RL1171 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol __ _________ _____ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

MATHIAS LAUKUS 
Oasis Bar & Grill

914 Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

of the Alcoholic Beverage Con- 
at 914 Broadway, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6760 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 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE A, HI LOKEN
328 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL 6417 has 
to sell beer. 
Section 107

is 
has

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL127V has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 109 Nassau St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that -License No. 
RL 4314 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 Prospect Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES M. DEVANEY 
(Devaney’s Bar & Rest.)

426 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License __
RL 4145 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 271-3 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JOSEPH
(Park 

271-3 Jay St.,

No.

BRI CCA
Tavern)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
CTR 90 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. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DuBARRY CATERERS, INC.
350 Flatbush' Ave. Ext. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 51 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 44 Hoyt Street, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed offlyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

M. WERTHEIMER INC.
44 Hoyt St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2762 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 324 Devoe St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6846 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 214—39th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage con
trol Law at 156 — 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

thomas Roache
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

Troutman St., Borough of

NOTICE is 
CW 40 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 386 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB, INC. 
386 Troutman St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
DW211 has been issued to the undersigned 
to Manufacture Wine under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2071 - 73 Fulton Street, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

REINE VINEYARDS. INC. 
Fulton St., Brooklyn, N.

LA 
2071—73

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5530 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 93 & 93A—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JERRY FEMIANI
93 & 93A — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

off

NOTICE is hereby given that License No. 
L 971 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under’ Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 328 Bedford Avenue, Borough’ of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

WM. SIEGERIED
328 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4801 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 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BRIGADIER BAR & GRILL, INC. 
55—4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3814 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.

CHARLES JOVINO 
(Sunrise Rest.)

Ave., Brooklyn, N. Y.945 Liberty
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

156
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 222-222A 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, ,

DAVID RAINSFORD & MICHAEL 
TIERNEY 

(Blue Eagle Rest. & Bar) 
7th Ave., Brooklyn,

ii
1
j

Y.

222-222A N.
NOTICE is 
RL 1410 has 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic feeverage Con
trol Law at 400 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM DUGGAN 
(Duggan’s Bar & Grill) 

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
RL 1371 _ „
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 59 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM WARANITSKY
59 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.NOTICE is hereby given that License No. 

L 983 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3 Seigel St., Borough of Brooklyn? 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.NOTICE
RW 237 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 92
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM SMITH
Ave., Brooklyn, N. Y.

is 
has

92 Morgan
NOTICE Is 
RW 238 has 
to sell beer 
tion 107’ of 
Law at 14

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

Morgan Avenue, Borough of

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

,and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

5 Franklin Street, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER NAAS
145 Franklin St., Brooklyn, N.. Y.
NOTICE is 
RW 518 has 
to sell beer ___ .
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 387 Humboldt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK CROCE
387 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

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

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

Withers Street, Borough of

NOTICE is 
RW 335 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 32 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSA BAMONTE 
Withers Grill

St., Brooklyn, N. Y.32 Withers
NOTICE is 
RW 304 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at

3 Seigel
SAMUEL WOLF JR.

St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is 
RL 2792 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law ___ __ ____ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

JOHN P. GALLAGHER 
6816 4th Ave., Brooklyn,

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

st 6816—4 th Ave., Borough of

400 k

N.

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

(Law at 1120 Nostrand Ave.,. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1084 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under) 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I^iw at 553 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

HENRY ATHING
(Bake’s Tavern)

553 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is , hereby given that License No. 
RL 1205 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 1515-13 69th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premixes.

FRED GUGLIELMELLI 
1^15-13 69th St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is 
RL 6763 has 
to sell beer. 
Section 107 __ ________ ____________ _
trol Law at 521 Columbia ~St~ Borough“ of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LORRAINE BAR & GRILL, INC. 
521 Columbia Street. Brooklyn, N. Y

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

NO 1 ICE is hereby given that License No. 
RL 3079 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi* at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2628 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE — CALABRESE 
2628 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
< . ------ -- -------------
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino ąnd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 178 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

PETER LUGER, INC.
178 Broadway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1230 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 411 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ZEIDAT
St., Brooklyn, N. Y.411 Grund

1120

PHILIP LOPEDOTA
(A. & P. Piz.-Zeria & Rest.)

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RW 527 has 
to sell beer 
tion 
Law 
lyn, 
the

hereby given that License No, 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 

of the Alcoholic Beverago Con- 
406 So. 3rd Street, Borough of

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

WALTER AMBROSE
406 So. 3rd St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 

issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec- 

Alcohoiic Beverage Control 
11th Avenue,

L 590 has been 
to sell, wine and 
tion 107 of the 
Lew at 6503 — ___ _______ ____ ..
Brooklyn. County of Kings, U> be consumed 
Ott tho premises. 

BARNET SCHNEIDER & 
SCHNEIDER

•503—llih Ave., r Brooklyn, N. Y.

Borough of

ISRAEL

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1030 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at ,132a Sumner Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

N. KULBOK 
Sumner- Hart Liquor Store

132a Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Ik hereby given that License No. 
RL 1197 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and 'liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2108 Fulton St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ARAGONA
2108 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1321 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 180 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, M. & U, VKOLA
■ISO Irving Ave., Brooklju, N. Y.

NOTICE
RL 5432
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN RICE, JR.
52 Jay Str., Brooklyn, N. Y.

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

RL 4296 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 Ave., Ext. 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

ENDURO SANDWICH SHOP, INC. 
386 Flatbush Ave. Ext. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3320 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 2028 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER STENCAVAGE
Ave., Brooklyn, N. Y.2028 Pitkin

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4344 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 764 — 40th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN FINNISH SOCIALIST 
CLUB, INC.

40th St, Brooklyn, N. Y.764

'A

Bo
to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1169 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 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE BARANAUSKAS
55 Hudson Ave., ' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby I given that License 
RL5510 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, to be consumed 
on the premises.

MARGARET PIVORAITES 
Driggs Tavern

676 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is 
RL 4434 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN MELLNIR & MANUEL 
MARTINOFF

112 Glenmore 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- 
112 Glenmore Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1336 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 101 Nassau Ave., Borough 'of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN V 
Ave.,101 Nassau

MEEHAN
Brooklyn, N.

NOTICE is 
RL 4442 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONWAY’S HOFBRAU, INC. 
916 Manhattan 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- 
916 Manhattan Ave., Borough of

NOTICE is 
RL 1236 has 
to sell beer, 
Section 107 
tion Law at 282 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
282 Flatbush Ave., Brooklyn,' N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4812 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 6823 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW. J. GALLAGHER 
(Gallagher's Subway Inn)
4th 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-

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2786 has been issued to the, undersigned 
to sell beer, wine and' liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Bogart St., Borough of 
of Kings, to be consumed

trol Law at 38 
Brooklyn, County 
on the premises.

BOGART
38 . Bogart St.,

ST. TAVERN INC. 
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 6326 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 
ferooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
BROOKLYN LABOR LYCEUM ASS’N. INC. 
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

6823

No.NOTICE is hereby given that License __
RL 3271 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 503 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s Subway Inn)

503 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5486 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 125 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRENE CARLIN
125 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 5745 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 2136 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDGAR T. QUARITIUS
2136 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
L 985 has __  ._ .... __________
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 269 Sutter Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

RUDOLPH SCHLACHTER
269 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

No.NOTICE is 
RW 309 has 
to sell beer 
tion 107 of 
l4tw at 206 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

STEPHEN MAIDL 
Zum Gambrinus Wirt

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
and wine’ at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

206 Wyckoff

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

Avenue X, Borough of

NOTICE is 
RW 732 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 284 Avenue X, .. 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

NICOLO POLACLO 
Welcome Restaurant Pizzeria Najaditana 

284 Avenue X, Brooklyn, N. Y.

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

___ ... the Alcoholic Beverage Control 
Law at 33-35 Strauss Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROUMANIAN PEASANT, INC.
33-35 Strauss Str. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 858 has 
to sell bepr 
tion 107 of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4763 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic feeverage Con
trol Law at 2154 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MIKE CAPUTO
2154 Pitkin Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4805 has been issued to the undersigned 
to sell bear,-wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 407 Oakland St~, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ROVNAK
407 Oakland St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL1187 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 217—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WYNNE 
(5th Ave. Bar & Grill)

217 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 3337 has 
to sell beer, 
Section 107 ____  _____
trol Law at 560 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s Subway Inn)

560 Fulton 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-

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

184 Broadway, Borough of

NOTICE is 
RL 5740 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 184 Broadway, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALICE P. HAMILTON EXEC. OF 
ESTATE LESTER HAMILTON

184 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2774 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. i

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

NOTICE is 
RL 5746 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law nt 873 Halsey St. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO PROCE 
Park View Tavern

873 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- 

at 873 Halsey St. Borough of

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

at 331—5th Ave.,
County of Kings, 

premises.
HILDA

(Pdly technic)
Brooklyn, N. Y.

107 of

331—5th Ave

Borough of Brook- 
to be consumed on

PONZO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic feeverage Con
trol Law at 9 Willoughby St., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ANDREW J.
(Gallagher's

9 Willoughby St.,

Kings, to be consumed
GALLAGHER 
Subway Inn) 

Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL1172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 «>f the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1522 Bergen St., Borcugh of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY SPINELLI
1522 Bergen St., 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

NOTICE 
RW 246 
to sell beer 
tion 107 of 
I jaw at 12 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK TECHET 
(Midwood Rest.)

12 Carlton Ave., ferooklyn, N. Y.

is 
has

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

• and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

1145 Broadway, Borough of

NOTICE is 
RW 229 has 
to sell beer 
tion 107 of 
J<aw at 1145 Broadway, 
Brooklyn, County' of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMU EI, FRADIN 
1115 Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

> Smith Street, Borough of

NOTICE is 
RW 343 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 31 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT J. BUONO 
(Vincent's Pizzeria & Rest.)

Smith St., Brooklyn, N.315 Y.

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

I Lorimer Street, Borough of

NOTICE is I 
RW 366 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 244 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONINA GRIMAUDO 
(Columbus Bar & Grill) 

Lorimer24 1 St Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

Borough of

NOTICE is 
RW 374 has 
to sell beer 
tion 107 of __ ________ _...
Law at 9809 —11 4th Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BERNADETTE D’LI A 
. Italian American Rest.) 
Avo., Brooklyn, N. Y.9809—11 .ll:h

NOTICE is 
RW 308 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 168 . _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

Marcy Avenue. Borough ’ of

NOTICE is 
RW 306 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 4f

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

..v -,.,1 Carroll Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICHOLAS MONTEMARANO 
(Monte’s Bar & Grill)

451 Carroll St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RW 233 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 861 _______  _______ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARL MANN
861 Glenmore Ave.', Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 326 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 731 Flushing Avenue, feorough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. '

EMILIA NAPOLETANO
731 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RW 245 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 47

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

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

----- -v .. Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

.. JOSE ARAZOSA
47 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 838 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of -the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4906 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

EPSTEIN’S LIQUOR STORE, INC. 
4906----- 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 52 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 311 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be čonsumed 
off the premises.

FRANCES GRAF 
(Sea Beach Liquor Store)

311 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1322 has been issued to the undersigned 
to sell lx*er, wine and liquoi’ at retnil under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291 Wythe Ave., Borcugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SH ER I DAN I’A RK TA V ERN 
291 Wythe Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2803 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 44 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. & EDWARD T. AYLWARD 
(Al’s Tavern)

44 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby ■ given that License No. 
RL 5442 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 41 Amboy St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WEINER’S REST.. INC.
41 Amboy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 2778 has 
to sell beer. 
Section 107

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

trol Law at 73 North 6th St., Borough of
Brooklyn, - County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HERMAN
73 North 6th St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL 1401 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at __  __  _____r
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSS’ RESTAURANT, INC. 
194 Livingston St., Brooklyn,

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

N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL C478 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at Tetail under 
Section 107 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 hereby given that License No. 
RL 6668 has Loen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Lajv at 300 Reid Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

McDONOUGH-REID BAR & GRILL, INC. 
d-b-a O’Connors B. G.

300 Reid Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is 
RL1108 has 
to sell beer, 
Section 107 . __ ________ _____ ______
trol Law at 344 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
d-b-a Armory Tavern

344 Marcy 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-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1157 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 3608 Clarendon Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
713 Rockaway Ave., Borough of

NOTICE is 
RL 7021 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
SIDNEY JURIS, MAX M. JURIS, DORA 

JURIS & ISAAC STEIN 
(Public Cafe)

.713 Rockway Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4742 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 371—7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL RATTIGAN 
(Seventh Ave. Tavern) 
Ave., Brooklyn, N. Y.371—7 th

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 76 has been Issued, to the undersigned 
to sell beer, wine and Ikiuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 318 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bq consumed 
on the premises.

GRAND PARADISE BALLROOM. INC. 
313 Grand St., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thnįt License No. 
L1018 has been Issued to the undersigned 
to sell, wino and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5009 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho premises.

HARRY SILVERMAN 
(Co-op Wine & Liquor Co.)

o009—8th Ave., Brooklyn, 1)1. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL f396 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 1200-2 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER 
(Nathan’s Delicatessen & Rest.) 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1182 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic feeverage Con
trol Law at 472 Grand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumea 
on the premises.'

STANLEY MISIŪNAS
472 Grand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5750 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 1325 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. <

HARRY J. FREY
(Foster Tavern)

1325 Flatbush Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6329 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Gon-, 
trol Law at 280 Union Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN AMERICAN 
CITIZENS CLUB

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6222 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 323 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN VALEN, JR.
323 Grand St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6983 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GASPARE & JOSEPH PONZO 
299 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

HERMAN GUTMAN
1501 New,kirk 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-

7 th Ave., Borough of

NOTICE
RL 1191

I to sell beer,
Section 107
trol Law at 99
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN QUIGLEY
99—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5477 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 So. 5th St’, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
426 So. 5th

is 
has

has

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3086 Jias been issued to the undersigned 
to sell beer, Wine and liquoi’ 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 con
sumed on the premises.

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

RL 6571 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 2026 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORILLON REST.. INC.
2026 Church Ave., Brooklyn, N. Y.2026 Church

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

MATHEW SIMON
St., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 1089 ___  _____ .... __________
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 749-51 Nostrand Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

LOUIS KAPSALIS
(Loui’s Little Campus Rest.)

749-51 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

he.reby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
RL 6003 has 
to sell beer, 
Section 107 .... _______ ____ _____ __
trol Law at 260 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

STRAND RESTAURANT CORP. 
St., Brooklyn, N, Y.

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

629 Fulton

No.NOTICE is 
RL 2288 has 
to sell beer, 
Section 107 „ ______ _ ___
trol Law at 1274 Fulton St. & 542A Nos
trand Aye., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to lie consumed on the premises. 
/ NORMOND .REST., INC. 
1274 Fulton St., 
542A Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
.wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

hereby given that License No. 
been issued 'to the undersigned 
wino and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1291 Nostrand Ave., Borough of

NOTICE 18 
RL 1218 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at isosirarm «ve., umxvuki* 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

_HteNRY D.- GRUNEWALD 
1291 Nostrasd 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-

NOTICE is 
RL 1403 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 1104 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is 
RL 3329 has 
to sell beer, wine 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 License No. 
RL 4319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Uw at 1086 Bergen St , Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CASEY’S INC.
St., Brooklyn, N. Y.1086 Bergen

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

NOTICE is 
RL 3352 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
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 No. 
RL 4349 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 53 Meserolc St., Borough of 
ferooklyn. County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is 
RL7311 has 
to sell beer, _ . ___ ... ____  __
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 — 5th Ave., Borough of 
Brcoklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDMOND HOUR1GAN 
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

A <3

52

the premises.
TWENTIETH CENTURY 

TAVERN INC.
Meserolc St., Brooklyn, N.

137 5th

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

NOTICE is hereby given that License No.. 
RL 3087 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 773 Coney Island Ave., feorough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con-' 
sumed on the premises.

THOMAS J. DUFFY ‘ 
(Duffy’s)

773 Coney Island Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given- that Licence No. 
RL 3322 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 15 Throop Ave. & 574 Broad
way, Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

SAMUEL ALLEN & EMIL WALDMAN 
(Tri-corner Bar & Grill)

15 Throop Ave. & 
574 Broadway, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that LicenseNOTICE is hereby given that License No. 
RL 5753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi* at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 343 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RONALD YUREW1CZ 
’343 Broadway, Brooklyn, N
NOTICE is hereby given that License ___
RL 1137 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Sectton 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 884 Broadway & 321 Division 

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

HARRY GRAFF
(Kingsley Bar & Grill)

384 Broadway &
321 Division Ave.,

No.

Brooklyn, N.

NOTICE is 
RL 4445 has 
to sell beer, 
Section 107 .... ..._____  ______
trol Law at 271-3 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BR1CCA 
(Park Tavern)

27.1*8 Jay St., Brooklya, N. X-

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5448 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* 34 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID GUTMAN
34 Myrtle Ave., . Brooklyn, N.' Y.

NOTICE is 
CL 113 has 
to sell beer, 
Section 107 .... ________ _
trol Law at 373 — 9th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

BROOKLYN 60 CLUB INC.
St., Brooklyn, N. Y.373—9th

hereby gavch that License No. 
been issued to the undersigned 
win<v and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is hereby given that License No. 
C.L. 109 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 75 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE HEIGHTS CASINO
75 Montague St., Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1343 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 304 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4327 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 470 Court St., Borough of, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5741 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 524 Couft. Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the ■ premises.

„ JOHN J. ACkERMAN
524 Court St., • '.Brookb-a, N. Y.

■Um

NOTICE 
RL 5427 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 675 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to las consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4743 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
FRANK ZARZECKI & WITOLD MOSČIOKI 

(Waverly Tavern Bar & Grill)
363 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL1149 has been issued to the undersigned 
to still beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 321 — 5th Ave., Borough of, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

(Moriarty & Reilly TaveVn)
321----- 5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1211 has been issued to the undersigned 
fx) 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 & TAMES REILLY 

(Moriarty & Reilly Tavern)
315 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1232 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 434 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY G. BALDAUF 
(Cedar Tavern)

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

NOT1GH i» hereby given that License No. 
RL 6937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol J^aw at 406 Flatbush Ave. Ext. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises. > ,

ISIDORE H. BRENNER 
(B. & B. Bar & Grill) .

406 Flatbuab Ext., Brooklyn, N. Y.
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. > Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J

grupių ir 
Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

I*

?• 1

4;
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, kovo 5. — Sovietų Žinių Biuras šiandien pa

skelbė sekamą pranešimą:
Sovietines kariuomenės dalinys, komanduojamas drg. 

Popovo, veikdamas šiaurvakariniame fronte, atmušė 
vokiečių kontr-atakas ir, vydamasis priešus besitrau
kiančius atgal, pagrobė kelias kanuoles ir atkreipė jas 
prieš vokiečius.

Raudonarmiečiai, varydami pirmyn savo sėkmingus 
žygius prieš vokiečius, atėmė iš jų tris apgyventas vie
tas, pagrobė dešimt priešų kanuolių, kelis kulkasvai- 
džius ir didelį kiekį amunicijos. Kautynių lauke liko 
daugiau kaip 100 užmuštų vokiečių.

Kovo-3 d., srityje, užimtoje šešioliktos vokiečių armi
jos, bet dabar apsuptoje sovietinės kariuomenės, du 
priešų orlaiviai, JUI52s rūšies, nusileido į lėktuvų aikš
tę. Sovietinė artilerija atidarė ugnį į juos ir pirmuoju 
papliaupos šūviu sunaikino tuodu abu vokiečių or
laivius.

Būriai Baltgudijos partizanų kovotojų, vadovybė
je drg. CH, parodo nepaprastą narsą ir gabumą. Jie 
jau užmušė 700 vokiečių kareivių ir oficierių. Jie su
naikino 19 priešų trokų su karo reikmenimis, du šar
vuotus automobilius ir 30 motorinių dviračių.

Tie partizanai 14 kartų pagadino vokiečiams geležin
kelio bėgius ir susprogdino devynis tiltus. Jie pagro
bė priešų radijo stotį ir panaudojo ją saviem reika
lam.

Vakarinis Sovietų Pranešimas
Sovietinė kariuomenė kovo 5 d. vis vedė užpuolimo 

veiksmus prieš vokiečius fašistus įsiveržėlius.
Priešai kai kuriose fronto dalyse mėgino kontr-ata- 

kuot, bandydami sustabdyt mūsų kariuomenę, žygiuo
jančią pirmyn, bet tie priešai nukentėjo didžių nuosto
lių, prarasdami daug kariuomenės ir pabūklų, ir pasi
traukė linkui vakarų.

Sovietų kariuomenė užėmė kelias apgyventas vietas, 
tarp jų ir miestą Juchnovą, Smolensko srityje.

Kovo 4 d. sovietinės jėgos nušovė žemyn per mūšius 
ore ir sunaikino pačiose stovyklose keturiasdešimt tris 
vokiečių orlaivius. Sovietai neteko trylikos lėktuvų.

Kovo 5 d., Maskvos apylinkėje buvo numušta žemyn 
keturi vokiečiu orlaiviai.

Mirė Tom Mooney
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Valdiška tyrinėjimų ko
misija su Wickershamu 
priekyje atrado ir paskelbė, 
kad “teismo vadai prieš 
Mooney taip vienpusiškai 
elgėsi, kad sulaužė pačią 
Calif ornijos konstituciją.” 
Bet ir tos valstijos valdo
vai ir Jungtinių Valstijų 
Aukščiausias Teismas vis 
atmetė ir atmetė apeliaci
jas, reikalaujančias perna- 
grinėt Mooney’o bylą ir iš-

laisvint jį.
Tik darbininkų judėjimas 

išgelbėjo Mooney nuo kar
tuvių; o paskui taipgi tik 
politinė darbininkų kova iš
laisvino jį iš kalėjimo.

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI ORE 
DIDESNI UŽ ANGLŲ

Bandung, Java, kovo 4.— 
Jungtinių Tautų čionaitinė 
komanda pripažino, kad Ja
ponijos laivynas užviešpata
vo jūras apie Javų salą.

Sovietai Atkariavo
Svarby Miestą 

Juchnovą
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

buklų ir reikmenų.
Sovietų pėstininkai ištaš

kė 55-tą pulką vokiečių pės
tininkų ir pirmą batalioną 
21-mo vokiečių pulko.
IŠDAUŽO APSUPTIEMS
NACIAMS ATSIUNČIA
MUS PASTIPRINIMUS 
Sovietų tankai kriušino 

naciiį fortus,- iš sniego pa
statytus srityje Staraja 
Russa. Snieginiai fortai bu
vo vokiečių apipilti vande
niu ir taip suledinti. Rau
donarmiečiai su tankais 
bent vienoje vietoje pralau
žė besiginančių nacių linijas 
šiame fronte ir įsiveržė į 
vieną aptvirtintą, apgyven
tą vietą. Penktoji vokiečių

• • -i. , i i i to sen Deer, wine anų liquorarmijos divizija,' atgabenta section 107 of the Alcoholic

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4429 has been issued to the undersigned 
to sell baev, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 704 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE COVE REST.. INC.
704 Nostrand Avo., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4298 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 2041 Fulton St., & 20 Somers 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

THOMAS ALLICINO 
2041 Fulton St. &
20 Somers St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4448 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 375 Jay St. & 45 Willoughby 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s Subway Inn) 

and 45 Willoughby St.
Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Incense No. 
KL 1308 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 621 Chester St. & 109 Liege
man Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

RICHARD C. CONNORS
621 Chester St. &
109 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License' No. 
RL 2784 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 
Putnam Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HARRY NUDEL & LOUIS LEVINE 
(Buckhorn Grill)

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

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4450 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 1042-1046 'Nostrand Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MARGARET T. MULLIGAN 
(Mulligan’s Rest. & Bar) 

1042-1046 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 244 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 170 
lyn, 
the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
Avenue T, Borough of Brook- 
of Kings, to be consumed on

375 Jay St.
N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

SKELBKITES LAISVĖJE

Tikras Bičių Medus
Gaunamas iš Bitininko Končiaus

c*’".

Dabartiniais laikaiš daug žmo
nių nebčdavoja, kad trūksta 
cukraus. Nes jie vietoje cukraus 
naudoja medų. O medus yra 
dešimtį kartų sveikiau 
negu cukrus.

Bitininkas Končius 
visuomenei, kad iš jo
gauti geriausio-tikro bičių me
daus, pavasarinio. Nes pavasa
rinis medus yra daugiausia bi
čių suneštas iš liepų žiedų. Par
siduoda sekamai:

valgyti

praneša 
galima

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

BALTIMORE, MD.
Svarbiais šių dienų klausimais 

prakalbas rengia Lietuvių Literatū
ros Draugijos 25-ta kp. įvyks sek
madienį, kovo (March) 8 d., Lietu
vių Svetainėje, 853 Hollins St. Pra
džia 2:30 vai. po pietų. Kalbės “Vil
nies” redaktorius drg. V. Andrulis, 
ir vietinis kalbėtojas iš Civilian De
fense skyriaus. Prakalbos bus įdo
mios, kaip įdomūs šių dienų vyks
tantieji įvykiai. Visi kviečiami daly
vauti. — Komitetas.

WORCESTER, MASS.
Kbvo-March 8 dieną, 5 vai. vaka

re, 29 Endicott St. įvyks Aido Cho
ro bankietas. Programą pildys V. 
Tumonis;,' Delores Staliulionis, pia
nistė; Noella Pelaquin, soprano; V. 
Mickevičiūtė, smuiką solo; J. Sa
baliauskas, tenor (akompanuos J. 
Karsokienė). Kviečiame visus atsi
lankyti. — Komisija. (54-55)

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155-tos kuopos 

susirinkimas įvyks kovo 9 d., 7:30 
v. v., Lietuvių Svetainėj, 29 Endi
cott St. Prašome visas nares daly
vauti, nes yra daug svarbių reikalų 

. aptarti. — A. W. (54-56)

SCRANTON, PA.
Susirinkimas Literatūros Draugi

jos 39 kp. atsibus kovo (March) 8 
d., 2-rą vai. po pietų, pas draugus 
Gluoksnius, 1256 Diamond Avė. Vi
si draugai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų dėl apsvarsty
mo, o ir mokestys į centrą būtinai 
reikia užsimokėti, nes centrui labai 
reikalingi pinikai. — Sekr. P. Šle
kaitis. (53-55)'

KEARNY-HARRISON, N. J.
168 kp. rengia žaislų parę, kuri 

Įvyks kovo (March) 7 d., (Šeštadie
ni), 7:30 vai. vakare, Labor Lyceum 
svetainėj, 15-17 Ann St., Harrison, 
N. J. Dovanos bus duodamos prie 
kiekvieno stalo. Bus gardžių valgių 
Ir gėrimų. Susirinkę galėsim sma- 
8lai laiką praleisti.

komisija.
Užkviečia 

(53-55)

WILKES BARRE, PA.
, LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 
kovo (March) 8 d., 2 vai. po pietų, 
Progresyvių Kliubo svetainėje, 325 
E. Market St., Wilkes Barre, Pa. 
Visi nariai yra kviečiami skaitlin
gą! dalyvauti. — Sekr. O. Zdanienė. 

(54-55)

London. — Pernai metais 
Anglijos oro laivynas sunai
kino 813 vokiečių orlaivių, o 
vokiečiai — 537 anglų or
laivius, kaip sakė seimui Sir 
A. Sinclair, anglų oro minis- 
teris, kalbėdamas seime.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

r

F. W, Shalins
(Shalinskas) •

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
. Tel., Virginia 7-4499

Clement Vokietaitif
LIETUVIS ADVOKATAS 
66 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. TRianglo 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

TeL Evergreen 8-7179

iš Francijos, mėgino pra
mušt spragą lanke, kuriuom 
Raudonoji Armija apsupa 
nacius Staro j e Russo j e ir 
apylinkėje. Raudonarmiečiai 
kirto skaudžių smūgių tai 
priešų divizijai ir atmetė 
ją atgal. Divizijoje buvo ir 
daugelis senų vokiečių.

PIETŲ FRONTAS
Pietiniame, U k r a i nos 

fronte Raudonoji Armija 
atkariavo nuo vokiečių dar 
aštuonias apgyventas vie
tas. Vienas rusų dalinys, 
per du mėnesius veikęs ant 
čiužių per sniegus užnuga- 
rėje nacių, sugrįžo į Sovie
tų linijas ir pranešė, kiek 
jis padarė priešams nuosto
lių.

NOTICE is 
RL 3066 has 
to sell beer, wine and liquor at retail under ' . .. ...
trol Law at 4-5 Newkirk Plaza 
16th St., 
Kings, to 

LA

600-2 East 16th St

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 67.39 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 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1164 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 1449 East New York Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

SAM STILLMAN
1449 East New York, Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3317 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 964 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK J. McGRATH
964 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby' given that License No. 
RL1148 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 722 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

VICTOR I,AZARO 
(Vic’s Rest.)

722 Coney Island Ave,, Brooklyn, N. Y

Beverage Con 
600-2 “ 

Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises. 
SALLE R. & F. CO. INC. 

4—5 Newkirk Plaza & 
Brooklyn, N.

E. 
of

York Ave., 
to

County 
premises.

GIOVANNI PIZZUTO AND 
BASILIO IMBURGIA

Ave. T, Brooklyn, N. Y.

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

Ave., Borough of 
„ . to be consumed

RALPH PACCIONE
Liberty Ave., Brooklyn,

170

NOTICE is 
RW .331 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 1064 Liberty 
Brooklyn, County of King: 
on the premises.

1064

NOTICE is 
RW .319 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 290 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 936 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM NOLAN & WM. F. WRAGE 
936 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 827 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 415 Kcap Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

415

NOTICE 
RW 623 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 169 1 
lyn, County 
the premises.

85

$3.00 
$14.00

N. Y. 

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

6326 Avenue N, Borough of

REPUBLIC LIQUOR STORE
Keap St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under Soo
the Alcoholic Beverage Control 
Gates Ave., Borough of Brook- 
of Kings, to be consumed on

JOSEPHINE VERDERBER 
Ohl Crystal Palace.

1694 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

Kvorta stiklinėj, 3 svarai
5 svarai puoduke .............
Galionas, 12 svarų .........
5 Galionai, 60 svarų

Prisiunčiame į namus ir persiuntimo kaštus apmokame. Užsisaky
dami galite prisiųsti pinigus kartu su užsakymu arba pažymėkite 
kiek norite, mes prisiusime C.O.D.

Užsisakydami aiškiai paduokite savo adresą ir pažymėkite kiek 
norite medaus: kvortą, 5 svarų puoduką ar galioną.

KONČIAUS BITININKYSTE
57 BATTERY ST., NO. ABINGTON, MASS

Končiaus bitininkystės medaus taipgi galite gauti Brooklyne: 
“LAISVĖJE,” 427 Lorimer Street; pas Vikriką, 123 Grand St., pas 
šimanską-l’ętkauską, 380 Grand St., ir pas W. Shabūną^306 Union 
Avenue.

* LIETUVIŠKA ★

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių •
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

LENINGRADO FRONTAS
Šiame fronte raudonar

miečiai atkariavo nuo vo
kiečių tris svarbius kaimus 
ir pagrobė tam tikrą skai
čių priešų kanuolių, kurias 
atkreipė prieš nacius, ir už
mušė daugiau kaip 100 jųjų.

KRIMO FRONTAS
Sovietinės jėgos atmušė 

vokiečių orlaivius nuo Se
vastopolio ir nušovė žemyn 
35 jų lėktuvus.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

BRIDGEPORT, CONN
PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama 
daugmeniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObrldge 6330 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis ir kventadienlaia > 
10-12 ryte

• Dr. J. J. Kaškiaučius

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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 B ARBERIAI ‘

JOSEPH ZE1DAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. •‘Lau>v&>” Nam. BROOKLYN

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

Telefonas 4-3779
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES

% įįįii

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

ilO
i
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą •
Puikia) įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N
1

^CKXXXXXKXXX

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

d ii 
į

s 
e 
o 
e

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū 

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 41X0

Q

Gaminami Europiško 
Ir Amerikoniško 

Stiliaus.

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinldmas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Jdės tinkamą “burner*’ 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

’ suteikiame .aprokavimųs be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

HlfflWAWMAWnWAWAWAWWAWWftWWWAttmWAWWWAWf?

VIENINTELE lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Tol. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS 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 SCNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą
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NowYorko^^fcrZinl(» Ir Vėl Kas Nors Naujo 
Laisvės Radijo 

Programoje

Norintiems Gauti Ar 
Atnaujinti Gėrimų 

Laisnius

* t £ %

šeštadienis, Kovo t, 1942

Paskutinis Kvietimas 
Į Mezgėjų Balių

Tarptautinės Moterų Dienos 
minėjimo ir karių svederiams 
vilnų fondo popietis — vakaras 
su dainų, muzikos programa ir 
geromis vaišėmis, taipgi šo
kiais, įvyks jau šį sekmadienį, 
kovo 8-tą (rytoj), lygiai 4 vai. 
po pietų, Laisvės salėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Įžanga 
tik 35c.

Visi svečiai bus pavaišinti 
arbata ir lengvais užkandžiais. 
Arbata su visais jos priedais, 
tai bus kiekvieno atsilankiusio 
privilegija, kaip amerikonai sa
ko “on the house.” Rengėjos 
turės ir kitokių užkandžių ir 
šaltų gėrimų taipgi, norintieji 
baliavoti ne su arbata irgi bus 
aprūpinti, bet tai jau bus ant 
jų pačių atskaitomybės.

Kviečiame visus atsilankyti.
Karšta arbata ir gaspadinės 

lauks jūsų lygiai 4 vai. po pie
tų.

Visas ptflnas iki centui ski
riamas vilnų fondui. Ateikite, 
pasilinksminkite ir paremkite 
svarbų apsigynimo darbą.

Mezgėjų ir Moterų 
Kliubo Komisijos.

Laisviečių Šeimyna 
Padaugėjo

lais-

Randa-
5 Pros-

nuo 
iki 5

Turėsime Svarbias Prakalbas 
Su Svečiu Kalbėtoju

Galop savaitės Brooklynan 
atvyksta Vincas Andrulis, Chi- 
cagos lietuvių, dienraščio “Vil
nies” redaktorius. Brooklyn© 
lietuviai rengia jam prakalbas 
kovo 13-tą, Liet. Amer. Pilie
čių Kliubo salėj, 280 Union 
Avė. Įžanga nemokama. Pra
džia 7 :30 vai. vak.

Šiame masiniame mitinge 
taip pat kalbės ir A. Bimba, 
vienas iš Laisvės redaktorių, 
ką tik sugrįžęs iš maršruto iš
ilgai visą šalį, kur jis pasiekė 
ir Ramiojo Vandenyno (dabar 
labai neramaus) krantus lan
kantis pas tenykščius lietuvius.

Apie tai, kokioje temoje 
kalbės svečias kalbėtojas, ren
gėjai kvietime į prakalbas ra
šo :

“Vincas Andrulis kalbės

apie Pasaulinį Karą, kurį su
kūrė Vokietijos, Japonijos ir 
Italijos fašistai, ir kurį prieš 
barbariška fašizmą veda visas 
civilizuotas pasaulis. Hitleris 
pavergė ir Lietuvą, mūsų tėvų 
žemę. Lietuvos liaudis veda 
kovą prieš pavergikus ir lau
kia išlaisvinimo. Raudonoji 
Armija kriušina žmonijos ne
prietelių jėgas ir artinasi prie 
išlaisvinimo Lietuvos. Ameri
ka, mūsų kraštas, vienu kartu 
užpulta iš kelių pusių. Kas 
mums reikia daryti, kad Ame
rika, Sovietų Sąjunga, Anglija 
ir kartu Lietuva kara laimė
tų ? Ateikite į šias prakalbas 
ir išgirskite!”

Laisvės skaitytojai prašomi 
šioms prakalboms rengtis pa
tys ir pakviesti kitus lietuvius.

Padėka Laisvės Baza
ro Darbininkams

Viešbutyje Nužudyta 
Turtinga Pabėgėlė

ketvirtadienį Lais- 
programos klausy-

Pereitą 
vės radijo 
tojai ir vėl išgirdo naujų, žin
geidžių ir

Kovo 5-tos vidurdienį 
viečių šeima padaugėjo vienu 
nariu (LDS ofisas ginčija, kad 
jų šeima padaugėjo), Helen 
(Kaunaitė) ir Vytautas Zab- 
lackai susilaukė sūnelio. Ma
žasis pribuvėlis ir motina, sa
koma, gerai gyvuoja 
si Jewish Hospital, 5 
pect Place.

Lankymo v a 1 a n dos 
10:30 iki 12 iš ryto, 3 
po piet ir 7 iki 9 vakare. Ran
dasi kambaryje 2H, antram 
aukšte. Įėjimas iš Classon A ve.

Jurgis Zablackas, Laisvės 
namo prižiūrėtojas, džiaugiasi 
dabar turėsiąs iš abiejų šonų 
po anūką. Mes visi džiaugia
mės taipgi, nes esame tikri, 
jog bus dar vienas laisvietis. 
kaip kad yra visa Zablackų- 
Pakalniškių šeima.

Darbininku Radio Žinios 
Girdima Kas Vakaras

Populiari newyorkieciu dar
bininkų radio programa, vadi
nama “Labor’s Newsroom,” 
neseniai pakeitė savo laiką. 
Pirmiau būdavo girdima po 11 
valandos vakaro, o dabar gir
dima kas vakaro 9 :45 iš sto
ties WHOM, 1480 klcs.

Programos pildyme girdėti 
paskilbę kalbėtojai, žurnalis
tai, menininkai.

NewPereitą trečiadienį
Yorko East Sidėj buvo išban
dymas sirenų, kurios bus var
tojama perspėjimui apie ata
kas iš oro. Jos buvusios girdė-
tos pusantros mylios atstumoj, 
nors tam tikrose vietose ir ne
gana aiškiai. Kol kas miestui 
užsakyta 470 tokių sirenų ir 
90 jau pristatyta.

REIKALAVIMAI
Reikalingas naktinis porteris maz

gojimui keptuvės trokų. Turi mokėti 
važinėt troku ir turi turėti chaufe- 
rio laisnes. Kreipkitės tuojau j Hen
ry Levy & Son, Inc.

Wholesale Bakers, 95-115 Thames 
St., Brooklyn, N. Y. (55-60)

šiemetinis Laisvės bazaras buvo labai sėkmingas—sėkmin
gesnis ir už pernykštį, kuris irgi buvo pavykęs.

Nežiūrint duosniai suaukotų dovanų, taipgi didelio skaičiaus 
lankytojų, mūsų bazarai negalėtų būti taip sėkmingi, jeigu ne 
tas didelis būrys pasišventusių darbininkų, iš kurių tūli dirbo 
net visomis keturiomis dienomis, aukodami savo darbą.

Ypatingai sunkiai prisieina dirbti gaspadinėms ir barten- 
deriams.

Virtuvėj ir prie valgių stalo dirbo: J. Augutienė, d. Navi
kienė, A. Kanopienė, E. Poškauskienė, O Depsienė, M. Ado
maitienė, B. Navajinskienė, O. Višniauskienė, K. Petrikienė, 
R. Laukaitienė, O. Malinauskienė.

Už baro — J. Dainius, K. Levanas, K. Kreivėnas, C. K. 
Briedis, P. Babarskas, P. Seleckas, J. Kairys, J. Kalvaitis 
(maspethietis).

Moterų rankdarbių stalo — O. Čepulienė, J. Stankaitienė, 
A. Dobilienė, S. Vinikaitienė ir pagelbėjo kitos.

Prie durų ir prie įvairių kitų darbų: K.» Viltrakis, J. Gro
bis, J. Balčiūnas, V. Bunkus, J. Weiss, M. Klimas, tėvas ir sū
nus Navikai, A. Velička, P. Grabauskas, K. Balčiūnas, O. Sta- 
kovienė, K. Rušinskienė, H. Višniauskaitė, Stakovaitė, ir eilė 
kitų.

Apgailaujame, jog visų padėjusių dirbti vardus negalėjome 
surinkti. Bazaras buvo masinis, daug didesnis, negu numaty
ta. Darbininkų reikėjo daug daugiau, negu iš anksto buvo 
gauta. Tad prie įvairių skyrių pastatyti darbininkai, nespė
dami patarnauti vieni, prašė ir statė prie darbo atėjusius į 
bazarą svečius. Dėlto pagelbininkų buvo daug, kuriuos komi
sijai, pačiai esant užimtai darbais, neįmatoma buvo minioje 
sužiūrėti ir sužymėti.

Apart minėtų, daug dirbo LDS raštinės darbininkės, taipgi 
visi Laisvės direktoriai, na ir pačios Laisvės įstaigos darbinin
kai, taip pat daugelio laisviečių žmonos ir dukterys.

Kaip virš minėtiems, taip ir visiems, kurių, vardų negalėjo
me paminėti dėl jau minėtų priežasčių, vienu kartu tariame 
širdingiausį ačiū. Turint šimtus tokių gerų draugų — aukoto
jų, aukų rinkėjų, darbininkų — dienraštis Laisvė turi užtik
rintą ateitį, o lietuvių liaudis turi užtikrinimą, kad jai niekad 
nereikės maitinti savo sąmonę fašistine propaganda, kadangi 
jų pačių pažangūs laikraštis gyvuos ir bujos.

Dėkoja visiems-—

Viešbutyje Sutton, 56th St., 
tarp 1st ir 2nd Avenues, New 
Yorke, pereitą ketvirtadienį 
rasta nužudyta Mrs. Susan 
Reich, 52 metų, turtinga pabė
gėlė iš Lenkijos. Ji iš Lenkijos 
buvus pabėgus 1939 metais, 
palikdama 20,000 akrų žemėš 
vokiečiams užėmus tą kraštą.

Daktarai sako, kad ji buvus 
nužudyta kada nors trečiadie
nį. Nužudytoji viešbutyje ne
gyveno, bet, manoma, buvo 
ten atviliota apiplėšimo, o gal 
ir nužudymo tikslu. Ji rasta 
užpakalyje surištomis ranko
mis, apdaužyta, burna ir ran
ka užlipinta su “adhesive 
plaster” — limpamu kaspinu. 
Pirmajame tyrime mirties 
priežasties nustatyta, jog tas 
kaspinas, tiksliai ar netiksliai, 
buvo jos mirties priežastimi— 
ji uždusinta.

Nuo jos išplėšta, kiek dabar 
žinoma, brangakmenių vertės 
$2,000.

Jieškoma “lieso vyro” ir 
gražios šokėjos, kurie buvę ta
me viešbutyje užsiregistravę 
kaipo Mr. & Mrs. Ted Leo
pold iš Miami, Fla., sužinojus, 
kad tokio adreso, kaip jie bu
vo padavę, nėra, ir kad jie iš 
viešbučio prasišalinę trečia
dienį apie tuo laiku, kada 
Mrs. Reich galėjus būti jau 
nužudyta.

Mrs. Reich giminės žinoję, 
kad ji ėjus pasimatyti su ta 
šokėja.

malonių dalykų 
Maloni staigmena buvo ta, kad 
Zuzana Kazokytė dainavo. 
Tiesa, nedaug ji dainavo, tik 
dvi daineles, bet, esu tikras, 
kad klausytojams jos dainos 
patiko, šitų žodžių rašytojas 
pirmą kartą girdėjo mūši) Zu
zaną dainuojant per radiją. 
Pageidautina, kad ji dažniau 
dalyvautų.

Nepaprastas dalykas buvo 
ir tas, kad Stefanija Sasna, 
Laisvės redakcijos personalo 
narė, sakė kalbą apie Ameri
kos lietuves moteris, jų1 veiklą 
ir uždavinius dabartinio karo 
metu. Kalba buvo žingeidi; 
būtų gerai, kad ji tilptų Lais- 

tolimesni skai- 
negali girdėti 
programos, su-

ve j e,—tegu ir 
tytojai, kurie 
Laisvės radijų 
sipažįsta su ja.

Anauncerio
Eva Mizarienė, 
paruošusi visą programą.

Laisvės Administracija ir 
Bazaro Komisija.

Serga Williamsburgie 
čiai Lietuviai

Mary 
dūrinės 
žu džius 
Bronx.

Bolger, mokytoja vi- 
mokyklos, rasta nusi
gąsti savo apartmente,

Naujų trafiko signalų mies
to nebūsią daugiau dedama 
iki po karo. Taupoma medžia
gos.

Moteris Apdaužė Naciu 
Propagandisto

J ponios Lucy Costin, Pran
cūzės, alinę, 632 W. 48th St., 
New Yorke, atėjo 
“mandrus

5th'C^J0 išmėtinėti,

kas

Devoe

New Yorke yra įstatymas, 
kiekvienas norintis atida- 
alinę ar bile įstaigą, ku
bus parduodami alkoholi- 
gėrimai, turi gauti leidi- 
Taipgi gautieji leidimai

kad 
ryti 
rioj 
n i ai 
mą.
tur būti laiks nuo laiko atnau
jinami. Perdirbus ar atnauji
nus įstaigą, reikalinga naujos 
registracijos, paveikslai ir 1.1.

Įstatymas taip pat reikalau
ja, kad gautas leidimas (lais- 
nis) būtų paskelbtas viename 
to miesto dienraštyje ir viena
me savaitraštyje.

Laisvė Patarnauja
Dienraštis Laisvė paskelbia 

gautus leidimus. Taip pat tu
ri skyrių, kuris teikia patari
mus norintiems gauti leidimus, 
atidaryti naują ar pertaisyti 
seną įstaigą. Padedama išpil
dyti reikalingos aplikacijos, 
nurodoma kur kreiptis reikale 
gauti bondsmaną, kokių reikia 
paveikslų ir 1.1.

Visi turintieji tokių reikalų, 
prašomi kreiptis į Laisvės raš
tinę, 427 Lorimer St., Brook-

Erightone, S. L, nugriauta 
110 senų bildingų 12-kos ak
rų plote. Jų vieton statys gy
venamų 'naujų namų projektą, 
žinomą kaipo M a r k h a m 
Houses. 

H
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DU DOVANĄ LAIMĖJĘ JUDŽIAU

“THE KING”
Su RAIMU

“InteliRentiniras, įdomus ir 
ištisai smagus”—N. Y. Post

“THE FIGHT FOR LIFE”
Sujaudinanti drama motinos meilfs!

Taipgi: Naujausios Karo žinios
VĖLAI RODOMA ŠIĄNAKT!

pareigas ėjo
rūpestingai

Būkite “Parėję”
šį šeštadienį, kovo 7 d. bus 

“Beef Party” pas Joną Bale- 
žentį, 49 Ten Eyck St., Brook-

Jonas Baležentis kviečia vi
sus brooklyniečius ir iš apylin
kės į “parę” šį šeštadienį. Ko
kiu tik laiku jūs ateisite, būsi
te pavaišinti.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

“Laisves” Administracija vėl gavo VILNIES 
KALENDORIŲ. Kurie dar neturite to svarbaus 
metraščio, VILNIES KALENDORIAUS, tuojaus 
prisiųskite pašto ženklais 25c. ir mes prisiusime 
jums VILNIES KALENDORIŲ.

Knygų platintojai, kurie dar neužsisakėte VIL
NIES KALENDORIAUS, tuojaus užsisakykite ir 
platinkite jį. Perkantiems ne mažiau, kaip 5 kny
gas, duodame nuolaidą.

Laikas jau vėlybas, tad skubinkitės su užsisa
kymais Vilnies Kalendoriaus. Tuojau rašykite, ad
resuodami sekamai:

laisves administracija
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

( IT’S 'JUST niff 
FINDING MONEY! 1

L1WUVBK4
..............................................................................................................................

GERIAUSIA ~D U O N A

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS. „

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūs*; 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyds 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
fel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

NAUJA LIETUVIŲ
RESTAURACIJA

Valė Balvočiūtė Savininkė
494 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

VISADA GAUSITE TIKRAI GASPADORIŠKAI 
IŠVIRTŲ KOPŪSTŲ

Taipgi puikus pasirinkimas visokių mėsiškų 
ir pieniškų valgių.

f ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
Kada tik užeisite, vėliausia ar anksčiausia—visada 

karšti valgiai jus pasitiks.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

♦ 1

PARDAVIMAI
Parsiduoda grosemė labai' geroje 

biznio vietoje, apgyventa Įvairiom 
tautom, skersai gatvę* nuo “Laisvės” 
ofiso. Per daugeli metų išdirbtas 
biznis. Kaina labai prieinama. 
Kreipkitės, 428 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (53-55)

PUIKI PROGA
* Parsiduoda avalinės krautuvė Shoe 
Store Brooklyne tirštai lietuvių ap
gyventoje vietoje. Didelis sandėlis 
“stock.” Kampinis namas, pačiame 
biznio centre, didelė patalpa ir 
gražūs langai, puikus biznis, gražus 
pelnas. Svarbi pardavimo priežastis, 
kurią sužinosite vėliau. Prašome 
kreiptis i “Laisvės” raštinę, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. (53-58)

S. Mikaliunas, 317 Marcy 
Ave., sirginėja jau penktas 
mėnesis. Skundžiasi, kad 
tokio yra negerai kojose.

A. Jokimaitis, 434 So.
St., tapo sunkiai sužeistas jo 
paties arkliavežimiu. Išbuvęs 
ligoninėj kelias savaites, par
vežtas namo, bet dar ims lai
ko pakol susveiks pilnai, nes 
buvo labai sužeistas.

S. Sleževičius, 133
St., prieš porą savaičių išvež
tas ligoninėn, tikimės, kad 
greitai pasveiks.

Jurgis Kazakevičius, 18 
Stagg? St., sirginėja jau kelios 
savaitės, skundžiasi, kad koją 
skauda, gal r e u m atizmas. 
(Jurgis Kazakevičius yra tė
vas lietuviams gerai žinomo 
orkestros lyderio Jurgio Ka
zakevičiaus.)

R. Kiburis, 18 Ainslie St., 
sirginėja jau kelios savaitės.

Reporteris.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Yorke, atėjo labai 
kostumeris ir pra- 

koki dideli 
Franci jos priešai esą talkinin
kai. Įsidrąsinęs, ėmęs tikrą 
“spyčių” tuo klausimu drožti 
ir neva talkininkų prieš fran- 
cūzus papildytų žiaurumų pa
veikslus rodyti.

Moteriškė iš karto leidus 
pro ausis, bet pagaliau neiš
kentė, atėjus iŠ už baro tvojo 
veidan savo kostumeriui. Jos 
sūnus stvėręs paveikslus ir pa
matęs, kad jie daryti Vokieti
joj. Kas nors iš kostumerių 
pašaukė ir slaptąją policiją, 
bet kol ji pribuvo “spykeris” 
paspruko.

Viešbutyje C o s m opblitan, 
Chambers St. ir W. Broadway,, 
nakčia iškilęs gaisras išvijo iš 
lovų 135 svečius.

Senatorius Meade atsisakęs 
kandidatuoti į New Yorko 
valstijos gubernatorius.
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Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ 
. Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyneštai 
adresas:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATEU S AS 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.

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes fit. eleveiterlo stoties

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-9608




