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If
Hitlerio kruvinas rankas 

nuplauti ir .jo kriminalj'stes 
suversti ant Sovietu Sąjungos 
galvos, tai vyriausia dabarti
nė misija lietuviškų Hitlerio 
švaksuotojų (šiušainierių). O 
jais yra klerikalų, smetoninin- 
kų ir menševikų spaudos re
daktoriai ir bendradarbiai.

Jie vėl gavo naujas instruk
cijas nuo Hitlerio propagan
dos biuro ir naujos medžiagos 
plūsti didvyringąją Sovietų 
liaudį ir jos vadus.

Amerikos Lakūnai 
Pakrikdė Naują
Japonų Ofensyvą

anglė motina, praradus 3 šonus oro "Dirbsime Sumuši 
KOVOJE, AUKOJO 100,000 DOLERIŲ

ORLAIVIAMS SOVIETŲ SĄJUNGAI

Vadovaujančiais H i t Į orioj 
švaksuotojais ir vėl pasirodė; 
“Keleivio” redaktorius Mi- 
chelsonas ir “Naujienų” re-j 
daktorius Grigaitis. Jie dar
buojasi tikrai sušilę.

Galima tikrai spėti, kad jei
gu Hitlerio velnias neparinks, 
tai jis tuodu vyru apdovanos 
medaliais, kaip kadaise apdo
vanojo Lindberghą.

Oficialiai Amerikos Pranešimai

Kc-1941 metų liepos 9 d. 
leivyje” skaitėme:

“Kai vokiečiai pradėjo žy
giuoti ant Rusijos, tai pas vi
sus lietuvius, tik su maža iš
imtimi, kilo džiaugsmo ban
ga.

“Todėl Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonės gerai ir daro, 
kad eina su vokiečiais prieš 
bolševikus . . .”

1942 metų kovo 4 dienos 
“Keleivis” užpildytas hitleri
nės propagandos raštais. Na
ciškų barbarų leidžiamų laik
raščių straipsniais puošiamas 
kiekvienas puslapis.

Iš nacių leidžiamo “ūkinin
ko Patarėjas” talpina “Kaip 
Aš Ištrūkau Iš Bolševikų Pra
garo,” iš “Naujoj? '"Lietuva” 
įdėta ^Lietuvių Tauta Savo Iš
gamų Nepamirš,” iš 
vę” paimtas “Karo 
Vėl Atidarytas ir 
mas.” Visuose tuose 
bjaurojami Sovietai, 
najni naciai.

Washington, kovo 6. — Karo departmentas praneša:
Filipinų Sritis. — Per paskutines 24 valandas japonai 

(Bataan pusiausalyje) beveik visai nieko neveikė. Ma
noma, kad amerikiečių orlaiviai, padarydami sėkmin
gą ataką prieš japonų laivus Subic Įlankoje, išnarino 
priešų planus dėlei naujos, tuojau tinęs ofensyvos.

'Generolą MacArthurą pasiekė kopija įsakymo, kurį 
išleido japonų armija Filipinuose, įsakydama žmonėms 
užimtuose plotuose sunešt priešams šaunamuosius gin
klus ir visokius aštrius įrankius tame skaičiuje peilius, 
laikomus kaipo pagražinimus ir naudojamus kaipo 
įrankius kasdieniniams reikalams.

BIJO FILIPINŲ SUKILIMO PRIEŠ JAPONUS
Tuom įsakymu būtų atimta iš filipinų ir įrankis, va

dinamas bolo, kuris paprastai vartojamas kaip darbo 
įrankis, nors kartais ir kaipo ginklas. Filipinai visur 
naudoja bolo kaip žemdirbystės ir įvairių kitų darbų 
įrankį. Filipinas ūkininkas su bolo statosi namus, tvo
ras ir valo laukų derlių. Todėl, jeigu iš filipino bus at
imtas bolo, tai sunku bus jam užsidirbti pragyvenimą.

Generolas MacArthur pareiškė, jog šis japonų įsaky
mas parodo, kad jie bijo filipinų liaudies sukilimo prieš 
įsiveržėlius, nes vietinių gyventojų neapykanta prieš 
japonus vis auga .

Dieso Neva Tyrinėjimų Komisija Nusikopijavo 
Kitų Surinktus ir Atspausdintus Dalykus, Bet 

Giriasi, būk Pati Surinkus Juos
“Į Lais- ---------

Muziejus .Washington. — Kongres- 
Papildo- manas Martin Dies, pirmi- 
raštuose ninkas neva prieš-ameriki- 
o garbi-;nįų judėjimų tyrinėjimo ko

misijos, stengiasi falšyvais

Be to, telpa is Berlyno sau- tūkstančiu doleriu, 
tas surasas neva bolševikų is- ];ludamas' kad kongresas 
kalinių ” paskirtų tuos pinigus toles-

Šitas surašąs tilpo ir kituo- ™em Di,e?° “tyrinėjimam.” 
se Hitlerio-švaksuotojų reda- daip sake daibietis kon- 
guojamuose laikraščiuose. jgresmanas Vito Marcanto-

Ką šitie švaksuotojai gauna demokiatas Thomas
nuo Hitlerio už vedimą už jį Eliot. Bet jiem nebuvo leis- 
propagandos, lai sprendžia vi- ta atidengt visų surinktų 
suomenė. faktų apie Dies’o klastas.

--------  Nes kongresmanas Frank
Grigaitis neatsilieka nuo Keefe, republikonas iš Wis- 

Michelsono. švaksavirųe Hitle- consino, padarė manevrą, 
rio jis dar nori savo kamaro- kad sustabdyt tokius, per-

Sovietus nudažydamas 
“gudriomis” filosofijomis 
pranašystėmis.

1941 metų liepos 7 d. Gri-j 
gaitis pranašavo Sovietų Są- j 
jungoje sukilimą prieš Sovie
tų valdžią. Sukilimas neįvyko 
Grigaitis apsimelavo.

tą pralenkti, savo tulžį prieš karštus Diesui parodymus, 
Sovietus nudažydamas labai, sakydamas, kad šiame posė- 

ir dyje nedalyvaują tiek kon- 
gresmanų, kiek turėtų, pa
gal konstituciją.

Kongresmanas Marcanto
nio iškėlė šitokius dalykus, 
kaip Dieso komisija nusiko
pijavo jau kitų surinktus ir

1941 metų No. 229 “Nau- į paskelbtus faktus apie Ja- 
jienose” skaitėme, kad “naciai prieš fašistinę Ašį. Kyla masi- 
nenori nustelbti kitų tautų.” ;nis reikalavimas pradėt ofen- 
Bet Hitleris kitas tautas nu- šyvą ir mušti priešą.
stelbė. Vadinasi, tasai Hitlerio i Dabar laikas, kai Raudono- 
švaksuotojas vėl apsimelavo. jj Armija pliekia nacius, Ame- 

---------- rikai ir Anglijai pradėti už-
1942 metų kovo 5 d. “Nau-! pU0|imą.

jienose” Grigaitis vėl gieda, 
kad Sovietų žmonės su vyriau
sybe nekooperuoją. Girdi: 
“valdžia daro viską, o žmonės 
jokios iniciatyvos neturi.”

Betgi visas svietas mato ir 
žino, kad Sovietų liaudis, kaip 
vienas žmogus, remia vyriau
sybę. Už tai Raudonoji Armi
ja taip muša įsiveržėlius.

Vadinasi,
meluoja.

London. —Anglė motina, I moteris. Aš sveikinu bebai- 
kurios trys sūnūs lakūnai mę tokios šalies širdį ir to-, 
buvo užmušti oro kautynė-: kias moteris, motinas, kaip . 
se prieš fašistų Ašį, paau- ir aš pati, kurios su pasidi- 
ko j o 100 tūkstančių dolerių džiavimu aukoja savo sūnus 
pastatyt keturis kovos lėk-! ir viską, ką tik jos turi.” 
tuvus Sovietų Sąjungai, kai-----------------

Nutildytas Bandungo 
RadijasTai leidė Macrobert davė; 

I tą dovaną Sovietams, kuri! 
pirmiaus aukojo 100 tūks-i 
tančių dolerių pastatyt An- _ 
glijai bombinį orlaivį, kaipo du radijas iš čia pranešė, 
jos atsakymą priešams. Ji-; kad japonai įsiveržė į Ban- 
nai su l„ ____

tanjs pareiškė:
“Jokiais žodžiais negali

ma išreikšti mano pagarbos 
ir pasigerėjimo del to, kas 
nuveikta ir kas veikiama

Priešus
Galva Ph. Murray

Sako CIO

Washington. — CIO uni-įganizacijų Kongreso), kurį, 
generalis pirmininkas atstovauti aš turiu garbės, 

Philip Murray, kalbėdamas aš sakau: Tuojaus meskitės 
per radiją kovo 6 d., priža- darban. Išklausykite šauki- 

1 dėjo, jog penki milionai CIO :mą vyriausiojo mūsų ko- , 
unijistų entuziastiškai dirbs, mandieriaus (prezid. Roose- 
;kad padidintų daugį paga- velto) ir mūsų šalies. Lai 
minamų karo pabūklų, kaip mūsų obalsis būna — dirb- 
kad ragino prezidentas Roo- ti, dirbti, gaminti, gaminti, 
seveltas ir Donaldas Nei- gaminti.” Ir mes dirbsime,

Bandung, Java. — Holan- son> 8alva Karines Garny- kad laimėtume pergalę.
nranešė. bos Tarybos. ■ • • •’“O jūs, neteisingi kriti* 

Murray kalboje visai ša- kai, priekabių jieškotojai, 
taiksytojai ir silpnadvasiai, 

“Kiekvienas vyras ir mo- apsisaugokite, nes galite už* 
teris Amerikoje turi būti iš- sitraukti Amerikos darbi- 
judintas ir sumobilizuotas ninku rūstybę, jeigu po 
visuotinam karui, milžiniš- skraiste nuolatinės savo 
kam persimiainymui iš ra- kritikos jūs slepiate tikslą 
mios tautos į kariautojų niekinti, skaldyt, drumst ir 
tautą, jeigu mes norim per- sabotažuot mūsų karines 
vesti mūšį iš defensyvos ir pastangas, 
traukimosi atgal į ofensyvą 
ii* laimėjimą pergalės.”

CIO pirmininkas aštriai paramos didžiam mūsų va- 
smerkė “taiksty tojus ir 
'Quislingus, kurių gudri pro
paganda gali būti tokia pa- 

Maskva. — Sovietai smar- vojinga, kaip ir veiklus sa
ikiai sumušė ir atmetė atgal 'botažas fabrikuose.” .

CIO galva Murray šiltai

savo dovana Sovie- dangą, laikinąją sostinę Ry- liai pareiškė:
tinęs Holandų Indijos, ir po 
to radijas visiškai nutilo.

PRIEŠŲ PRANEŠIMAI
Berlynas ir Roma skel-

pagal puikų Stalino įkvepi-
Taip jinai rašė Anglį- ’kkLkt 

jos oro laivyno ministeriui 
Archibaldui S i n c 1 air’iui:: 
“Hitleris niekada negali su-j 
naikinti tokią dvasią ir to
kius žmones, kaip kad jis 
negali sunaikinti ir mus. 
Jeigu mes dabar dėsime vi
sas pastangas paremti Ru
siją, tai gal jau neužilgo

mą.” martinę prie Surabayos, tal
kininkų laivyno stovyklos 

I rytiniame gale salos Javos. 
—Tuo tarpu patys japonai 
dar nesakė, kad jie būtų už
ėmę Bandungą.

“Viskas priklauso nuo su
vienytos ir disciplinuotos

talkininkai laimės pergalę, nacius^-kurie daru despera-
■ -“Tegu šie Žodžiai pasiekia tišką ataką prieš miestą S^syeikmo Nelsono planus^ pa 
Rusiją ir karžygiškas jos centraliriiame fronte.

dui” (prezidentui).
Murray įspėjo, kad fašis

tų Ašies kraštuose yra nu
sopintos visos darbo unijos, 
i ir taip atsitiktų šioje šalyje,^ 
jeigu mes nesutriuškintume' 
Tą Ašį:
į—-“Mes žinome, jog tai yra 
darbininkų karas. Mes, dar
bininkai,. turime būti dau
giau negu ištikimi sekėjai ir 
patriotiniai piliečiai. Mes 
esame ir turime būti Vladai 
reikalavime daugiau paga
mini ir daryt kiekvieną 
žingsnį, kuris tik reikalin
gas karui laimėti.”

didint karinę gamybą ir su
daryt bendrus fabrikantu ir 
darbininkų komitetus. CIO 
jau seniai reikalavo “tokios 
programos sumobilizuot A- 
imerikos pramonei visuoti
nai gamybai karinių reik
menų,” sakė Murray:

“Darbininkams, ypač na
riams CIO (Industrinių Or-

KOMUNISl U PARTIJOS 
PAREIŠKIMAS DĖLEI 

TOMO MOONEY MIRTIES

poniją ir jos planus, bet 
Dies’as savo vadinamoj 
“geltonojoj knygoj” per
spausdino tuos faktus, kai
po būk tai atidengtus pa- 

parodymais išgaut dar 100 čios Dieso komisijos:
reika- , j)ieso komisija nusikopija

vo “News Letter,” kurį kas 
savaitę leidžia News Research 
Service (žinių Tyrinėjimo Ta
rnyba), Los Angeles mieste, 
Calif., ir išspausdino neva 
kaip savo tyrinėjimų vaisių. 
Tas leidinys buvo viešai už t ...dešimtuką pardavinėjamas vi
siem, kas tik. norėjo pirkti.

Dieso komisija savo “gelto
nojoj knygoj” giriasi, kad ji 
susekus “labai svarbius slap
tus • dokumentus su japonų 
žemlapiu ir planais” prieš 
Ameriką ir “labai daug vargo 
turėjus jiem išgauti.” Bet 
kongresmanas Eliot parodė, 
kad tie japonų žemlapiai ir 
planai buvo viešai išspausdinti 
1936 metais japonų leidžia- 

4mame, plačiai pasklidusiame 
Amerikoj ir Japonijoj žurna
le “King,” ir tas žurnalas bu
vo įregistruotas Los Angelese 
kaipo spaudos medžiaga an
tros klasės ir siuntinėjama nu
pigintomis pašto kainomis. 

I ,
Dieso komisija taipgi blofi- 

na, kad ji “per dideles sunke
nybes” išgavus slaptą “japonų 
rankvedį apie Jungtinių Vals
tijų laivyną,” bet tas rankve- 
dis-knyga buvo viešai parda
vinėjama šioje šalyje ir jos. 
kopija yra Knygyne Jungtinių 
Valstijų Kongreso Washingto
ne. ,

Kbngr. Marcantonio pridū
rė, kad Dieso komisija nerin
ko ir nesurinko jokios svar
bios medžiagos apie japonų 
šnipinėjimą prieš Ameriką. 
Nes ta komisija buvo perdaug 
užsiėmus persekiojimais ko
munistų ir visų pažangių ame
rikiečių..; todėl ji nesurado 
laiko kovai prieš • tikruosius 
penktakoloniečius, fašistinių 
kraštų suorganizuotus veikti 
Amerikoje prieš šią šalį.

Dabar laikas. Vėliau gali 
pasirodyti per vėlu!

Kovo 15 d. Philadelphijoj į- 
vyks metinis dienraščiui “Lais
vei” rengiamas b a n k i etas. 
Drg. Smitas rašo, kad phila- 
delphiečiai prie b a n k i e t o 
smarkiai rengiasi.

Man irgi teks ten dalyvauti.
Grigaitis ir vėl Gal nuvyks ir daugiau brook- 

ly n iečių.
—*----  Į šį bankietą turėtų suplauk

ti visų Philadelphijos apylin
kių dienraščio draugai ir prie- 
teliai.

Su visais pasimatysime ir 
pasikalbėsime kovo 15 d. ban- 
kiete.

Kitą sykį teks pakalbėti ir 
apie kitus lietuviškus Hitlerio 
švaksuotojus.

Amerikinėje spaudoje pla
čiai kalbama apie ofensyvą

Amerikos Komunistų Partijos Nacionalis Komitetas 
išleido pareiškimą, apgailėdamas mirtį Tomo Mooney’o, 
darbininkų vado-kąnkinio. Pareiškimas, tarp kitko, 
sako:

“Tomas Mooney mirė.
Kiekvienas darbo žmogus, vyras ir moteris, kiekvie

nas jaunuolis ir kūdikis šioj didžioj šalyj neteko nepa
vaduojamo draugo, vado ir kelio rodytojo. Amerikos 
darbininkų judėjimas prarado vieną iš geriausių savo 
organizuotoji!, narsųjį Tomą Mooney.

H: #

Pasauliniai- plačiame darbininkų judėjime per pas
kutinius 25 metus Mooney’o charakteris ir vaidmuo 
stovėjo aukštai pakilęs virš regračio, kaipo ženklas vis
ko, kas yra drąsiausia, teisingiausia ir kas toliausiai 
numato kovose Amerikos darbininkų.

Viduryje didžio praeito Pasąulinio Karo, jaunas Tom 
Mooney 1916' metais, narys Liejyklų Darbininkų Uni
jos ir organizuotojas Amalgameitų Gatvekarių Darbi
ninkų Sąjungos, pasidarė ženklu darbininkų klasės rei
kalo ir todėl tapo centru kovos, kuri siekė skersai karo 
laukų ir teikė įkvėpimą visų tautų žmonėms. Californi- 
joj tada susidarė “openšaperių” (prieš unijas) judėji
mas iš karinių pelnagrobių ir jie pasimojo sunaikint vi
są darbo unijų judėjimą Amerikoj arba bent išnaikint 
visas, apart labiausiai apsiribojusių išlavintų amatinių 
darbininkų unijų. Žiauriai atžagareiviška politika, da
lindamas! dar negirdėtais, plėšikiškais karo pelnais, pa
naudojo kriminalinius Californijos teismus, kaip įnagį 
sunaikint, visus, kurie tik drįstų įvest, darbo unijas nau
joje srityse.

Tomas Mooney buvo nusmerktas mirti per pašėlusią 
reakciją, kuri- buvo sąryšys godumo ir darbininkų iš
naudojimo, parsidavimo politikoje ir atitinkamo ant 
vietos tūnojimo darbininkų judėjime. Jis buvo nu
smerktas pagal melagingus parodymus už piktadarys
tę, su kuria jis neturėjo visai nieko bendro nei per na
go juodimą; ta piktadarystė buvo visiškai svetimas da
lykas jo gyvenimo rekordui, jo įsitikinimams, kaip ir 
darbininkų judėjimo rekordui ir įsitikinimahis .

Tomas Mooney ypač tuom atsižymėjo, kad jis tapo 
vadu judėjimo, kuris stengėsi išplėtoti Amerikos Darbo 
Federacijos unijas plačiau, negu siauroji sritis išlavin
tų amatinių darbininkų. Taip veikdamas, jis puikiai 
suprato istorinę reikšmę savo darbo.

Tomas Mooney ėjo pirmyn be baimės, kur gręsė ka- 
(Tąsa ant penkto pusi.)

Tūkstančiai Darbininkų 
Atidavė Paskutine Pa

garbų Mooney’ui
San Francisco, Calif. — 

Sekmadienį buvo palaidotas 
Tomas Mooney, darbininkų 
vadas-kankinys. Laidotuvė
se dalyvavo didžiulė žmonių 
minia. Mooney’o kūną, pa
šarvotą Civic Auditorijoj, 
didžiausioj San Francisco 
svetainėj, aplankė tūkstan
čiai darbininkų, dirbininkių 
ir pažangūnų. Šermenyse 
dalyvavo vadai Amerikos 
Darbo Federacijos, CIO ir 
nepriklausomų unijų ir' ge
ležinkeliečių Brolijų. Tarp 
dalyvių buvo ir Robertas 
Minor, Komunistų Partijos 
veikiantysis sekretorius, 
specialiai atvykęs iš New 
Yorko.

Laidotuvių paruošimui 
vadovavo Warren K. Bil
lings, buvęs artimiausias 
Mooney’o bendradarbis. Bil
lings taipgi buvo -23 metus 
išvargintas kalėjime, pagal 
sąmokslą atžagareivių kapi
talistų, aršiųjų priešų' dar
bo unijų. Billings laidotuvė
se kartu buvo ir atstovas 
Piliečių Komiteto Browde- 
riui .išlaisvinti..

'Apsupta 250,000 Nacių 
Srityj Staraja Russa
Maskva. — Raudonoji Ar- 4 

mija laiko apsupus 250,000 
vokiečių mieste Staraja 
Russa ir apylinkėje, o ne 
96,000, kaip kad buvo iki 
šiol pranešama,—sako nau
jausios žinios iš Maskvos* 
Keliose vietose toje fronto 
dalyje raudonarmiečiaai at
metė nacius dar keletą kilo
metrų atgal. Visame fronte 
Sovietai atėmė iš nacių dar 
kelias apgyventas vietas.

Sunki Talkininku Padė
tis Javoje

London, kovo 8. — Talki
ninkų padėtis saloje Javoje 
yra labai sunki ir kritiška. 
Japonai turi ten penkis kar
tus daugiau kariuomenės 
negu holandai, amerikiečiai 
ir anglai.

Tokio, kovo 8. — Japonai 
skelbia, kad jie pilnai vieš
patauja visuose salos Javos 
vandenyse. Japonai sako, j 
kad holandu komandieriai 
Bandunge, Javoj, siūlosi ja
ponam pasiduot įr prašo 
lengvesnių pasidavimo sąly- 
jgų. — Niekas kitas nepa- 

Čia jr i tvirtina šių japonų praneši- įANTRAS FRONTAS
Washington. — CL. ..

Londone pasklido kalbos, i™1’4
kad Amerika ir Anglija pla-i Burmąje anglai atsilaiko 
nuoja atidaryt antrą karo prieš japonus už 50 mylių į 
frontą prieš nacius, šiauri-i šiaurius ir rytus nuo Rasi
nėj Europoj. ;goono.
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Brooklyn, N. ¥., six months ............. $3.50
Foreign countries, per year ..............  $8.00
Foreign countries, six months ..............  $4.00
Canada and Brazil, per yeai* ..............  $6.00
Canada and Brazil, six months ............. $3.25

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

f Act of March 3, 1879

Tom Mooney
Tamo Mooney mirtis uždavė didelį 

smūgį Amerikos darbininkų judėjimui. 
Tiesa, jis, išleistas iš kalėjimo, mažai te
turėjo progos būti laisvėje, mūsų tarpe, 
nes liga, kurią jis gavo kalėjime, vertė 
jį gulėti ligoninėse. Tačiau Tamas Moo
ney buvo tokis žmogus, kuris, tiek būda
mas kalėjime, tiek ligoninėje, dirbo dar
bininkų judėjimo naudai, jei ne asmeniš
kai jame dalyvaudamas, tai nors žodžiu. 
O Tarno žodis buvo labai svarbus, labai 
galingas!

Nereikia nei aiškinti, kad Mooney pa
siliks Amerikos istorijoje viena žymiau
siųjų asmenybių, kaipo kovotojas už dar
bininkų reikalus, kaipo kankinys,—ken
tėtojas už gražesnį ir geresnį pasaulį ir 
skaistesnį rytojų.

Iš pat jaunų dienų Tom Mooney veikė 
darbininkų judėjime—unijose ir socija- 
listų partijoje. Už tai, kad jis buvo pa- 
sirįžęs ir pasiaukojęs darbininkų reika
lams, samdytojai jo labai neapkentė. Ir 
1916 metais jiems pavyko šį veikėją klas
tingai apkaltinti bombos padėjime pasi
ruošimo karui demonstracijoje. Mooney 
ir Billings buvo suimti ir teisti. Mooney 
buvo nusmerktas mirti ir tik didelės 'dar
bininkų demonstracijos'Tfreikalavimai ♦ 
privertė net prezidentą Wilsona įsikišti 
į dalyką ir prašyti Kalifornijos guberna
toriaus, kad jis pakeistų mirties baus
mę kalėjimu. Mooney pats pripažįsta, 
kad ryškiausia jam pagalba, kurios jis 
niekad neužmirš, buvo suteikta revoliu
cinio Petrogrado proletariato, Leninui 
vadovaujant. Petrogrado darbininkai pa
darė išstojimą prieš Amerikos ambasadą, 
reikalaudami nežudyti Mooney. Ir tas 
privertė amerikinę vyriausybę susirūpin
ti. Rusijos proletariato pavyzdžiu pa
sekė ir kitų kraštų darbininkai, Europo
je ir Lotynų Amerikoje. Mooney buvo 
mirties bausmė pakeista kalėjimu, kuria
me jis iškentėjo apie 23 metus!

Kalėjime jis praleido pačią geriausią 
savo amžiaus dalį. Kalėjimas sunaikino 
jo sveikatą, — jis gavo vidurių ligą. Ka
lėjimas jį žudė palaipsniui. Ir sulaukęs 59 
metų amžiaus, pražilęs, išvargęs darbi
ninkų kankinys ir veikėjas, vadas, Tom 
Mooney mirė, — mirė po pavojingos 
operacijos viduriuose.

Būdamas laisvėje, Mooney, kaip sa
kėme, nenuleido rankų. Pirmiausiai jis'' 
kovojo už išlaisvinimą savo bičiulio Bil- 
lingso. Kai pastarasis buvo išlaisvintas, 
Mooney pradėjo kovoti už išlaisvinimą 
generalinio USA Komunistų Partijos 

* sekretoriaus, Earl Browderio, kuris, kaip 
ir Mooney, nekaltai yra įkištas į kalėji
mą. Mooney buvo Piliečių Komiteto pir
mininku.

Koks tai įdomus ir gražus supuolimas! 
Kai Mooney buvo kalėjime, tai Earl 
Browderis uoliai kovojo už jo išlaisvini
mą. Browderis organizavo jam visokią 
pagalbą. Kai Mooney buvo išlaisvintas, 
Browderis įkištas į kalėjimą ir pirmasis 
Už jį drąsiai' kovojo. Deja, Earl Broa
dens dar vis kalėjime, jis negalės nei 
paskutipį atsisveikinimą padaryti miru
siajam savo geradariui!...

Tom Mooney mirė, bet jo gražūs dar
bai, jo visiškas pasiaukojimas darbininkų 
judėjimui niekad nežus. Mooney vardas 

. pasiliks amžiams; jis stovės tarp pačių 
y žymiausiųjų šito krašto žmonių!
\ Savi mintimis stovėdami prie Tom 
R Mooney karsto, mes lenkiame galvas ir 

\ sakome: Tavo darbai ir kentėjimai yra 
I 'Įnums pavyzdys ir įkvėpimas. Mes pasi

žadame sekti Tavo pavyzdžiu. Mes pasi
žadame tęsti kovą, ginti mūsų kraštą 
nuo fašistinių užpuolikų, ginti civilines 
žmonių laisves, kovoti už E. Browderio

Cripps Bus Premjeru?
Vis daugiau ir daugiau ateina iš Ang

lijos žinių, kad nepasitenkinimas Chur- 
chillo vyriausybe to krašto žmonėse te
beauga. Daug jam kaltinimų primetama. 
Jis, sakoma, perdaug buvo prisileidęs val
džioje “apysenių,” chamberlainininkų. 
Jam vadovaujant, Anglija tik pralaimė
jimus teturi karo frontuose. Churchil- 
las, sako Anglijos žmonės, kalba apie 
ofensyvą 1943 metais, kuomet ofensyvas 
turi būti pradėtas tuojau, šiemet, ir šie
met Hitleris turi būti sunaikintas.

Nereikia nei aiškinti, kad tuose kalti
nimuose yra tiesos. Nepaisant visų Chur- 
chillo gabumų, jis, matyt, bus padaręs 
klaidų.

Šiandien Anglijos žmonėse yra labai 
populiarus vyras, tai Sir Stafford Cripps, 
buvęs ambasadorius Sovietuose. Jis yra
pažangus, agresyvus ir toli numatąs po
litikas. Todėl yra spėjimų, kad Cripps ir 
gali užimti premjero vietą. Tiesa, Cripps 
yra “žmogus be partijos^’ Jis buvo ka
daise Darbo PartijojTHlet trumparegiai
tos partijos vadai jį iš ten išmetė, kam 
Cripps agitavo už sudarymą Liaudies 
Fronto Anglijoje, kam jis stojo už vie
nybę su komunistais! Nepaisant to, kad 
Cripps “be partijos,” jis gali sudaryti vy
riausybę, jei tik dauguma parlamento 
narių už -jį pasakys, o ji turės pasisa
kyti, jei norės Angliją išgelbėti iš bai
saus krizio.

Kaip ten bus, greita ateitis parodys.

Pažiūrėsime!
Jau keletą kartų klerikalų spauda skel

bė, kad, kai Raudonoji Armija įžengs į 
Lietuvą, tai “lietuviai pasitiks ją su gin
klu.” Dabar panašią pranašystę daro ir 
kunigas Urbanavičius (Kmitas) “Dar
bininke” (iš kovo 6 d.) Jis mano, kad 
lietuviai kovosią prieš Raudonąją Armi
ją . • /.

Gal kunigas Kmitas žino, ką jis 'rašo. 
Veikiausiai jis palaiko ryšius su naciais 
Lietuvoje ir tie jį painformuoja apie 
padėtį. Mes manome, ir tai yra labai lo
giška, kad visi naciški lietuviai Lietuvo
je, kurie prieš karą buvo pabėgę pas Hit
lerį, paskui sugrąžinti Liętuvon, eis Hit
leriui talkon. Mes žinome, kad pereitų 
metų birželio 23-24 dd. buvo Lietuvoje 
tokių gaivalų, kurie stojo Hitleriui tal
kon. Tos rūšies lietuviai, aišku, yra Hit
lerio aprengti ir apginkluoti ir paruošti 
kovai prieš Raudonąją Armiją.

Bet kiek gi jų bus? Argi jie atstovauja 
lietuvių tautą? Ne! Mes puikiai'žinome, 
kad Lietuvos liaudis šiandien yra labai 
pavergta, persekiojama, išnaudojama, o 
jos geriausios jėgos — geriausi kovoto
jai — šaudomi ir kitaip žudomi; kelioli
ka tūkstančių geriausių lietuvių tautos 
sūnų yra kalėjimuose. Gal kelios dešim
tys tūkstančių lietuvių yra išgabenta į 
Vokietijos gilumą dirbti Hitlerio karo 
mašinai naudingus darbus. Todėl Lietu
vos liaudis okupantų-hitlerininkų labai 
neapkenčia. Tūkstančiai lietuvių yra 
partizanais, kovotojais prieš okupantus.

Mes puikiai žinome, kad Lietuvos, liau
dis laukia Raudonosios Armijos, kaip ka
lėjime sėdįs žmogus laisvės. Jie puikiai 
supranta ir žino, kad tik Raudonoji Ar
mija gali ją išvaduoti iš baisios prie
spaudos; tik Raudonoji Armija gali su
naikinti ginkluotas hitlerininkų spėkas. 
Ir kai Raudonoji Armija įkels Lietuvon 
koją, tai pavergtoji liaudis stos jai, tal
kon. Tie nenaudėliai, tie lietuviški niek
šai, kurie eis Hitleriui talkon, panašiai 
kaip ėjo pereitų metų birželio dienomis, 
bus sumušti, podraug su okupantais. Juos 
muš pati liaudis, patys Lietuvos žmonės!

Pirkite Apsigynimo Bonus

—Courtesu American People’s Mobilization

LAISVE
-------  1

Amerikos ambasadorius Anglijoje, John G. Winant, 
aplanke amerikinius karius Šiaurės Airijoje. Su amba
sadoriumi stovi: leitenantas Lande, seržentas Kardin, 
ir eilinis karys Ogawa.

Prilips Liepto Galą

NEPAPRASTAS SĄJŪDIS IR SĄSKR1D1S 
UŽ IŠLAISVINIMĄ BROWDERIO

Iš naujo prasidėjo masinė 
kampanija už paliuosavimą 
Earl Browderio iš Atantos 
kalėjimo. Amerikinis Pilie
čių Komitetas kasdien skel
bia naujas pavardes darbo 
unijų vadų ir visuomeninkų, 
kurie pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui prašymus dova
noti Browderiui bausmę. O 
tas Kongresas Išlaisvinimui 
Browderio, kuris yra šau
kiamas New Yorke kovo 28 
ir 29 dienomis, -įgyja tikrai 
didelio masinio sąjūdžio. 
Kongresą užgiria ir- prie jo 
sušaukimo prisideda vis 
daugiau žymių' amerikiečių.

Štai ponas E'arl B. Dick
erson, narys President Roo
sevelt Fair Practice Com
mittee, buvęs Illinoj aus 
valstijos prokhroro pągel- 
bininkas, viešai užgyrė mi
nėtą Kongresą‘įf prisideda 
prie jo sušaukimo. Lygiai 
taip padarę ir D r. Alexan
der Meiklejohn, buvęs Am
herst College prezidentas. 
Prie Kongreso sušaukimo 
dar prisidėjo D r. Henry 
Lambert Bibby, Rev. Ro
bert Whitaker, Rabbi Her
bert I. Bloom, Al S. Wax
man, redaktorius “Los An
geles J o u r nal,” Robert 
Clark, sekretorius Los An
geles Workers Organizing 
Committee ir visa eilė kitų 
veikėjų.

Po išleistu Kongreso šau
kimu matome šimtus pavar
džių, kurios atstovauja vi
sus Amerikos g y v enimo 
sluoksnius — darbo unijų 
vadus ir veikėjus, profeso
rius ir mokytojus, advoka
tus ir dvasiškius, laikrašti
ninkus ir kongresmanus, 
artistus ir gydytojus, rašy
tojus ir menininkus. Oficia
liam šaukime šitie vyrai sa
ko : f

“Esant pavojuje šiame ka
re demokratiniams gyveni
mo procesams, kuriuos ga
rantuoja Teisių Bilius^ mū
sų žmonėms kovojant, idant 
laimėti šitą kovą už teisin
gumą ir laisvę, milijonai 
amerikiečių klausia: Kam 
tas laikymas kalėjime Earl 
Browderio? Kodėl Earl
Browderis buvo nuteistas
keturiems metams kalėjimo 
ir nubaustas pasimokėti du 
tūkstančiu dolerių? Iš 125 
pasportinių bylų New Yor- 
ko Pietiniam Distrikte, kur 
Earl Browderis buvo teisia
mas, vienas trečdalis kalti
namųjų buvo paleisti be 
bausmės, aštuoni buvo nu
teisti pasimokėti finansinę, 
bausmę—visų ju buvo daug 
mažesnė bausme negu Earl 
.Browderio,—o vienas penk

tadalis jų visai net nebuvo 
teisiami. O tie, kurie buvo 
nubausti kalėjimu, gavo tik 
nuo 30 iki 90 dienu kalėti. 
Tas spektaklis, kad ameri
konas nuteistas keturiems 
metams kalėti už technišką 
prasižengimą, privertė mili- 
j onus patrij o tingų,visuome
niškai sąmoningų piliečių 
abejoti apie teisingumą ši
tos taip'nepaprastos ir taip 
aštrios bausmės.”

Kongreso šaukėjai toliau 
.nurodo: “Šiame atsitikime 
įkalinto žmogaus politinė fi
losofija neprivalo būti svar
stoma. Bet šita nepaprastai 
aštri bausmė meta nuožiū
rą, kad .teisiant Browderį 
buvo atsižvelgta į jo politi
nes pažiūras. Dar 1940 me
tais Wendell Willkie rašė: 
‘Jeigu jūs tikrai tikite į ci
vilių laisvių apgynimą, tai 
jūs stebėsitės, ar Browde
ris buvo nuteisėtas keturius 
metus kalėti ir pasimokėti 
du tūkstančiu dolerių finan
sinės bausmės už tai, kad 
jis padarė klaidingą pareiš
kimą prašydamas pasporto, 
ar už tai,, kad jis yra Ko
munistų Partijos narys!’”

Jie sako, kad jie yra įsiti
kinę, jog tolimesnis laiky
mas Earl Browderio kalėji
me “netarnauja nei teisin
gumui, nei . tautos reika
lams.” Jie šaukia visos ša
lies kongresą visų žmonių, 
kurie tiki į teisingumą, 
idant bendromis spėkomis, 
vienu balsu, kreiptis į pre
zidentą RooseveltąJr prašy
ti, kad jis atidarytų Atlan
tos kalėjimo duris.

Labai gražų ir įspūdingą 
laišką pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui Philadelphijos 
virš šimtas visuomeninio 
gyvenimo vadų. Jie sako, 
kad jie gali nesutikti su E. 
Browderio politinėmis pa
žiūromis ir daugelis jų ne
sutinka, bet jie mato jam 
padarytą didelę skriaudą ir 
prašo jį tuojau paleisti iš 
kalėjimo. Nepaprastai daug 
Philadelphijos dvasiškių pa
sirašė po šituo laišku, kaip, 
pavyzdžiui: Rev. F. H. But
ler, Rev. Edwin Luther 
Cunningham, Rev. Tollie L. 
Caution, Rev. C. C. Adams, 
Rev. D. W. Henry, Rev. J. 
S. Benn, Rev. T. Norman 
Mason, Rev. Charles M. 
Goldren, Rabbi J. Gerson 
Brenner, Father Thomas S. 
Logan, Rev. R. W. Bagnall, 
Rev. John L. Coleman, Rtev. 
Henry A. McCrary ir kiti. 
Pasirašė taipgi miesto tary
bos narys James H. Irvin.

Liet. Piliečių Komitetas.

Jau trečias metas Vokie
tijos fašistai siunta, svietą 
žudydami. Ir, rodosi, juo to- 
liaus, tuo labiaus ir pasiu- 
čiaus jie puola žmones žu
dyti. Kaip kada net norisi 
manyti, ar ištikrųjų tie Vo
kietijos fašistai kokie virš- 
gamtiški: puola visą svietą 
ir vis galios turi. x Rodosi, 
jiems nei žmonių ir nei reik
menų 'netrūksta. Taip bent 
norėjosi manyti iki šiolei.

Pagalios dalykai jau pra
deda kiek paaiškėti, ypatin
gai nuo tada, kada Raudo-į 
noji Armija pradėjo f ašis-1 
tams - žmogžudžiams pa-1 
kaušius skaldyti... Mat, iki 
šiolei taip vadinamų neu
tralių šalių korespondentai 
ir šiaip keleiviai, kaip Šve
dijos ir Šveicarijos, kurie 
gaudavo progą apsilankyti 
Vokietijoj, bijodavo ir išsi
žioti bile ką, kas galėtų na
ciams nepatikti, kad nepa
stačius savo gyvasties ir ša- 
Vo šalies į mirtiną pavojų. 
Dabar tie žmonės pradeda 
prakalbėti ir pranešti dik- 
čiai įdomių ir gan linksmų 
žinių iš .gyvenimo Vokieti
joj. Taip, jei kas fašistams 
prasta, tai demokratiją my
lintiems žmonėms gera.

Tūli tie korespondentai ir 
keliauninkai jau ne tik 
nebebijo ką tokio pasakyti 
apie fašistišką “rojų,” ale ir 
per dantį jau patraukia pa
čius fašistus ir jų žmogžu
dišką tvarką.

Kaip tie ■ žmonės 'svietui 
praneša, tai naciai jau nebe
spėja nei privogti ir nei pri
gaminti Vokietijos žmo
nėms gyvenimo reikmenų, 
net ir reikalingiausių. Idant 
Vokietijos žmones. apgaudi
nėti ir ant toliaus, kad savo 
kailį nuo jų keršto išgelbė
jus, naciai griebiasi net ir 
paikinusių apgavysčių akis 
apmonyti ir pilvus paten
kinti.

Krautuvės tuščios, reik
menų nėra, o vienok langai 
lūžta visko pridėta, net ir 
liuksusinių daiktų. O kai 
kada, kaip tie koresponden
tai pasakoja, tuos langus 
dar ir perkeičia kas šven
tas niekadas. Juose yra vis
ko, ir kailinių ir čebatų ir 
drabužių; ir kumpių ir deš
rų ir pyrago; ir perfumų iš 
Paryžiaus ir deimantų iš 
Belgijos.

Bet lai bile vokietis tik 
būna tiek silpnaprotis ir pa
mėgina įeiti ir paprašyti bi
le tų lange esančių dalykų. 
Jis turės rausti iš gėdos 
amžinai už tokią kvailystę, 
kad nežinojo, jog'tuos daik
tus “fiureris” jiems tik ro
do, o ne duoda ar parduo
da. ’Tą geras ir išmintingas 
•nacių patriotas turi žinoti 
ir savo makaulėj turėti. O' 
jeigu dar užsispirtų reika
lauti tų daiktų griežtai, tai 
jo gyvastis nebūt verta nei 
vartoto pašto ženklelio.

Jau yra žinomas faktas, 
jog naciai, rėdo krautuvių 
langus todėl, idant sulaikius 
išalkusius žmones nuo pani
kos, nuo sukilimo reikalauti 
gyvenimo reikmenų. Ot, va, 
kada krautuvių langai daik
tais pridėta, fašistai sako 
išalkusiam piliečiui: “Da
bar nebėra, ale ateik rytoj, 
lytoj, rytoj ir dar rytoj. 
Gal, gal, gal tada ir gau
si... ” Taip, kol kas fašis
tams ir pasiseka apgauti 
lengvatikį Vokietijos pilietį, 
manant, būk jie taip be
galiniai galės tęsti. O kitas 
dalykas, gal, va, diena po 
dienos gal kas ir atsitiks 
kaip ir stebuklingo...

O tas stebuklas, tai Rau
donosios Armijos suklupi
mas... Fašistiniai šunys,

ikaip juos Sovietų žmonės 
vadina, tikėjo ir tiki, būk, 

j va, sumušus Raudonąją Ar
miją, jie galės išvogti daug 
daiktų iš Sovietų Sąjungos 
žmonių, kaip jie jau prakti
kuoja užimtuose kraštuose, 
ir Lietuvoje, ir tuomi priso
tintų pripildyti išalkusius ir 
tuščius Vokietijos žmonių 
pilvus, aprengti ir apauti. 
Bet, va, ta kelioliką sykių 
sumušta ir ištaškyta Raudo
noji Armija, kaip Hitleris 
svietui skelbė, negula ir 
tiek, nors tu ir iš kailio iš
sinerk.

Pasirodo, jog ir tokis vo
kiečių mylimas dalykas kaip 
alus, daromas dabar tik iš 
vardo — pageltęs vandenė
lis. Mat, fašistiniai šunys’ 
jau miežių stokuoja, kurių 
manė rasti kalnus Ukrai
noj ; bet, vietoj to, rado suo
džius ir anglį, pelenus. Vy
nas, ten buvę sako, irgi tik 
pamėlynavęs v a n d enelis, 
kiek paprasti piliečiai jo ga
li gauti. O kavos jau nei už 
pinigus nebegalima gauti. 
Vietoj kavos, geriama apde
gintų rugių marmalienė.

Būnant daiktų trūkumui, 
prasideda visokios ir sukty
bės. Kai kuriuos daiktus ga
li gauti tik permokėdamas 
jų kainą, o kitaip jų visai 
negausi. Valdžios yra nusta> 
tyta tam tikras kiekis mė
sos restaurane vienam žmo
gui. Bet kada gauna, tai tik 
pusė tiek. Jeigu užsispirs 
teirautis priežasties, tai 
gaus atsakymą — pranyko 
kepant. O už bile nepasiten
kinimą ir lermo kėlimą na
ciai skaito šalies išdaviku.

Sū apavalais Vokietijoje 
pasirodė’1 tikra neišrišama 
mįslė. Čeve rykus galima 
pirkti tik su leidimu. Bet, 
jeigu nešiotojo čeverykai 
pasirodo dar sulopomi, lei
dimo negausi. O mėgink 
gauti sulopyt! Jeigu kur
pius ir ima lopyti, tai turi 
laukti apie porą mėnesių.

Gazolino vokietis gali 
gauti tik ant danties. Vi
sas gazolinas eina karo žio- 
tysna. O Vokietijoj, kaip ir 
kitoses aukštai industriniai 
išvystytose šalyse, gazolinas 
pasidarė kasdieninis reika
las beveik bile piliečiui. Jo 
negaunant — amžina bė
da...

Ko šiandien Vokietijoj 
perteklius, tai gėlių vaini
kų ant taip vadinamų “ne
žinomo kareivio” kapų. Mat, 
užpuolus S6vietų Sąjungą, 
užmuštųjų pasidarė tokis 
skaičius, kad kraugerio Hit
lerio šaika nebespėja už
muštųjų vardų pranešti. 
Negavę jokios žinios per 
kiek laiko nuo sūnaus, mo
tinėlės neša, verkdamos, gė
lių vainikus ant “nežinomo 
kareivio” kapo.

Taigi visos abejonės turi 
išsisklaidyti apie Vokietijos 
fašistų buvimą kokiais virš- 
gamtiškais galiūnais ar ki
tais kokiais nepergalimais 
sutvėrimais. Tai tik buvo 
jų galvatrūkiškas prisiren
gimas karui ir apkvailini
mas Vokietijos žmonių di
deliais ir saldžiais priža
dais, 'kas jiems davė daug 
pergalių iš pradžios pasa- 
linguose užpuolimuose. Bet 
dabar, kada fašistų priešai 
pradeda sustiprėti ir jau net 
ir sprandus fašistams sukti, 
tai pasirodo, jog jie nei 
“nenugalimos armijos” ne
turi, nei didesnių gabumų 
už kitas tautas.

visiems tik rei- 
;i prie šio .karo, 
liepto, galą jau

A. Gilinanas.

kia prisič 
o fašistai 
prilipa...
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius 2—10 — 42 — 22

PREZIDENTAS PABRĖŽIA PASAULINĮ 
CHARAKTERĮ KOVOS UŽ LAISVI:

(Tąsa)
Koplytėlės viduje mažytis altorius ir 

brangi Panelės Švenčiausios stovyla. 
Ant jos galvos žibėjusios žvaigždės jau 
nubluko, nusilupinėjo ir pati ji pasidarė 
negyvom, lyg ašarų išėstom akim. Kro- 
telės, anksčiau buvusios vyšninės, žiban
čios spalvos, dabar jau išgvero, tartum 
maldininkai, kasdien guldami prie alto
rėlio, būtų juos nutrynę, nustūmę. Apa
čioj rūsyje gulėjo nuo senų senovės Kor- 
dušų metaliniai grabai. Seniai į tuos rū
sius bbuvo žmogaus koja įžengusi. Tik 
grįtelninkų vaikai vogčiom atbėgdavo 
prie tos koplytėlės ir pro pamato plyšiuš 
saujom mesdavo akmenis. Akmens dunk- 
telėdavo į metalinius karstus, o vaikai 
išsigandę, kaip žvirbliai, kulniuodavo 
per suartas dirvas, klykdami, kad rūsy
je kalba velniai raguoti. Prieš dvejetą 
dešimčių metų daugelis moterų esą ma
čiusios apie tą koplytėlę vaikščiojant 
dvasias. Aukšta, išdžiūvusi, juodais dra
bužiais moteris išeidavo iš požemio ir 
slinkdavusi per pievas lig pat bažnyčios. 
Išnykdavusi ta nesuprantama būtybė tik 
tuomet, kai gaidys pragysdavo triskart.

Zuzaną Kordušienę palaidojo koplytė
lės kampe iškasę rūsį. Susijungė ji su se
noliais per mūrinį koplytėlės pamatą, bet 
lankytojų taip pat nesusilaukė. Viena 
Kotrina kas sekmadienį ateidavo prie po
nios kapo padūsauti, bet moterys ją pa
juokdavo, skaudų žodį paleisdavo.

Suvažiavusieji svečiai pripildė koply
tėlę, kaip pirštinę. Iškilmingai prie pat 
altoriaus stovėjo Kordušas. Drėgmė, sa
votiškas kvapas, Panelės Švenčiausios, 
griūvanti stovyla jį perkėlė į savotišką 
dvasinį transą, apgaubė mistika, ir jis 
pajuto šiurkštų jausmą mirčiai. Jis ne
matė nė vieno žmogaus. Negirdėdavo, 
kai klebonas balsu tęsdavo dominus vo- 
biseum. Jis buvo vienas su savo siela ir 
Zuzana. Nevilgino jo skruostų ašaros, 
vilnim nepašokdavo sielvartas, kad ji mi
rė. Ramybė tavo sielai, galvojo jis. Gal 
tu buvai ir teisi, norėdama mane iš gūž
tos išvežti, gaL .. Dievas žino. Tačiau tu 
nepergyvenai tiek nusižeminimo, mirei 
bajorė, mirei Kordušienė.

Kairėje, toliau prie pat sienos, klūpo
jo Elena. Išblyškęs jos veidas harmonin
gai derinos su altorium, su visa šios die- 
hos nuotaika. Ji buvo žemai nulenkusi 
galvą ir meldėsi, kaip vienuolė. Pradžio
je Kordušas šito nepastebėjo. Žiūrėjo jis 
į dukterį, kuri jau atrodė tartum Zuza
na, kad jis ją pažino tokio pat amžiaus. 
Kaip du lašai į motiną. Betgi malda, 
kaip vienuolės suskaudino jo širdį. Vie
nuolės meldžiasi per dažnai ir dėl to ne
įdeda savo širdies, o tik vaidina, mel
džiasi lūpomis.

Šitokios minties pagautas, jis net atsi
gręžė į ją. Netiesa. Elena verkė. Ir jis 
tik dabar žvilgsniu sučiupo, kad jos nu
gara virpa smarkiai, net juoda suknelė 
kruta, lyg gyva.

Kordušas prieš savo valią vėl pasi- 
liuosavo iš dvasinio transo, pabėgo iš 
praeities ir susikaupė savo dukters atei
tyje. Koks gyvenimas jos laukia? Kad 
ji bent gabalėlį, lyg tos brangiausios pa
sauly medžiagos, galėtų atsikirpti to gy
venimo, kokį išgyveno jos motina beveik 
iki mirties. Drąsus antakių įbrėžimas, 
išdidus profilis, visa 
mirkčiojančių žvakelių šviesoje, eglių, 
vainikų pynėse, jam 
graudino širdį, ir jis širdy pasiryžo, tik 
iš koplytėlės išėjęs, ją priglaust, atšildy
ti savo meilėje ir sielvartuose dėl jos at
eities. Ji bajoraitė, Sapiehų kraujo, gal
vojo Benjaminas. Aš ją įžeidžiau. Ji 
manęs todėl neatsiprašo, kad aš kaltas.

Žvakės mirkčiojo kažkaip paslaptingai, 
tartum nesuprantamai šešėliai šmėkščio- 
tų koplytėlės sienose. Survilienė meldė
si beveik garsiai, ir Kordušas jos šnabž
dėjimą išgirdęs, vėl pakėlė akis.. Remon
to reikia, reik remonto. Panelę Šven
čiausią būtinai perdažyti, — krypo min
tys į šį pasaulį ir jis Zuzanos nebeįžvel- 
gė. Tik kai kunigas jau baigė mišias ir 
atsigręžęs persižegnojo, Kordušas lyg 
krūptelėjo. Meldžiuos aš už ją, nenuošir
džiai meldžiuos. Dievą aš tikėjau ir'ti
kiu, bet visa bažnyčios dekoracija; kle
bonas su krapyla, tai... tai lyg Zuza
nos koplytėlės, kurios ,jau baigia griūti.

— Mieli parapijonys ir svečiai, — pra
kalbo klebonas lenkiškai. — Velionė Zu
zana buvo dorybių dorybė. Ji niekuomet

Elenos povyza,

suminkštino, su-

neužmiršo šventos bažnyčios, neužmiršo

ne tik maldom, bet ir aukom. Lai Dievas, 
kurs visų mūsų darbus mato ir perkai- 
noja, kurs toks mielaširdingas ir teisin
gas, jai atlygina.

Išėję iš koplytėlės, visi buvo tylūs, su
simąstę. Kordušas pabučiavo dukterį, 
paglostė ją, visu veidu žiūrėdamas į jos 
juodas, apsiverkusias akis.

Przidirskis šnektelėjo kažką lotyniš
kai, užkalbino Eleną, bet ji atsiprašė rei
kalu būti jai viduj pirmutinei.

— O dabar, ponai bajorai, užkąsim, — 
ramiai tarė Kordušas, įsivedęs svečius 
į valgomąjį. — Kunige klebone, iv tamsta 
mus pagerbsi. Kaip žinote, tokia mano 
amžiną atilsį Zuzanos valia. Kuo šiais 
laikais vargšas bajoras gali, prašom.

Ak, kiek vargšei Kotrinai buvo darbo! 
Andrius penkis kartus siuntė Vincą į 
miestelį, šešis kartus pats bėgo, vieną 
kartą net pats Kordušas raitas buvo nu
jojęs. Ir stalas buvo nukrautas karališ
kais mazūrėliais, mazūrėliais su vynu, 
varšuviškais pleckais, tešlainiais su uo
giene, sūriu su apelsinų žieve, padažais 
a la princes, benediktinu, ansiniu likeriu, 
vištos majonezais, paršeliais a la dum
dum, antrikotais, stipriu raudonuoju bu
ljonu komtrome, pliky tom spurgom ir 
t. t. Visa ši virėjos knyga negi buvo su
krauta iš karto. Paskirstyta pagal po
nišką etiketą visa ši Dievo dovana, kuri 
kaštavo ne mažiau ir ne daugiau, beveik 
visą lieknelę, su dideliu apetitu, gražiais 
pagyrimais ir raginimais proszę bardzo, 
niech pan pozvoli, šoko į burną, paskui 
jau giliau, kaip gyvi sutvėrimai. Ir ro
dės, jei garbingi svečiai nesuvalgys tų vi
sų mazūrėlių, varšuviškų pleckų, tai Die
vo dovana stale pradės šokti tikrąjį ma- 
zūrą iš pasipiktinimo ir nusivylimo.

Ko trina tik nešė, o Andrius davinėjo 
komandą ir stengėsi, kad ne viskas būtų 
ant stalų sunešta. Nebe pirmą kartą 
Kordušo baliuje jie būna. Žino, kad po
nai viską suvalgys, o kas liks — liks nu
kramtyta, nulaužyta, tyčia po kąsnelį 
lėkštėse palikta, kaip geras tonas reika-

Kordušas valgė, ragino svečius, krėtė 
išdaigas. Prie šitokio stalo su senais sa
vo draugais jis bent karta pasijuto tik
ras Kordušas, laivo kapitonas. Bent kar
tą išnyko iš akių ir širdies visi Adomo
niai, Sūrantai, antstoliai, bent kartą jis 
negeidė karo ar žemės drebėjimo. Tik 
trūko dar lekajų, tarnų su livrėjom. Ta
čiau šito nė vienas nepastebėjo, nes ne- 
besielvartavo dėl to ir Kordušas. Ir gra
fas lekajų nebelaiko. Tai ką jam.

Gadino bent kiek nuotaiką bajoras 
Stančikas. Padažą a la princes jis pasika
bino šaukšteliu ir per daug valgė vištos 
majonezo. Tas žmogus laukinis pasidarė, 
kryptelėjo Kordušas į jį akim, bet greit 
užmiršo jį, kaip mažytį spuogą ant krū
tinės. šitam linksmam ūžesy to vieno 
balso nesigirdėjo.

— Ar ponas Kordušas girdėjot naujie
ną? — prakalbo Survilienė.

— Pone, aš dabar jokių naujienų ne
begirdžiu. Atsiskyrėlis.

— Ponas Kordušas tik taip sakot.
— Kokia gi naujiena?
— Montvilo sūnus Kaune kažkokią 

mergą vedė.
— O, ponia, ji labai graži, — nusijuo

kė Przidirskis.
— Bet chaminka.
— Pralošė laidokas 5000 litų kortom, 

— atsargiai tarė Survila ir niūriai per
žvelgė visus.

— Garbės skola. Koks bus bajoras, jei 
kortom neloš, — įsiterpė Raiskis. — Ma
no tėvas didžiavosi, kai aš kartą dau
giausiai už'visus pralošiau.

Makovskis, Survilaitei įkyriai siūlyda
mas varšuvišką plecką, pagaliau papasa
kojo dar vieną negirdėtą bajorų tarpe 
skandalą. Grafas Tyzeris jau kuris lai
kas komponuoja maršus lenkų kariuome
nei. Užsidaręs didžiuliuose rūmuose, jis 
skambina ir skambina be jokio perstojo, 
net jo žmond jau sudžiūvo, kaip smuikas 
ir, užsidariusi ketvirtam kambary, vi
suomet šaukianti gvoltu ir dedanti šal
tus kompresus sau ant galvos. Ne per se
niai pas Tyzerį buvo atvykęs vienas 
aukštas valdininkas iš Varšuvos. Grafas 
suruošė balių. Pats Makovskis buvo ba
liuje ir negali atsigėrėti kalbom su Var
šuvos valdininku. Tuo tarpu iš kariuo
menės atostogų grįžta grafo sūnus.

Sekančiose ištraukose iš 
jo Washingtono gimta
dienio kalbos, jis rapor
tuoja apie karo progresą 
ir pareiškia, kad mes 
greitai imsime ofensyvą 
mūsų kelyje į pergalę.

Dabartinis milžiniškas ka
ras mums įrodė, kad laisvė as
mens ir saugumas .nuosavybės 
pasaulyje priklauso nuo sau
gumo teisių ir pareigų laisvės 
ir teisingumo visam pasaulyje.

šis kariavimas liečia kiek
vieną kontinentą, kiekvieną 
salą, kiekvieną jūrą, kiekvie
ną oro kelią pasaulyje. Platūs 
okeanai, kurie praeityje mus 
apsaugojo nuo atakų, virto be
galiniais karo laukais. Mūsų 
pareiga dabar yra kautis ap
link visą pasaulio ritulį. Mes 
turime kirsti savo priešus kur 
tik juos sutiksime, nors mes, 
laikinai, turėjome pasitraukti. 
Kiekvieną dieną mes priešams 
užduodame naujų sunkių smū
gių.

Mes turime kovoti šiose mil
žiniškose tolumose, kad ap- 
saugti mūsų reikmenų linijas 
ir linijas komunikacijos su 
mūsų talkininkais. Nacių ir ja
ponų tiksiąs yra perskirti Suv. 
Valstijas, Britaniją, Chiniją ir 
Rusiją. — Tai seniai žinoma 
Ašies politika — “paskirstyk 
ir įveik.’’

Yra žmonių, kurie mums 
pataria koncentruotis tiktai 
ant paskutinio apsigynimo 
punkto. Aišku, kas atsitiktų, 
jeigu žmonės, pasiryžę atsi
spirti nuo Ašies dominacijos, 
būti] priešo žygiais izoliuoti 
vienas nuo kito, arba per pa
čių sudarytą izoliaciją.

1. Mes negalėtume padėti 
Chinijai. Pagelba Chinijai, yra 
vienas iš svarbių elementų ga
lutino įveikimo Japonijos.

2. Jeigu netektume komuni
kacijos su Pietvakarių Pacifi- 
ku, Japonija galėtų įvykdinti, 
didelės skalės atakas ant va
karinio žemyno pakraščių ir 
Alaskos.

3. Jeigu mes nustotume 
'siuntę pabūklus britams ir ru
sams Viduržemių jūroje ir 
Persijos įlankos vietose, tuomi 
Vokietija atsirastų arčiau prie 
Pietų Amerikos.

4. Jeigu mes neapsaugotu
me šiaur-Atlantikos reikmenų 
liniją į Britaniją ir Rusiją 
mes pakertame kontrofensyvą 
Rusijos ir negalėsime pristaty
ti Britanijai būtino maisto ir 
karo reikmenų. Mes vis tęsime 
savo nusistatymą kariauji su 
mūsų priešais tolimose vieto
se ir tolimuose vandenyse.

šiaurinis Atlantikas, Pietinis 
Atlantikas, Indijos Okeanas ir 
Pietinis Pacifikas nėra vieno 
kelio gatvės, — nes laivai, 
kurie gabena mūsų kareivius 
ir ginklus kitur, pargabena 
reikalingą žaliąją medžiagą, 
kurią mes sau reikalaujame.

Apgynimas viso pasaulinio 
pločio komunikacijos linijų 
reikalauja, kad mums būtų 
saugūs keliai jūroj ir ore prie 
visų šalių, ir reikalauja Suv. 
Tautų kontrolę strateginių ba
zių.

Oro kontroliavimui reikalin
ga toli siekiančių sunkių 
bombnešių ir lengvų bombne- 
šių, nardytojų, “torpedo” lėk
tuvų, ir trumpo tolio vijimosi 
lėktuvų. Sunkūs borhbnešiai 
skrenda savo jėga iš Suv. 
Valstijų į Pietvakarių Pacifi- 
ką, bet mažesnius lėktuvus tu
rime supakuoti į dėžes ir siųs
ti juos prekiniais laivais. Ima 
keturis mėnesius laivui atlikti 
kelionę į tenais ir atgal su
grįžti, tai reiškia, tik tris pil
nas keliones per metų laiką.

Mes šiuo metu turime didelį 
skaičių bombanešių ir vijimosi 
lėktuvų, kurių įgula’susidaro 
iš Amerikos • lakūnų, kurie 
kiekvieną dieną susiduria su 
priešu Pietvakariniame Pacifi- 
ker Tūkstančiai Amerikos ka
reivių šiandien toje srityje vei-

Filipinų Salos jau buvo apsup
tos japonų, jėgomis, šis visa
pusis apsupimas sulaikė mus 
nuo siuntimo pakankamai 
naujų spėkų vyrų ir medžia
gos narsiems Filipinų kovoto
jams.

Pereitų dviejų mėnesių įvy
kiai nepakeitė mūsų pagrin
dinę strategiją — tik generolo 
MacArthuro atsilaikymas vir
šijo visas pirmiau turėtas vil
tis. Jis ir jo vyrai užsitarna
vo amžinos garbės.

MacArthuro filipinų ir ame
rikiečių armija, ir jėgos Suv. 
Tautų Chinijoj, Burmoj ir 
Olandų, Rytų Indijoj, verčia 
Japoniją mokėti vis augantį 
baisų atlyginimą už jos godin
gas pastangas kontroliuoti vi
są aziatišką pasaulį. Kiekvie
nas nuskandintas transportinis 
laivas ties Java sala, tai tik 
vienu transportu mažiau ja
ponams gabenti savo kariuo
menę prieš generolą MacAr
thur Luzon saloje.

Pasekmės atakų ant Perlų 
Uosto — nors labai rimtos — 
buvo labai perdėtos, šie per
dėjimai pagaminti Ašies pro
pagandistų; bet jie buvo kar
toti, deja, amerikiečiui viešame 
gyvenime.

Jūs ir aš jaučiam tiktai pa
nieką amerikiečiams, kurie 
nuo Perlų Uosto įvykio 'šnab
ždėjo, būk Pacifiko laivynas 
žuvęs,—kad laivynas buvo vi
sas sunaikintas gruodžio 7 d., 
kad daugiau negu 1,000 lėk
tuvų buvo sunaikinti ant že
mės.

Jūsų valdžia įsitikinus, kad 
jūs galite išgirsti blagiausias 
žinias be per didelio susirūpi
nimo. Jūs turite pilnai tikėti, 
kad jūsų valdžia nieko neslepia, 
išskyrus informacijas, kurios 
galėtų padėti priešams.

Užmuštų karininkų ir .karei
vių per ataką ant Perlų Uosto 
gruodžio 7 d., buvo 2,340, ir 
sužeistų 946. Iš visų buvusių 
laivų Perlų Uoste—karo laivų, 
sunkių kruzerių, lengvų kruze- 
rių, lėktuvų, naikintuvų ir po
vandeninių laivų—tiktai trys 
visiškai sunaikinti.

Daugelis Pacifiko Laivyno 
laivų net nebuvo Perlų Uoste. 
Keli iš jų mažai užgauti; ir 
kiti, .kurie buvo užgauti, aptai
syti ir grąžinti prie Laivyno 
arba vis taisomi.

Aš galiu sakyti, kad ligi šio
lei, ir su Perlų Uosto įvykiu 
—mes sunaikinome daug dau
giau jų lėktuvų, negu jie mūsų. 
• Mes amerikiečiai turėjome 
pasitraukti, bet viską atgausi
me. Greitu laiku mes, ne mūsų 
priešai, vesime ofensyvą, mes 
išlošime galutiną kovą; ir mes 
padarysime galutiną taiką.

Vokietija, Italija ir Japoni
ja jau pasiekė savo lėktuvų, 
ginklų, tankų ir lai vi] gamybos 
maksimumą. Suv. Tautos — 
ypač Suv. Valstijos—dar mak
simumo neatsiekė.

Mūsų pirmas darbas yra iš
vystyti produkciją ligi to laips
nio, kur Suv. Tautos galės pa- 
;.mti kontrolę jūrų ir oro, visa
pusišką viršenybę. Sausio 6 d. 
šių metų aš nustačiau kai ku
riuos aiškius siekinius produk
cijai lėktuvų, tankų, ginklų ir 
laivų. Ašies propagandistai va
dino tai fantastišku. Dabar aš 
galiu pasakyti, kad šie nusista
tymai bus įvykdinti.

štai yra trys svarbūs pasiry
žimai kiekvienam amerikiečiui—

1. Mes netrukdysime nei vie
nos dienos darbą.

2. Nereikalausime) specialių 
uždarbių arba privilegijų, arba 
progų nei vienai grupei arba 
užsiėmimui.

’ 3. Atsisakysime patogumų ir 
pakeisime gyvenimo standardą, 
jeigu mūsų šalis to prašys.

Ašies propagandistai nesu
naikino mūsų nusistatymą ir 
moralę. Dabar jie bando sunai
kinti mūsų pasitikėjimą mūsų 
talkininkams. Jie sako, kad bri
tai jau baigti, kad rusai ir chi- 
nai nusistatę liautis kariavę.

Detroit, Mich

Išvyta Duktė.”

Net ir prieš karo prądžią kiečiai atmes šituos absurdus

mai’i- 
drąu- 

žmonių
Suv. Tautos yra 
nepriklausomi] 
kilnumo ir svarbos.
turime vieningą koman- 
bendradarbiavimą.

aukausi

Išvyta Duktė.”

“Išvyta Duktė”

Kovo 22-ra diena Detroite 
įvyks istorinis dalykas: bus 
suvaidintas originalus, detroi- 
tiečio J. J. Butkaus parašytas, 
veikalas
Mes, detroitiečiai, galime di
džiuotis, kad tarpe mūsų ran
dasi žmogus, kuris mūsų Ame
rikos lietuvių pažangiajai pu
blikai sukūrė gražią ir turi
ningą dramą
Veikalas yra keturių veiksmų * 
ir paimtas iš Amerikos lietu
vių gyvenimo.

1-mas Veiksmas
J ūkininko Kaupo namus at- 

sibeldžia žulika's Valakius, ku
ris yra gyvanašlis ir apgavi
kas. Jis sakosi esąs biznierius 
Chicagoje, turįs daug pinigų 
ii’ norįs apsivesti su bile kuria u ’ 
iš dviejų Kaupo dukterų, kad 
gavus Kaupo ūkį į savo kon
trolę. Kaupo duktė Alena my- 

pažangiu gydytojum

savo mylimu daktaru.

Berlynas, Rymas ir Tokyo 
pavadino mus tauta nepajėgė- 
lių, kurie samdo britų karei
vius, arba rusų kareivius arba 
chinų kareivius už mus muštis.

Tegul jie pakartoja tą da
bar.

Tegul jie tą pasako generolui 
MacArthur ir jo vyrams.

Tegul jie pasako tą jūrei
viams, kurie šiandien kaujasi 
tolimuose Pacifiko vandenyse.

Tegul jie tą pasako vyrams 
skraidymo tvirtovėse.

Tegul jie tą pasako 
nams. 
gystė 
lygaus

Mes 
dą ir

Mes, amerikiečiai, 
me vieningą produkciją ir vie
ningą pasiaukavimą ir pastan
gas. Tai reiškia, tautišką vie
ningumą, kuris nežino apriba- 
vimo rasių ir tikybos arba po
litikavimo.

Mes, Suv. Tautos, sutinka
me bendrais principais apie tai-Jisi su 
ką, kurios mes siekiame. Atlan- (daktaru), bet tėvai verčia ją 
tiko čarteris liečia netik pašau- tekėti už Valakio, kuris tė-' 
lio dalis prie Atlantiko, bet vi- vams apdumia akis, prime- 
są pasaulį; nuginklavimą agre-luoja. Alena tėvams pasiprie- , 
šorių; nepriklausomj'bę tautų šina, ir apsiveda su A. Sodai- 
ir žmonių, ir keturias laisves— niu,
laisvę kalbos, laisvę tikybos, Motina juos abu vėliau išvaro 
nuo bado, ir laisvę nuo baimės, iš savo namų. 
Buvo laikai, kada abejota apie) 
likimą Londono ir Maskvos? 
Bet niekada nebuvo mažiausios 
abejonės, kad anglai ir rusai 
pasiduotų. Visos Suv. Tautos 
sveikina puikią Rusijos armiją 
minančią 24 metų sukaktį 
nuo jos pirmo susikūrimo. 
Olandai vis narsiai kovoja.

Chunking pasilieka sostinė 
nesumušamos 

“šie laikai 
sielą.”

' Tom Paine 
rašė, kada Washingtono maža, 
nudriskusi armija vyrų atgal 
traukėsi per New Jersey vals
tiją, žinodami tik kartumą pra
lošimo.

Generolas Washingtonas įsa
kė tuos svarbius žodžius pa
skaityti Kontinentinės Armijos 
kiekvieno regimento vyrams. 
Ir sekantieji žodžiai buvo pa
skaityti Amerikos pirmos jė
gos vyrams.

“Vasarinis kareivis ,ir sau
linis patriotas, šiame krizyj, 
nenorės stoti šalies tarnybon, 
bet kuris dabar tą kęs, užsipel- 
nija meilę ir padėką kiekvieno 
vyro ir moters. Tironija, kaip 
pekla, nelengvai įveikiama, bet 
šiuomi galime džiaugtis, kad 
kuo sunkesni mūsų pasiaukavi- 
mai, tuo garbingesnė pergalė.” 

Taip kalbėjo amerikiečiai 
1776 m.

Taip k,alba amerikiečiai Šian
dien.
F. L. I. S.—Common Council.

Chinijos. 
išbando žmonių

tuos žodžius pa-

Bandung, kovo 4. — Siau
čia orlaivių mūšiai virš Ja
vos salos tarp japonų ir tal
kininkų už pirmenybę ore.

šiame veiksme labai ryškiai 
i atvaizduota Kaupų gyveni
mas: jų tamsūs įsitikinimai ir 
jų senas elgesys. Alena yra 
maloni mergaitė, norinti pa
žinti pasaulį, prasitrinti ir pa
sikelti iš to tamsaus gyvenimo. 
Jos sesuo Zosė mėgsta paūž
ti, “good time’’ jos visas tiks
las.

II-ras Veiksmas
Zosė meilinasi prie Valakio 

manydama, kad jis turtingas 
ir kad ji galės baliavoti už jo 
ištekėjus. Tuo tarpu banditas 
Džio renka duoklę Valakio 
žmonai ir pats sau 'už neįda- 
vimą jo (Valakio) į policijos 
rankas. Valakis to kriminalis
to bijosi ir moka 
abiem,—Džio ir savo 
kad jie tylėtų. Alena 
su Sodainiu apsivedę 
šosi priimti gyventi į
čia motina įdūksta ir žiauriai, 
beširdiškai išvaro iš namų. Iš
keikia Aleną už tai, kad ji iš
tekėjo už Sodainio, o ne už 
Valakio, už kurio motina ją 
vertė tekėti. Alena verkdama 
išeina ir niekas apie ją nieko 
nežino. Valakis vėliau apsive- 
da su Zbse.

Sekite “Detroito žiniose” 
apie veikalo tąsą.

A. Urbon.

duoklę 
žmonai, 
pareina 
ir pra- 
namus:

Bandung, Java. — Rolan
dai iškraustė savo biznių 
įstaigas iš salos Javos ir 
naikina įvairius fabrikus, 
sandėlius ir visus pastatus, 
kuriais galėtų japonai pasi
naudoti.

PHILADELPHIA, PA
Prašome įsitėmyti ir būti

TEATRAS ir ŠOKIAI
Dienraščio “Laisves” Naudai

Rengia visos Lietuvių Pažangios Organizacijos

Sekmadienį, Kovo-March 15
Bus sulošta labai juokinga komedija

66 Atvažiavo su Kraičiu”
Parakė Senas Vincas

Lošimas prasidės 4 valandą po pietų 
Vakarienė 6 valandą, o šokiai 7 vai._____*

Gerbiama Visuomene! Nuogirdžir \ kviečiame atsi
lankyti. Komisija deda visas pastangas kad patenkinti 
publiką kaip valgiais taip ir programa.

BUS SAVOY PLAZA
835 N. BROAD ST. PHILADELPHIA, PA.

Tarpe Poplar ir Girard Ave.
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

LICENSES LICENSES
EAISVM

LICENSES
. '< s* i . <•. . 't •' »•

LICENSES
Pirmadienis, Kovo 9, 1942

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 332 has been issued' to the undersigned 
to- sell, bcer 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 hereby given that License No. 
RW 224 has been issued to the undersigned 
to’ sell beer and wine- at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3712—14 13th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *'

RED’S RESTAURANT 
(Andew Ercolino)

— 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

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 Alcoholic 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 
1157 Myrtle Ave. & 10 Jefferson St., 

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
RL 2814 has 
to sell bcer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1310 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

‘PATRICK McCOLGAN & PATRICK 
O’DONNELL

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

3712—H
NOTICE 
RL 3267 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 440—17th Str., __ ____
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 tho Alcoholic Beverage Con- 

at 440—17th Str., Borough of'

NOTICE is hereby given that License No. 
KL 1201 has been issued to the undersigned 
to sell bcer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholjc Beverage Gon- 

Borough of 
be consumed

Section 107 oi the Alcoholic _ 
trol Law at 898 Fourth Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

JOHN RADONIC 
d-b-a Fourth Avenue Bar 

898 Fourth Ave.,
& Grill 

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.

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. 
DW 211 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.

LA REINE VINEYARDS. INC. 
2071—73 Fulton St. Brooklyn, N.

No.

off

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.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3300 has 
to Sell beer, 
Section 107 
trol Law at 220 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

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

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

NOTICE is 
RL 5431 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

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

UNDERHILL INN. INC.
232 Underhill Ave.. Brooklyn, ’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

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

st.. Borough of

NOTICE is
RL 2288 has
to. mH beer.
Section 107
trol Law at 767 Fulton
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOS. KENNY
St., Brooklyn, N. Y.767 Fulton
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
HL 340 has ___  _____ .. .
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 Pierrepont St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Liceiufe No. 
RL 3042 has been issued to the undersigned 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at _______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
225 Vanderbilt St., Borough of

NOTICE is 
RL 6001 has 
to sell beer

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

NOTICE is hereby given that License No. 
KL 7219 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 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 8 Saratoga Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

THOMAS AMATO 
Highland Bar & Grill

Ave., ’ Brooklyn, N. Y.8 Saratoga

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4/9 has 
to sell beer, wine and liquor- at retail undef 
tfection 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.

been issued to the undersigned

60----- 01 7 th

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.

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? 
RL 1279 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.

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

w aeu ocer, wine anu liquor at, revau uiiuer 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-1 • 
trol Law at 594 Union Ave., Borough qf 
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 hereby given that License No. 
RL 4783 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
flection 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 114 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premisos.

LUDWIG MANKĖ 
Ave., Brooklyn, N. Y.114 Nassau
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE to 
RL 4409 has ___ __ _
to mH beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 547 Morgan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

KONSTANTY S1NKIEWICZ
Ave., Brooklyn, N. Y.547 Morgan

NOTICE is 
RL1391 has 
W sell beer, 
Section 107 .. .... _______  _.
tsoi Law at 1550 Fulton Stz, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
On' the premises.

- JOHN M. KENNEDY 
1550 Fulton

NOTICE is hereby given that License No. 
KL, 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 tho premises.

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

426 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 4445 has been issued, to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 271-3 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BRICC<\ 
(Park Tavern)

271-3 Jay St., Brooklyn, N. Y.
/NOTICE is hereby given that License No. 
KL 1084 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol fLaw at 553 Nostrand Ave., Borough of

Kings, to be consumed
trol Law at 553 
Brooklyn, County of 
on the premises.

'HENRY 
(Bake’s

553 Nostrand Ave.,

No.

A THING
Tavern)

Brooklyn, N. Y.
1S hereby given that License No. 

KL 1205 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and iiquoi* 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 premises.premises.

FRED 
69th St., GUGLIELMELLI

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 6763 has 
to sell bcer. 
Section 107 
trol Law at 521 Columbia 
Brooklyn, County of Kings, 
On tho premises.

LORRAINE BAR 
521 Columbia Street,

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

st., Borough of 
to be consumed

& GRILL, INC. 
Brooklyn, N. Y.

KOTICE is hereby given that License No.
L 3079 has been issued to the undersigned4 ^X I I tx ** ^x M — > • ■ —™ -   - 1 t * . • J • 1 1

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

to sell bcer,
Section - 107
trol Law at__ _________  ___ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE — CALABRESE 
2628 Atlantic - Ave., Brooklyn, N.

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2628 Atlantic Ave., Borough of

Y.

St., Brooklyn, N.
NOTICE is 
RL 1171 has 
to Mil beer, ______ _____
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 914 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

■ on the premises.
MATHIAS LAUKUS 
Oasis Bar & Grill

•14 Broadway, Brooklyn, N. Y.
’ NOTICE is hereby given that License No. 

RL 6760 has been issued to the undersigned 
M. mH 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 
Oh the premises.

GEORGE A. HILCKEN
828 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
Ria 6417 has 
td sell beer, 
Section 107 
trol Law at 406 So. 
Brooklyn, County of

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

NOTICE is hereby given that License ___
RL 1064 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 178 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

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

No.

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

Of the Alcoholic Beverage Cen- 
_____ . 3rd Street, Borough of 

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

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

L 590 has been
. to. Mil. wine and .... ____ ___

' tkm 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l«w at 6803 — It th Avenue, Borough of 
Brooklyn, Cot

issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

of Kings, to be consumedBrooklyn, County 
off the premises.

l- BARNET SCHNEIDER & ISRAEL 
SCHNEIDER

•503—11th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
■'* ' L1030 has been issued to the undersigned 

wine and Hquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 132a Sumner Ave., Borough of 

K. 'Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
off tho premises.

N. KULBOK 
Sumner—Hart Liquor Store

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

NOTICE Is 
RL 1197 has 
to sell beer, 
flection 107

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.

NOTICE is hereby given. that License No. 
RL 2762 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 324 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 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. . ■ i

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

NOTICE is hereby given that License No.' 
RL 1148 has been issued to the undersigned 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 
of Brooklyn, 
cd on the premises.

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
722 Coney Island Ave., Borough 
County of Kings, to be consum- 
VIČTOR LAZARO 
(Vic’s Rest.)

722 Coney Island Ave., : Brooklyn, N. Y.
156
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-4790 has been issued to the undersighed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section ■ 107 of the Aloobolic Beverage Con
trol LaW at .222-222A 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on thfc premises. ’ '

DAVID RAINSFORD 6t MICHAEL 
TIERNEY V

(Blue Eagle Rest. & Bar)
7th AVe., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. 
L 795 has been issued to tho 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 hei’cby given that License No. 
L 971 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of tho 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. 
L 983 has been issued to the undersigned 
to sell, winb and liquor at retail under’ Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I-aw at 3 Seigel St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
RL 4801 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 55 
Brooklyn, County 
on the premises.

BRIGADIER 
55—4 th Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

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

— 4th Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed
BAR & GRILL, INC.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL3814 has 
to sell beer, 
Section 107 __ ___ r___  _______  __
trot. Law at 945 Liberty Ave.» Borough of 
Brooklynx County of-Kings, to be consumed 
dn the premises.

CHARLES JOVINO 
' (Sunrise Rest.) 
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-

945 Liberty 222-222A
NOTICE
RL1371 ________ .. ....
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

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

NOTICE is
RL 1410 has ___  _______  __
to sell beer, wine and liquor :at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 400 Nostrand Avė.-, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM DUGGAN 
(Duggan’s Bar & Grill)

400 Nostrand Ave.,’ Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

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

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

Seigel
SAMUEL WOLF JR.

St., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2792 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6816—,4 th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

hereby given that License No.

Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 238 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 145 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

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

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

RL 4296 has 
to sell beer," 
Section 107

52 Jay

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

wine and liquor at retail under 
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.

Bo
to

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

Humboldt St., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3320 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, 
•Section 107 _______  _____ ______
trol Law at 2028 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bfe consumed 
on the premises. • . < ■ , •

PETER STENCAVAGE 
2028 Pitkin

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

NOTICE is 
RL 4344 has 
to sell beer, 
■Section: 107

Avfc., Brooklyn, N. Y.

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

trol -Law at 764 — 40th __ ______ __
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN FINNISH 
CLUB, INC.

764 — 40th St , ' Brooklyn, N. Y.

St.. Borough of

SOCIALIST

NOTICE is 
RW 518 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 387 Humboldt St., 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

Withers Street, Borough of

32 Withers
NOTICE is 
RW 304 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 1120 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PHILIP LOPEDOTA
(A. & P. Pizzeria & Rest.)

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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

1120
NOTICE is 
RW 527 has 
to sell beer 
tion 
Law 
lyn, 
the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control107 of .... _______

at 331—5th Ave., Borough of Brook- 
County of 
premises.

331—5th Ave..

Kings, to, be consumed on
HILDA PONZO 

(Polytechnic)
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1169 
to sell beer, 
Section 107 __ _______ __ __
trol Law at 55 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

GEORGE BARANAUSKAS
55 Hudson Ave., Brooklyn,

is 
has

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 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

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

JOHN KELLY
282 Flatbush 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 ’ A Icohollc Beverage Con
trol’ Law at 38 Bogart St.', Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOGART ST. TAVERN INC,
38 Bogart ' St., Brooklyn, N. Y.

N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL5510 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 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.

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

T/:.x.-.. 4 ,x ix~ ,

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

DOMENICO PROGE 
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 Hulsey St. Borough of

on the premises.
JOHN 

Ave.,101 Nassau
MEEHAN

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

Kings, to be consumed
NOTICE is 
RL 4442 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 916 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, ro 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-

trol 1 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ANDREW J.
(Gallagher’s
4 th Ave.,6823

GALLAGHER 
Subway Inn) 

Brooklyn, N.
No.

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

NOTICE js 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 Avfe., 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 
td sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectfon 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.

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

at 184 Broadway, Borough of

NOTICE is 
RL'5740 has 
to sell beer, 
Section " 107

I trol Law
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
ALICE P. HAMILTON EXEC. OF 

ESTATE LESTER HAMILTON
Broadway, Brooklyn, N. Y.

on

184

NOTICE is 
RL 3337 has 
to sell beer, 
Section 107 _____  _. __
trol Law at 560 Fulton St., Buiuugn vi 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

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

Borough of
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER
(Gallagher’s Subway Inn)

560 Fulton St., Brooklyn, N.

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 Beverage Con
trol Law at 2154 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, Couhty 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 -Bcverago Con
trol Law at 407 Oakland St., Borough of 
Brooklyn, Counts -,of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ROVNAK
407 Oakland St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1187 has been issued to the undersigped 
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 hereby given that License No. 
RL 1182 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 472 Grand Avcl, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on. the premises.

’ - ' STANLEY MISIŪNAS
472 Grand 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 

1 Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 280 Union Ave., Borough of 
Brooklyn. Gounty of Kings, to be consumed 
on the premises.

y LITHUANIAN AMERICAN 
CITIZENS CLUB 

280 Union Ave.,

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 Beverage Con
trol Law at 9 Willoughby St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J.
(Gallagher’s

9 Willoughby St.,

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.

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

NOTICE is 
RL 1172 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 1522 Bergen St., 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed- 
on the premises. ,

MARY SPINELLI 
St..,

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

• »f the Alcoholic Beverage Con- 
Borough of

GALLAGHER 
Subway Inn) 

Brooklyn, N.
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 
Law at 12
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK TECHET
(Midwood Rest.)

12 Carlton Ave., Brooklyn, N. Y.

is 
has

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 229 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1145 _________ ____
Brooklyn, County of Kings, to be.I.consumed 
dn the 'premises. , \ ■)

SAMU&L FRADIN 
1115 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Broadway,- Borough of

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

Street, Borough of

NOTICE is 
RW 343 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 315 . Smith 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

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

315 Smith St , ' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 366 has been issued to .the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 244 Lorimer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONINA GRIMAUDO 
(Columbus Bar & Grill) • 

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

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

BERNADETTE D’LIA 
rnie’s

4 th .
(Be 

9809—11
i Italian American Rest.) 
Av.;„ Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RW 308 
to sell beer 
tion 107 of
Law- nt ____ ____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. . <

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

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

168 Marcy Avenue, Bordugh of

1522 Bergen 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 1322 has 
to sell l>eer, 
Section 107 
trol Law at 291 Wythe Ave., Borcugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SHERIDAN PARK TAVERN 
291 'Wythe Ave.’, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL 2778 has 
to sell beer. 
Section 107 
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.

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

NOTICE is 
RL 1401 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at . __ _____ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

ROSS’ RESTAURANT, INC.
194 Livingston 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- 
194 Livingston St., Borough of

NOTICE is 
RL C478 has 
to sell bcer, 
Section 107 
trol Law at 281 Nostrand 
Brooklyn, County of Kings, 
on the premises.

GLIFTON BAR * GRILL. INC. 
281 Nostrand 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- 
281 Nostrand Ave., Borough of 

i, to be consumed

is 
has

hereby given that
been issued to the

wine and liquor at
of the Alcoholic Beverage Cou

nt 300 Retd Ave., Borough of

NOTICE is 
RL 6668 has 
to sell beer. 
Section »] 07 
trol Law . ___  ____ _____...........
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

McDONOUGH-RETD BAR & GRILL. INC. 
d-b-a O’Connoi's B. G. '

300 Reid Ave., ’ Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

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 tho premises.

JOSEPH ZEIDAT
St.. ' Brooklyn, N. Y.111 Grand

hereby given that License No.' 
been issued to < the undersigned •

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

the premises.
RUDOLPH SCHLACHTER

Sutter Ave., • Brooklyn, N.

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

Wyckoff Aven-ue, .Borough of

NOTICE is 
RW 309 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 206 ____ ......
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

STEPHEN MAIDL 
Zum Gambrinus Wirt

Ave., Brooklyn, N. Y.206 Wyckoff

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

Avertue X, Borough of

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

NICOLO POLACCO
Welcome Restaurant Pizzeria Napolitana 

284 Avenue X, Brooklyn, N. Y.

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

T._ of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2108 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kirtgs, to be consumed 
Oh the premises.

v I JOSEPH ARAGONA f
2108 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby’ given that License No. 
RL 1321 has been Issued to the undersigned 
tosell beer, wine and liquor at retail under 
■setion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I>aw at 180 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
OU the premises.

M- & VIOLA '
180 Xrviug Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 806 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 451 Carroll Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. • ; ■ . • r

NICHOLAS MONTEMARANO 
(Monte’s Bar .& Grill)

451 Carroll St., Brooklyn, N. Y.

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

___ __ 35 Strauss Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

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

NOTICE is 
RW 858 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 33-:

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

NOTICE is 
RW 233 has 
to sell beer 
tion 107 of ________ _____ _ ____ _
Law at 861 Glenmore Avenue, Borough of 
Brooklyn, 'County of Kings, to be consulted 
bn the premises.

CARL MANN
861 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
-R.W 326 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
iLaw at 731 Flushing Avenue, -Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EMILIA NAPOLETANO
731 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

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

GRAND PARADISE BALLROOM, INC. 
318 ■ Grand St., Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 245 has been issued to-the undersigned 
to sell beer and winp at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
‘Daw at 47 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises. i , >

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 tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 4906 — 5th ^venue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. , i f

EPSTEIN’S LIQUOR STORE, INC. 
4906 -5th Ave,, -.'‘i: 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 
(ATs Tavern) -•

44 Henry St., , Brooklyn, N. Y.--------- -j.------- -—— I j ■ •-. - ■

NOTICE is 
RL 5442 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol I ( ____ ___ ______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WEINER’S REST., INC.
41 Amboy 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- 

Law at 41 ( Amboy St.,, Borough of

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 1396 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.
No.

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

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con

st 371'—7th Ave., Borough of

NOTICE is 
RL 4742 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 3711—7th Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL RATTIGAN 
(Seventh Ave. Tavern)

371—7th Ave., , Brooklyn, N.

NOTICE is 
RL 5750 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 1325 Flattoixh Ave 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises. <

HARRY J. FREY 
(Foster Tavern)

1325 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

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

, Borough of 
be consumed

Y.

NOTICE, is hereby given that License No. 
RL 1198 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under I 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol -Law at 344 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
On the premises.
i BENJAMIN HANERFELD

d-b-a Armory Tavern
344 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1191 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage .Con
trol Law at 99 — 7th Ave., Borough of 
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 3086 bus been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail' under 
Section 107 pf 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.
NOTICE is hereby giveji that License No. 
RL 1403 has been' issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Coh- 
trol Law at 1104 . Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn* County of Kings, to be consumed 
6n the premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3329 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 1015 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, Couhty of Kings, to be consumed 
on the premises.
PATRICIA HILLS & CARL SHROPSHIRE 

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

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 
tol sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic -Beverage Con
trol Law at 1/99—5th-1 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 4319 has boon issued to the undersigned 
to sell beer, wine ahd liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage-Con
trol Law at 1086 Bergen St, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be' consumed 
on the premises.

CASEY’S INC.
St., Brooklyn, N. Y.

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

1086 Bergen

NOTICE is hereby giyen that License No. 
RL 1157 has-been issued to the undersigned 
to . sell bcer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3608 Clarendon Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
bn tho premises. •

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

NOTICE is 
RL 3352 has 
to sell bcer, 
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.

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

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 Meserdle St.; Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

-on

52

the premises.
TWENTIETH CENTURY 

TAVERN INC.
Mescrolc St., /Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 5477 has 
to sell beer. 
Section 107 . .. _______  _. __ __
trdl Law at 426 So. 5th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHEW SIMON 
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-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3087 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 773 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of - Kjngs, to be 
Burned on the premises.

THOMAS J. DUFFY 
t (Duffy’s)

773 Coney Island Ave., Brooklyn, N.

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.

426 So. 5th

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

NOTICE is 
RL 110.81) has 
to sell beer, 
■Section 107 
trol Law at 749-51 Nostrand Ave., .Borough 
!of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

LOUIS KAPSALIS 
(Loul’s Little Campus Rest.)

749-51 Nostrand AVe., Brooklyn, N. Y. *

NOTICE is hereby given that License No.' 
RL 6003 has been issbed to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 269 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed: 
on the premises.

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

been issued to the undersigned

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3822 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
iSection 107 of the -Alcoholic Beverage Con
trol Imw at 15 Throop Ave. j&-1574 Broad
way, Borough-of .Brooklyn, County <Jf Kings, 
to be consumed on ” 
SAMUEL ALLEN 

(Tri-corner 
15 Throop Ave. ■ & 
574 Broadway,

NOTICE is hereby given, that License No. 
CD 113 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 373 — 9th Street, Borough - of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

BROOKLYN 60 CLUB INC.
$73—vth St.s ' Brooklyn, N. Y.

the premises.
& EMIL WALDMAN 
Bar & Grill) .

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
C.L, 109 has been issued to the undersigned 
to sell beer,.v/inc and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Com 
trol Law at 75 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ■ •

NOTICE is hereby given that License No. 
•RL 5758 has been issued to the undersigned 
to sell bear, wine and liquor at retail under 
'Section 107 of the Alcoholic-Beverage Cdn- 
trol Law at 343 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

RONALD YUREWICZ
343 Broadway, Brooklyn, N ,Y.

THE HEIGHTS CASINO
75 Montague St.. Brooklyn, b{. Y.

NOTICE is
RL7311 has
to sell bcer, ___ ____  ...t__ ________ ______
Section 107 of the Alcoholic Beverage : Con
trol Law at 137 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bft consumed 
bn the premises. - x

EDMOND HOURIGAN
Ave.,j . Brooklyn, N. Y.137 5th

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

NOTICE
RL 5127 .... ___________  _ ___
to sell beer, wine and iliquor at retail . Under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con* 
trol Law at 675 Fulton Stu Borough <of 
Brooklyn, County of King^ to be 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 Btveratfe Con
trol Law at 363 — 5th Ave'.-, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. . -. - ’ •; n į
FRANK ZARZECK1 & WITOLD MOSCICKI 

(Waverly Tavern Bar ■& Grill) ..
363 — 5th Ave., j. • ’• Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given Oiat License No. 
RL 1149 has been issued to the .undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 321 — 5th Ave.< Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. i | ' > ■ '
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

(Moriarty & ReJUy . Tavern) ' L
321 -----  5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
L»b2 has been issued to the untjersigned 
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 bo - consumed 
oft the premises. ' f

• c FRANCES GRAF
• (Sea1 Betfch Liquor Store)

311 Kings Highway. ’ - - Brooklyn, N. Y.
• 4 » -

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2288 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

No.NOTICE is hereby given that License ___
RL1137 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Uon-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1343 has been isnųed to the undersigned 
to sell bcer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Conx 
trol Law at 304 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, - to bo consumed 
oh the premises. ’

HENRY TUOHY
304 Court StU *' I Brooklyn, -N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1211 has been issued to the • undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section >107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 815 FlatbOSh Ave., Bor.ough of 
Brooklyn, County of Kings, to be■ consumed 
on the premises. • '• • ■ • ’
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

• (Moriarty & Reilly TiVern)
315 Flatbush Ave., i Brooklyn, N. Y.

Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- trol Law ( at 384 Broadway & 821 Division x..„l T- ..... 1 nrr.j r a o A ' A  r»____ i ~trol Law at 1274 Fulton St. '& 542A Nos- 
trand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on tho premises,

• NORMOND REST., INC.
1274 Fultqnr St., ?
542A Nosiėand Ave., Brooklyn, N. Y.

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

HARRY GRAFF 
(Kingsley Bar & Grill)

384 Broadway &
321 Division Avpe., Brooklyn, N.

of

,Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4327 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor stt retail Un def 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol LaW at 470 Court St.',’ Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, tq be consumed 
on the • premises. . Į ■ •

THOMAS J. CUNNINGHAM
470 Court St., 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 AlcPholic BeverAge .Con
trol. Law at 434. Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kitigs, lo be con- 
sumdd on the premises. » i

HARRY C. BALDAUF 
(Cedar Tavern),

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1(118 has been issued to the undersighed 
to sell, >wlne and liquor at retail undbr Sec
tion 1,07 of tho. Alcoholic Beverage Control 
Law at 0009 —- 8tH Avertue, Borough df 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the.premises. ■

HARRY SILVERMAN 
(CcHbplfWiMe ■& Lt<tū6n-*Co.)

5009—Stb Ave., Brooklyn, N Y.

NQTICE is hereby given that License No. 
RL 1218 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and. liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage> Con
trol Law at 1291 Nostrąnd Ave.* Borough of 
Brooklyn, County of KingS, to be consumed 
dn the .premises, -.! • • .>

, • HENRY D. GRUNEWALb
1291 Nostralid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that Licensę No. 
RL 3317 has beeft issued tą the undersigned 
to sell, bear, wine and-liquor at retail umlel- 
Section ' 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

964 iConey Island Avėz, -Borough 
of Brooklyn,' County of Kiiig^, to be con
sumed on the premises. ( '■■■ 

PATRICK J. ’McGRATH
961 Coney Islaud Ave., Brooklyn. N- Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5741 has been issued to the undersigned 
tW sell bcer, wine and liquor at retdll under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage .Con
trol Law at 524 Court Street, Borough of 
■Brboklyn, County df Kings, to be cdHsbmed 
on the premises. I '<<■ •• ••’<- t

. JOHN J. ACKERMAN
524 Court St., Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
JIC6937 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section (107 of the Alcbholic -Beverage Con
trol Law at! 406 Flatbush Avp. Ext.- Borough 
of Brooklyn, i County of Kings, to - be cOJi- 
sum'ed on the .premises. =’

ISIDORE H- l 
(B. a 

406 Flatbush l&t.,
St GfiU) .
BroofcbD. N. Y.

*
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SUNAIKINTA 79 VOKIEČIU ORLAIVIAI PER 
DIENA SOVIETINIAME FRONTE . 

C*

Philadelphia, Pa.
“Laisvės“ Bankietas Visai

Arti

Sovietų Oficialiai Pranešimai
, Maskva, kovo 6. — Sovietų Žinių Biuras išleido tokį 
pranešimą:

Vienas raudonarmiečių dalinys per dienos kautynes 
vienoje dalyje vakarinio (centralinio) fronto sunaiki
no apie 400 vokiečių kareivių ir oficierių.

Kitoje fronto dalyje, kanuolininkai, komanduojami 
leitenanto Muchino, atmušė naktinę ataką, kurią pa
darė stambi mechanizuota vokiečių grupė. Vokiečiai 
pasitraukė atgal, palikdami kovos lauke daugiau kaip 
300 užmuštų saviškių.

Vienas dalinys sovietinės kariuomenės, veikdamas 
Kalinino fronte, atmušė priešų kontr-ataką, darytą arti 
kaimo S. Vokiečiai paliko mūšio lauke 270 nukautų sa
viškių.

Grupė sovietinės kariuomenės su automatiškais šau
tuvais staiga užpuolė ir išmušė vokiečius iš kaimo N.

Raudonarmiečiai ir toliau atmušė priešų kontr-ata- 
kas, žygiavo pirmyn ir užėmė dar kelias apgyventas 
vietas.

Kovo 5 d. buvo nušauta žemyn ir sunaikinta 79 vo
kiečių lėktuvai per kautynes ore. Sovietai prarado 14 
lėktuvų.

Kovo (March) 15 dieną 
“Laisvės” bankiete bus persta
tyta juokinga komedija “At
važiavo Su Kraičiu.“ Veikalas 
bus vaidinamas 4 vai. po pie
tų. Koncertinės programos da
lis bus anksčiau. Tai atsimin
kit visi, kad pradžia bus tuo 
laiku, kaip ir kitais metais— 
tarpe 2 ir 3 vai. po pietų. Ne- 
sivėluokit.

Komunistų Partijos Pareiš
kimas dėl Mooney’o Mirties

(Tąsa nuo pirmo puslapio)
Įėjimas ir net mirtis už savo pareigos atlikimą savai 
unijai ir savai klasei. Visoje istorijoje Amerikos dar
bo unijų judėjimo nėra puikesnės epikos, kaip ta ilga, 
ketvirties šimtmečio kova, kuri išaugo iš Mooney’o įsi
tikinimų ir iš jo darbo.

Sūnus airio-amerikįečio angliakasio, Tomas Mooney 
neturėjo jokių apšvietos progų mokykloje, bet jis sura
do brangiausią raktą į apšvietą ir į savo klasės pirmyn- 
eigą moksle naujovinio darbininkų judėjimo. Lavinda- 
masis naktį, po darbui geležies liejykloje, Mooney pa
siekė to, kad suprato pamatinius pagrindus naujovi- 
nės istorijos ir savo žmonių laisvinimo. Mooney tapo 
studentu Markso ir Engelso ir atsidavusiu sekėju Eu
genijaus V. Dėbso (kovingo socialistų vado). Darbinin
kų paliuosavimas pasidarė vadovaujančia Tomo Moo
ney’o žvaigžde.

Per beveik bertainį šimtmečio būdamas kalėjime, iš 
karto po mirties sprendimu, Mooney tapo draugu ir pa
tarėju visų teisingų elementų darbininkiškame judėji
me. - '

Tomas Mooney visada suprato pirmučiausios darbi
ninkų vienybės pagrindus, ir kad tie, kurie pradeda 
kandžiojimus prieš “kairiuosius,” tikrumoj kenkia vi
sam darbininkų judėjimui, ardydaųii jo vienybę. Jis 
taipgi suprato tarptautinius darbininkų judėjimo ry
šius, kurie, tariant Lincolno žodžiais, jungia darbo 
žmones “visų tautų ir kalbų ir genčių.” Tomas Mooney 
tatai suprato, kuomet darbininkai didžios svetimos ša
lies laimėjo pergalę prieš Rusijos carą ir įkūrė didžią 
Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjungą.

Tomas Mooney suprato reikšmę kriminalinių teis
mų panaudojimo kaip įrankį »kovos prieš darbininkų 
judėjimą, suprato taip, kaip gal niekas kitas negalėtų 
suprasti, apart to, kuris pats stovėjo po kartuvių šešė
liu, nusmerktas neteisingai. Net gulėdamas mirties pa
tale, Tomas Mooney tapo pirmininku Piliečių Komite
to Išlaisvinti Earlui Browderiui, generaliam sekreto
riui Komunistų Partijos.

Tomas Mooney suprato ir dabartinį karą — pažan
gios žmonijos karą dėl laisvės prieš kruvinąjį fašizmo 
bestiją. Tomas Mooney šaukė darbininkus vienybėn; 
Tomas Mooney šaukė sustabdyt skirstymąsi ii’ skaldy
mą; jis šaukė, kad brolis nępjautų brolį darbo unijose. 
Tomas Mooney suprato reikalą visiems savo gimtinėje 
Amerikoje susivienyt, kad laimėtume šį karą, nes tik
tai tuom, kaip kad jis teisingai buvo įsitikinęs, tega
lėtų didis darbininkų judėjimas toliau gyvuoti, tarpti 
ir augti vis didyn.

* * *

Vardu Tomo Mooney’o, sujungkime 11 milionų narių 
organizuoto darbininkų judėjimo į dar stipresnę vieny
bę. Vardu šio didžio herojaus darbininkų judėjime, lai
mėkime pergalę!

KOMUN. PARTIJOS NACIONALIS KOMITETAS, 
Wm. Z. Foster, Pirmininkas,
Robert Minor, Veikiantysis Sekretorius.”

Prie to, mūsų draugės ir 
draugai “Laisvės“ skaitytojai 
ir rėmėjai turi pasidarbuoti, 
kad visi mūsų prieteliai atsi
lankytų j šį bankietą ir jo 
programą.

Ant šio bankieto bus mai- 
nierių,' bus svečių ir iš kitų 
miestų, žinotina, kad Philadel
phijoj per ilgus laikus nebuvo 
vaidinimo,—ypač komedijos.

Prie to, atvažiuos Brookly- 
no juokdariai—Grabauskas su 
Velička. Dainuos vietinė dai
nininkė drg. Vaidžiulienė ir 
jos duktė Aldona (Duke). Ti
kimės, kad bankiete bus ir 
d. Andrulis, “Vilnies“ redak
torius. šiemet bankietas yra 
rengiamas labai švarioj vietoj 
ir gražioj salėj—Savoy Plaza, 
835 N. Broad St. Bus gera or
kestrą šokiams. Philadelphijos 
organizacijos paskutinį susirin
kimą nusitarė turėti prieš pat 
bankietą, kovo 11 d., 735 
Fairmount Ave., 8 vai. vak., 
kuriame dalyvaus ir drg. An
drulis.

Kalbės Drg. Andrulis
Kovo’ 11 dieną, 735 Fair

mount Ave., 8 vai. vak. kal
bės “Vilnies” redaktorius drg. 
V. Andrulis, kuris atvyksta su 
prakalbų maršrutu į Rytines 
valstijas, šiose prakalbose bus 
pranešimas ir apie “Laisvės“ 
rengiamą bankietą.., Philadel- 
phijos darbininkiškos organi
zacijos, “Laisvės“ skaitytojai 
ir bendrai visi lietuviai turė
tumėt ateiti į šias prakalbas, 
nes drg. Andrulis aiškins apie 
dabartinį karą ir visą pasaulio 
padėtį.

PRANEŠIMAI, | 
IŠ KITUR

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

trečiadieni, kovo (March) 11, 8 vai. 
vakare, LDP Kliube, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J.

Draugės ir draugai, visi dalyvau
kite šiame susirinkime nes bus daug 
svarbių dalykų aptarimui. Taipgi 
turėsime išrinkti darbininkus paren
gimui (teatrui) kuris įvyks kovo 
22 d. Loš brooklyniečiai, “Atvažiavo 
Su Kraičiu.” Labai graži komedija. 
Sekr. K. Shermalis (56—58)

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155-tos kuopos 

susirinkimas įvyks kovo 9 d., 7:30 
v. v., Lietuvių Svetainėj, 29 Endi
cott .St. Prašome visas nąreą daly
vauti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. *— A W. (54-56)

b
Wake Up, Americans!

Wake up, Ameri
cans!

Make America’s 
answer roar out 
over the world. 
Every citizen must

back the United States Army 
and Navy to victory—back them 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

Pas mus vieni draugai dir
ba organizacijose nuolatos, o 
kiti tingi nueiti net sykį į me
tus į kokį nors svarbų susirin
kimą. Mes visi .turime atsimin
ti Sovietų Armijos padėtį. Ten 
mūsų draugai ne tik vargsta,, 
bet ir gyvastį aukoja, šios ša
lies vyrai, mūsų piliečiai, ko
voja ir miršta Filipinuose, Ja
va saloje ir kitur. Priešas pa
siryžęs užpulti ir mūsų konti
nentą, kuriame mes gyvenam. 
Atsiminkim, kad mes irgi ga
lim susilaukti sunkios pade-; 
ties, priešas dar nesumuštas. 
Mūsų pareiga pagelbėti kuo 
tik galima šiai šaliai laimėti 
karą; turime gelbėti savo tal
kininkėms — Sovietu Sąjungai 
labiausiai, nes tik jinai viena 
lig šiol duoda mirtinus smū
gius agresorių tvirtovei—na
cizmui ir fašizmui.

Mes, lietuviai, turėtume im
ti pavyzdį iš rusų tautos. Phi- 
ladėlphijoj .rusų tautos žmo
nės visi susivienijo, tai yra, 
keturios rusų, parapijos, rusų 
darbininkiškos organizacijos ir 
visi pavieniai žmonės susitarė 
ir gražiai veikia išvien. Net 
smagu žiūrėti, kaip jie gražiai 
dirba savo tautos gerovei. O 
kaip pas mus, lietuvius? Lie
tuvių kunigai iš tolo vienybės 
nenori. Jie tik dėl svieto akių 
neva remia šios šalies vedamą 
ikarą. Po . karui iŠ Lietuvos 
žmonės pasakys, kas buvo Lie
tuvos prieteliai. Nepaisant, kas 
ką sako, bet Amerikos žmo
nės ir lietuviai daugmeniškai 
pritaria Raudonajai Armijai, 
nes ji kovoja už mūsų gyvybę.
Philadelphijos Lietuvių Orga
nizacijos Susitarė Darbuotis ir 

Remti Šios Šalies Raudo
nąjį Kryžių

Philadelphijoj jau įvyko dvi 
i konferencijos rėmimui Ameri- 
; kos Raudonojo Kryžiaus. Ant
roj (konferencijoj 
draugijų prisidėjo;
parapijas, veik visos didžiau
sios pašelpinės draugijos-kliu- 
bai tam susivienijo. Nutarta

SKELBKITES LAISVĖJE

N. Y.

375
N. Y.

* LIETUVIŠKA *

BRIDGEPORT, CONN

xxxxxxxxxxx

daugiau 
išskyrus

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

E.
of

.85
$1.25
$3.00
$14.00

, Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuoti? ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
NOTICE is 
KL.1164 has 
to sell beer, 
Section i 07 of the Alcoholic Jleverage Con
trol Law 
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed __

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

Avc., 
to

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3066 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
16th St., 
Kings, to

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

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

RALPH PACCIONE
’ Brooklyn, N. Y.

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

6326 Avenue N, Borough of

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 Eulton 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,

at 4-5 Newkirk Plaza — 600-2 
Borough of Brooklyn, Comity 
be consumed on the premises. 
SALLE R. & F. CO. INC.

4—5 Newkirk Plaza &
600-2 East 16th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 4429 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 704 Nostrand Avc., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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 

premises.
GIOVANNI PIZZUTO AND 

BASILIO 1MBURGIA
Ave. T, Brooklyn, N. Y.

NO riGE is hereby given that License No. | off t]le premises. 
RL 6789 has been issued to the undersigned ----------
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the. Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 East New York 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

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

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

at 1449 East New York Avc., Bo

on the premises.
SAM STILLMAN

iįt ĄįiĄij
• " 4‘<<;; .V * )■

rengti du didelius masinius 
parengimus dėl Raudonojo 
Kryžiaus. Lietuvių didelės sa
lės jau paskirta veltui. Komi-, 
sija praneš datas, čia lietuviai 
padarė pirmą vienybę geram 
tikslui. Reporteris.

Burlington, Iowa, kovo 5. 
— Pagal naujausias žinias, 
tai sprogime čionaitinio 
amunicijos fabriko esą už
mušta iki 30 žmonių.

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) 

Jay St. and 45 Willoughby St.
Brooklyn,

NOTICE is hereby given th»t Licence No. 
RL 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 pf 
Kings, to lie 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 Avc., 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.

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. & Bkr) 

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

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

170

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 831 has been issued to the undersigneel 
to sell beer and wine at retail under' Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1064 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

1064 Liberty Ave.,

NOTICE is 
RW 819 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., sBorough 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 Reap Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

REPUBL1Č LIQUOR STORE
415 Kcap St., \ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 623 has been issued to the undersighed 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1691 Gates Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

JOSEPHINE VERDERBER 
Old Crystal Palace

1694 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje“!

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PAREMS 
Tokiems pokiliams mes pardaodatne viską už 

labai žemas kainas.

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas muš. Patarnavimai- • 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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, Ta.
Telefonas Poplar 4110

©

Tikras Bičių Medus
Gaunamas iš Bitininko Končiaus

Dabartiniais laikais daug žmo
nių nebėdavoja, kad trūksta 
cukraus. Nes jie vietoje cukraus 
naudoja medų. O medus yra • 
dešimtį kartų sveikiau valgyti 
degu cukrus.

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

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 BITININKYSTĖ
57 BATTERY ST., NO. ABINGTON, MASS.

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

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europišką 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Gaspadorlškai 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 pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME master-kraft oil burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio

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

Telefonas EVergreen 7-1661

*

VIENINTELE LIETUVIU
RAKANDU KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y.409 ir 417 Grand Street, 
Tel. EVergrecn 7-8151 

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 ŠONAI
Jūs mokėsite už rakandus, o nę už isrėdymą
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DABAR RODOMAarmijoj, Governors

Segtas Puslapis

Naciu Šnipų Teismas Baigėsi 
Pripažinti Kaltais

Prašymas Visiems Lais 
vės Skaitytojams ir Or 

ganizacijij Veikėjams

B?-

■i

Industrinių Unijų Taryba Atsiliepė 
i Nelsono Atsišaukimą

Prašė Nustatyti 
Minimum Algas

er penkias savaites tęsęsis!Paul T. Borchardt, buvęs vy- 
nacių šnipų teismas, New Yor-! rosnysis karininkas Vokietijos 
ke, pasibaigė pereitą penkta- armijoj; Frederick Edward 
dienį šešių įkaitintųjų pripa- Schlosser, Karl Victor Mueller 
žinimu kaltais. Federal is tei- ir Rene Froelich, buvęs kariu 
sėjas Henry W. Goddard jiems J. Valstijų 
bausmes paskirs ateinantį Island.

Teismo 
parodoma, 
Jungtinių Valstijų apsigynimo 
sekretus ir įvairiais būdais 
juos persiuntinėjo Vokietijos 
naciam.

paskirs 
penktadienį. Su lyg buvusių i- 
kaltinimų, bausmės galinčios 
būti net iki 20 metų kalėjimo.

Nuteistais yra: Mrs. Pauline' 
Meyers, Kurt Frederick Lud-I 
wing, šnipų (rengės vadas;,

liūdymuose buvo 
kad jie šnipinėjo

Jieško Šokėjos ir Jos Partnerio, Kuris 
Įtarta Žmogžudystėj

ir panelės Madeline

Reikalauja

viešbutyje Woodrow. Pereitą 
trečiadieni šokėja buvus Mrs. 
Reich pasikvietus, susitarus su 
ja sykiu pietauti. Išeidama 
sitikti šokėją, Mrs. Reich 
kiusi namiškiams, jog jai

su
są
li t-

Miesto CIO Taryba Re 
mia Browderiui Išlais

vinti Kongresą

Valstijos, Apskričių ir Mies
tų Darbininkų Unija, CIO, at
virame laiške prašė majoro 
LaGuardijos nustatyti mini
mum algas civilinės tarnybos 
darbininkams. Unijos siūlomu 
minimum yra $1,200 metams.
Biznieriai, skelbkite savo bizni 
dienraštyje

dento Roosevelto duoti karo 
pastangoms pastiprinimą įsto
jant “į pilną militarišką są
jungą su Anglija, Sovietų Są
junga, Chinija ir kitomis dali
mis.” Taip pat ragino “tuojau 
svarstyti atidarymą vakarinio 
fronto.”

New Yorko Industrinių Uni
jų Taryba, CIO, paskiausiame 
savo posėdyje pereitą ketvir
tadienį nusitarė atsisakyti pa
prastų laikų veiklos, o imtis 
energingesnio darbo pagreitin
ti produkciją, kaip to prašė 
Karo Produkcijos įstaigos vir
šininkas Donald Nelson.

Tuo pat kartu taryba atsi
šaukė į CIO prezidentą Philip 
Murray ir Nacionalę CIO Ta
rybą sustiprinti darbininkų pa
stangas įsteigiant veikiančius 
ryšius su Anglų-Sovietų Darbo 
Unijų Komitetu.

Taryba taipgi prašė prezi-

Pereito ketvirtadienio vaka
rą įvykusiame savo susirinki
me, Didžiojo New Yorko In
dustrinių Unijų. Taryba oficia
liai užgynė Browderiui Lais
vinti Kongresą, šaukiamą šio 
mėnesio 28 ir 29-tą, New Yor
ke. Kongresai! susirinks. unijų 
ir kitų organizacijų' atstovai iš 
visų Jungtinių Valstijų.

Taryba taipgi atsišaukė į vi
sas Taryboje priklausančias 
unijas siųsti delegatus į tą 
kongresą, taipgi išrinko ir sa
vo tris delegatus. Jais yra: 
Saul Mills, pild., CK) Tary
bos sekretorius; Josephine 
Timms, Susisiekimų Sąjungos 
fin. sekretorė, ir Barney 
Lynch, narys Nacionalio Portu 
Komiteto Jūrininkų Unijoj.

Jūs visi, draugai, žinote, 
kaip svarbius laikus gyvena
me ir kad juose yra daug la
biau reikalingas geras, nuo
dugnus ir nuolatinis iškylan
čių problemų išsiaiškinimas, 
negu jis būdavo normaliais 
laikais.

Mūsų prašymas toks: Padė
kite mums gerai išgarsinti mū
sų rengiamas prakalbas šį 
penktadienį, kovo 13-tą, Pilie
čių Kliubo salėj. ,

Kalbės tolimas svečias, V. 
Andrulis, dienraščio Vilnies 
redaktorius iš Chicagos, ir A. 
Bimba, vienas iš Laisvės re
daktorių. Jie kalbės apie da
bartinę pasaulinę padėtį ir 
apie mūsų pareigas laimėjimui 
pergalės ant fašistinių barba
rų. Lapelių galite gauti Lais
vės raštinėj. Prašome pasiimti 
ir nunešti lietuviams savo ša- 
poj ir susiedijoj.

Komisija.

Laimėjo Algų Pakėlimą

VIDUNAKTINIS RODYMAS KAS ŠEŠTADIENI!

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

Nedėliomis

Knygų platintojai, kurie dar neužsisakčte 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:

VILNIES 
svarbaus 

VILNIES KALENDORIAUS, tuojaus

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

MATEVŠAS SIMONAVIČIVS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Artkino Perstato — Lubov Orlova, ž.vaigMe “Volga-Volga,” judyje"TANYA"
Diriguojama Gregorio Alexandrovo Muzika Isaac'o Dunajcvskio

Išimtina: “Atsakymas iš Raudonosios Aikštes”—
Juozo Stalino Kalba dėl Pergalė*.

EXTRA: Tradicinė ir nauju liaudies muzika Buriat-Mongolijos.
Taip pat: "Visi Slavai Vienykitės!" vaizduoja Maskvos Konferenciją 

Visų Slavų, vienybei prieš Hitlerį.

Nuolat nuo 9 A. M. kasdien 25c iki 1 P. M.
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Stern Departmentinės Krau
tuvės darbininkai New Yorke, 
nariai Jungtinės Mažmenomis 
ir Urmu Pardavinėtojų Unijos, 
CIO, pasirašė su firma sutartį. 
Turės 5. dienų, 40 valandų 
darbo savaitę ir gauna nuo 
$1.80 iki $2 savaitei pakėli
mą algų. Paliečia 1,000 darbi
ninkų. Algi] pakėlimas bus at
mokama ir už pereitus treje
tą mėnesių, nuo 1 gruodžio.

CTANI CV TIICATDI? 7th Ave- tarp 4142 stH- dlAllLEI InLAlnL New York. - Tol. WI-^9686.

TIK JIE GALĖS VAŽIUOTI

New Yorko policija išleido 
pajieškojimą Eli Shonbrun, 33 
metų, turinčio kriminalinį re
kordą 
Webb, 27 m., šokėjos nakti
niuose kliubuose. 
ma sulaikyti juos, kaipo žmog- rodą, kad su ta panele gal ne 
žudžius, kadangi jų rendavo-j viskas gerai, bet nusprendusi 
tame apartmente puošniame! sutartį išpildyti, nes juk susi- 
viešbutyje Sutton papildyta tiks ne kur raistuose, o miesto 
žmogžudystė, rasta pasmaug- puikiame viešbutyje, kur tar- 
ta-uždusinta Mrs. Reich, tur-į nų tarnai ant pirštų stypčioja 
tinga pabėgėlė iš Lenkijos tai aplink, kur pilna svečių, kur 

naciais, tik registruoti, atsakomingi- ir 
neprasti žmonės gali užeiti, 
galvojo sau ji.

Pasirodo, jog ją taip paga
vo, kad niekas nei girdėjo, nei 
matė, kai užlipinta burna ir no
simi kad neišduotų mažiausio 
garso, ją uždusino.

Pradėjus linkti apie Shon- 
bruną žinias, policija patyrė, 
jog Shonbrun 1934 metais bu
vęs vedęs Isabella Gersch. Jis 
tuomet buvęs 25, o ji 19 metų. 
Prieš penketą metų jis žmoną 
ir kūdikį pametęs. Buvusioji jo 
žmona su sūnumi, 7 metų, gy- 

i venanti Rego Park, Queens, 
info) macija , cĮįrt>anti už $16 savaitėje kai 
, nunešęs pf) pardavėja. Laike apsi- 

pirkini policijos stotin ir iŠ pa- ve(limo shonbrun buvęs užsire- 
■ veikslų pažinęs pai davėją gįstravęs dainininku, bet poli- 
Hirschl, kuris jau seniau bu
vęs kelis kart areštuotas ir nu
teistas už vagišiavimus.

Policija tuojau patraukė į 
Hirschl namus, 250 W. 88th 
St., ir jį areštavo. Hirschl, 
kaip skelbia detektyvai, ku
rie jį kvotė, sakęsis pereitą 

‘ ketvirtadienį matęs Shonbru- 
ną, paėmęs nuo jo brangumy- 
nus ir dalį jų pardavęs. Jis su
laikytas po $25,000 kaucija.

Shonbrun įkaitintas žmogžu
dystėje. Jisai buvęs nuteistas 
už vagystę, bet gavęs suspen
duotą bausmę 1935 metais. 
Paskiau buvęs įkaitintas vagi- 
šiavime 1936 m., bet vėl iš
teisintas, taipgi įkaitintas, bet 
dar neteistas už pavogimą 
brangaus žiedo nuo moters 
Chrysler Bildinge prieš trejetą 
savaičių. Taipgi jo jieškoma 
už vagystes Floridoj.

P-lė Webb, tiksliai ar ne
tiksliai, pasitarnavus Mrs. 
Reich įtraukti į žmogžudžio 
tinklą. Mrs. Reich susipažinus 
su ta šokėja prieš porą metų,

šaliai tapus užimta 
1939 m.

Policija tikisi, kad 
atrasta šokėja, ten ras 
bruną.

Atgavo Brangakmenius
Laike žmogžudystės ponia 

Reich buvo apiplėšta, atimta 
jos brangus žiedas ir saga, 
vertės $2,000. žiedo deiman
tas jau buvęs parduotas pirk
liui per Shonbruno dėdę Ilir- 
schl. Paskaitęs laikraštyje 
apie žmogžudystę ir apie api
plėšime paimtus daiktus, pirk
lys nusprendęs, kad gal jo 
rankose randasi i 
apie žmogžudžius,

kur bus 
ir Shon-

Serga Maspetbiečiai 
Lietuviai

P. Nemeikšis, 63-15 Metro
politan Avė., serga jau nuo 
pereitų metų, birželio mėnesio. 
Buvo kelis mėnesius ligoninėj, 
dabar randasi namie. Pasitei
ravus kas do liga, sakoma, 
kad saulės užgavimas. Yra vil
tis, kad greit pasveiks.

J. Balakauckas, 58-45 Fresh 
Pond Rd., tapo dirbtuvėj su
žeistas pereitą gruodžio mėne
sį. Dar vis sirginėja, nes yra 
užgauta koja.

J. Tamačau.ckas, 54-14 72nd 
St., sirginėja jau nuo sausio 
mėnesio. Gal dar prisieis ilgo
kai pasirgti, nes labai didelis 
“šaltis” pagautas.

Reporteris.

pa
vėži- 
laike

Civilinių Apsigynimo 
tvarkymu, tik 5 rūšių 
mam bus leista veikti 
tikrųjų ar bandomųjų, perspė
jimų nuo atakų iš oro. Jais bū
sią armijos, gaisragesių, ligo
ninių, elektros-gaso-vandens 
pataisų, valstijinės namų sar
gybos ir civilinių apsigynimo 
viršininkų oficialiai automobi
liai.

Visi leidžiamieji kursuoti 
vežimai turėsią parodyti aiš
kiai matomą raidę E, be to 
bus šalinami iš kelio.

r-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN

LDS 46 kp. mėnesinis mitingas i 
jvyks trečiadienį, kovo (March) 11 mieste, 
d., 7:30 vai. vakare,, Lietuvių Nepri- 
gulmingo Kliubo svetainėje, 269 
Front St. Visi nariai būkite laiku.
Valdyba. (50—58)

ei j a nerado, kad jis tištikrųjų 
būtų dainininku buvęs. Tūlą lai
ką jis dirbęs prie suknelių 
pardavinėjimo, taipgi per tūlą 
laiką turėjęs suknelių pardavi
mo biznį.

šokėja Madeline Webb bu
vus gimus Oklahomoj. Pripa
žinta gražuolė, ji j ieškodama 
laimės buvus nuvykus į Holly- 
woodą, o paskiau į New Yor- 
ką, bet tos laimės, pasirodo, ne
radus. Pasaulio Parodoj ji bu
vus gavus nuogalės kokią vie
telę Grandlund’o taip vadinamų 
saulės garbintojų kolonijoj. 
Protarpiais versdavusis šiuo ir 
tuo, retkarčiais gaudama užsi
ėmimo šokti mažesniuose kliu- 
buese.

Susisiekus su jos motina Mrs. 
Margaret Webb, kuri ir tebegy
vena Stillwater, Oklahomoj, 
motina sakė, kad ji apie savo 
dukters pasisekimus ar nepasi
sekimus mažai žinanti, nes bė
giu šešių metų gavus nuo duk
ters tik vieną laišką.

Nužudytoji Mrs. Reich gy
vendavo su savo vyru ir moti
na, taipgi sena teta Jersey City. 
Vyras yra stambus dalininkas 

i vaško perdirbimo firmoj tame

BANGA PAPLUKDĖ
PAJŪRIUS

van- 
per- 
savo

vėžių ir seklumose

Kasdieninis normalus 
dens pakilimas pajūryje 
eitą antradienį išėjo iš 
normalių
padarė gyventojams nuostolių.

Pastūmėta stipraus vėjo, 
banga persiliejo per 7 pėdų 
aukščio sieną Bronxe ir prilie- 
jo skiepus, užplukdė kelius. 
Pagal Eastchester Įlanką vie
tomis skiepai prilieta po 5 ir 
daugiau pėdas vandens. Van
duo iš Bowery Įlankos buvo 
apsėmęs ir dalį LaGuardia or
laivių stoties, bet nuostolių ne
padaryta.

Paupiuose pervažų tiltus tu
rėjo pakelti, kad keleiviai ga
lėtų sausai pereiti į pervažas.

Mirusios ponios Paton tes
tamentas, paliekantis kunigui 
didžiumą jos turto, sulaikytas 
dėl giminių protesto, kad ku
nigas išgavęs “per suktybę.

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)

Policistus Pašaukė 
Kamantinėti

Dvidešimts penki policistai 
pašaukti į distrikto prokuroro 
ofisą pasiaiškint dėl Washing- 
tono gimtadienį įvykusio su
sišaudymo atakoj ant gemble- 
rių (craps’ininkų) sueigos 

; Harleme, 2716 8th Avė., N.
PARDAVIMAI

PUIKI PROGA
Parsiduoda avalinės krautuvė Shoe Y" pašautųjų, mirė.

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 | “Laisvės” raštinę, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. (53-58)

Pašauti buvo du negrai rcal- 
estatininkai, Fields ir Spencer.

Sakoma, jog didžiuma to 
vakaro craps’ininkų buvę po- 
licistai. Gembleriautojai buvę 
apskųsti 
žmonos.

vieno policininko

snsena

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

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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

NAUJA LIETUVIŲ
RESTAURACIJA

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

I

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

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais.
kalui e s an t ir 
padidinu tokio 

1 dydžio, kokio pa- 
V geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

joNas stokes
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmoro 5-6191

VISADA GAUSITE TIKRAI GASPADORIŠKAI 
IŠVIRTŲ KOPŪSTŲ

Taipgi puikus pasirinkimas visokių mėsiškų 
ir pieniškų valgių. x

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

karšti valgiai jus pasitiks.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Staį 
a(iresas •

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N, Y.

L ’ ' ’ J '(AU

426 South 5th St.
Bloku ano Howes St. eleveiterlo stoties

CHARLES'
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

FINDING MONEY! 1

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

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

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

, TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

Vietos ir importuo
tos degtines 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.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Tel. EVergreen 4-9508




