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Vėl dąugelis taip vadinamų 
“karo specialistų“ spėlioja 
buržuazinėj spaudoj apie Hit
lerio “pavasario ofensyvą.“ 
Pagal jų spėliojimus išeina, 
kad jeigu Hitleris neina pir
myn, tai ne todėl, kad jis ne
gali, bet todėl, kad nenori, ar
ba jam kenkia “generolas 
dumblas,“ “generolas žiema“ 
ar kokis kitas gamtinis “gene
rolas.“

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
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r JHITLERIEČIAI VARO JAUNUS LIETUVIUS Į KARA; LIETU 

VIA1 ŽUDO IR ŠUNIM PJUDO REKR UTUOTOJUS
Tokios išvados iš vienos pu

sės yra paikos, o iš kitos su
rištos su nacių propaganda, 

žiema, lietus, purvas kenkia 
karo veiksmams, bet lygiai 
kenkia abiem pusėm. Kas dėl 
Hitlerio jėgų, tai jis dar yra 
galingas, bet po 9-nių mėnesių 
baisaus karo prieš Sovietų Są
jungą jos yra ne tos, kokios 
buvo. Atminkime, kad iki Hit
leris susidūrė su Raudonąja 
Armija, tol jos neturėjo rimto 
karo.

Generolas MacArthur jau 
paliko Filipinų salas ir randasi 
Australijoj. Jis parodė didelio 
sugabumo ir drąsos kovo j už' 
Filipinus. Jis bus labai vietoj! 
Australijoj, kuriai dabar grę-1 
šia Japonijos užpuolimas.

Raudonoji Armija atlieka 
tokį naikinimą Hitlerio jėgų, 
kokį vargiai naciai galės atpil
dyti. Vien kovo 14 d. Raudo
noji Armija paėmė 129 ka- 
nuoles, 113 apkasu bombarda
vimo mortiras, 399 kulkasvai- 
džius, 22 prieštankines kanuo- 
les, 300 automatu, 4,000 ran
kiniu granatu, 22,500 minu, 
daug amunicijos ir kitu karo 
reikmenų. Ton 
49 tankus, 58 
kulkas vaidžius, 
nius šautuvus 
ginklų.

pat sunaikino 
kanuoles, 142 
370 automati
n' daug kitų

Maršrutu o j ant po Mass, 
valstiją randu gerą ir pasiry
žusį ūpą pas anti-hitlerinin- 
kus. Visi sąžiningi žmones 
džiaugiasi Raudonosios Armi
jos pergalėmis. Tik hitleriški 
elementai, iš “Keleivio“ pa
stogės nosis nuleidę ir mato 
“Lietuvai pavoju.“ Mat, dabar, 
jų supratimu, Lietuva “saugi“, 
nes Hitlerio razbaininkai lai
ko ją pavergę, plėšia, vagia, 
moteris žagina, žmones šaudo.

Lietuvių pro-naciška spauda 
vis skandalina, vardus talpina 
“išvežtų lietuvių j Rusiją.“ Bet 
ta spauda tyli, kada naciai 
tūkstančiais veža iš Lietuvos 
nuo 18-kps metų vyrus sun
kiems darbams j Vokietiją.
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Vokiečiai Nepripažįsta 
Lietuvai Visai Jokios

Savivaldybės

*

■

Stockholm, šved. — žinių 
agentūra O. N. A. pranešė 
kovo 21 d., kad Vokietija 
neduoda jokios savivaldybės 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 
Nazių komisionierius “Ost- 
landui,“ Alfredas Rosen
berg paskelbė tiktai, kad 
yra sudarytos iš pačių vo
kiečių naujos valdybos tiem 
Baltijos kraštam. Kartu jis 
pranešė, kad vokiečių kalba 
tai yra oficiale-vlalstybine 
kalba Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai.

»

Lietuvoje naciai patys 
sau pasilaiko fabrikus ir ki
tas didžiąsias nuosavybes, 
kurios buvo suvalstybintos 
Tarybinės Valdžios, ir ne
grąžins tų ' nuosavybių bu- 
vusiem seniau jų savinin
kam, kaip praneša švedų 
laikraščio T 
ter“ korespondentas iš Ber-pnais pinigais, kokius Sovie- 
lyno. Itai sutiks priimti.

Dagens Nyhe-!au^su ar^a tokiais sveti- 
. ' _ • •• • 1 1 • •

Naciai Perkrikštijo Kauną į 
~ Kauen”; Užgrobė 20,000 
Lietuvių Valstiečių Ūkių

Įsakyta Pergabent Vokietijon 20,000 Lietuvos Vyry ir Mo
tery; Jie Varu Statomi Į Naciij Fabrikus ir Armiją; Vis Dau

giau Lietuvos Patrijoty Eina Kovon prieš Nacius

Rašo JONAS ŠIMKUS
Per Bevielinę Telegramą Intercontinent Žinių Agen

tūros.
Maskva, kovo 18
Greitai sueis devyni mėnesiai, kai hitleriečiai įkūrė 

savo brutališką santvarką gimtojoj mūsų Lietuvoje. Jie 
sugriovė ii' sunaikino daugelį mūsų miestų ir kaimų ir 
sugrūdo didelį skaičių mūsų patriotų į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas. Bet jie neįstengė sulaužyti 
lietuvių pasiryžimo priešintis įsiveržėliams, kaip kad 
jie nepajėgė palaužt valią didvyriškų mūsų tėvų ir pro
tėvių, kovojusių prieš vokiškus užkariautojus.

Hitleriečiai panaikino patį Lietuvos vardą ir dabar 
ją vadina dalim Ostlando. Jie suvokietino net Kauno 
vardą ir dabar vadina jį “Kauen.” Su pagalba sau j ales 
judošiškų Lietuvos pardavikų, vokiečiai įsiveržėliai api
plėšia mūsų šalį ir naikina lietuvių tautą.

Goering’as išleido įsakymą, kad 20 tūkstančių. Lie- 
tuvos vyrų ir moterų turi būti persiųsta Vokietijon 
dirbti. Senesni vyrai ir moterys yra paskirti darbams 
fabrikuose, o jaunesni vyrai nusiųsti į karinio lavinimo 
stovyklas, iš kurių jie gabenami į rytų frontą, kaip pa
šaras kanuolėms.

Nors nedarbas Lietuvoje plačiai paplitęs ir darbinin
kai ir jų šeimos badauja,, bet lietuviai daro visa, ką tik 
gali, kad išvengtų persiuntimo į Vokietiją, nes jie ži
no, koks likimas ten jų laukia.

Pirm keleto dienų du vokiečių agentai, specialiai at
važiavę į Kauną rekrutuoti lietuvius, buvo užmušti. 
Viename kaime Kretingos apskrityje, Salantų valsčiu
je, valstiečiai užpjudė šunimis rekrutuojančius vokiečių 
agentus ir atsis/akė jų klausyti.

Hitleriečiai uždeda lupikiškus savo reikalavimus Lie
tuvos valstiečiams. Visas pienas turi būti pristatytas 
į viešas pienines, kurios yra vokiečių užgrobtos. Jei 
kurie valstiečiai nepristato nusakyto produktų daugio, 
tiem vokiečiai grūmoja atimti teisę vesti savus ūkius.

Jie įvedė verstiną darbą ir atėmė visą tą žemę ir jos 
dirbimo įrankius, kuriuos Lietuvos valstiečiai buvo ga
vę nuo Tarybų Valdžios. Dabar ta žemė yra pervesta 
“Draugijai Tvarkančiai Ostlando žemes,“ kurią vokie
čiai tam tyčia įsteigė kolonizuoti Lietuvai.

Kiekvienam vokiečiui naujakuriui-kolonistui yra ski
riama ne mažiau kaip 125 hektarai žemės, taip pat ir 
ūkio įrankiai.

Jau 20 tūkstančių valstiečių ūkių pervesta į hitle- 
riečių kontrolę. Faktinai visa Suvalkija užgrobta vo
kiečių kolonizuotojų.

Kova prieš' hitleriečius plėšikus gimtajame mūsų 
krašte plečiasi ir auga. Lietuvos patriotai dedasi į e L 
les partizanų kovotojų ir keršija už skriaudas padary
tas mūsų žmonėms.

Vokiečiai neseniai nužudė 42 mūsų patriotus. Tatai 
nenugąsdino lietuvių. Priešingai, tatai dar labiau pa
degė jų neapykantą ir jų pasiryžimą laimėti kovą. Var
giai bent viena diena praeina, kad Lietuvos patriotai 
neužmuštų šiokių bei tokių vokiečių-grobikų. Keletas 
naktų atgal Kaune buvo užmušta 20 hitleriečių.

Lapeliai prieš hitleriečius plačiai pasklidę po Lietu
vą. Lietuviai uoliai klausosi radijo iš Maskvos. Nuolat 
didėja žmonių pasitikėjimas, jog netoli ta diena, kada 
Lietuva vėl bus laisva.

Sovietų Sutartis su Ja
ponija dėl Žuvyklų

Maskva. — Sovietai pa
naujino vieniem metam su
tartį su Japonija dėlei žuvy
klų Sibiro vandenyse. Pen
kiose iš devyniolikos žuvyk
lų, tačiaus, uždrausta japo
nam žuvauti, o už kitas ja
ponai turės mokėt Sovietam 
20 procentų brangiau, ir tai

Naciy Karo Didlaivis 
Paspruko į Norvegiją
London. — Naujasis vo

kiečių karo didlaivis “Tir- 
pitz“ sugrįžo į Trondheimą, 
Norvegijoj. Buvo spėjama, 
kad jis užpuldinės Šiauri
niame Atlanto Vandenyne 
Anglijos ir Amerikos laivus, 
ypač tuos, kurie gabena pa
būklus Sovietam. Bet “Tir- 
pitz,” esą, pabūgęs anglu 
karo laivų, kurie stengėsi jį 
sumedžioti. Tai vienas aiš
kinimas.

Raudonoji Armija Užmušė 17,000 Nacių Smolens
ko Fronte ir Atgriebė 6 Miestus; Plačią Oficieriai 
Sušaudė Šimtus Norinčių Pasiduot Savo Kareivių

London. — Per kelias pa
skutines dienas sovietinė 
kariuomenė, grūsdama na
cius atgal Į vakarus Smo
lensko srityje, atgriebė še
šis stambius miestus ir 2,- 
500 kitų apgyventų vietų ir 
užmušė 17 tūkstančių vo- 

nosios Armijos atstovas.
Vokiečiai per įnirtusias 

savo kontr-atakas neseniai 
buvo dalinai sutrukdę smar
kų raudonarmiečių žygiavi
mą, bet dabar raudonarmie
čiai, atmušę tas kontr-ata
kas, vėl greičiau varosi pir
myn. 
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Praeita ketvirtadieni So
vietai sunaikino 37 nacių or
laivius, o savo neteko 14 
lėktuvu, v

Kalinino srityje tuo tar
pu raudonarmiečiai atgrie
bė dar tris kaimus, o pieti
niame fronte — septynis, 
ties kuriais užmušė 1,000

Už Nesiregistravimą Armijai Komunistų Partija Išmetė 
Brookšų, Buvusį Texas Valstijos Kom. Partijos Sekretorių

New York. — Komunis
tų Partijos Politinis Komi
tetas, veikdamas vardu Na- 
cionalio Partijos Komiteto, 
kovo 20 d. šiemet išmetė iš 
Partijos Homer į Brooks’ą, 
buvusį Texas valstijos Ko
munistų Partijos sekreto
rių, už tai, kad jis neužsire
gistravo karinei tarnybai 
pagal Amerikos Drafto Įs
tatymą.

Kom. Partijos Politinis 
Komitetas dėlei to pareiškė:

“Homer Brooks, buvęs 
Texas Valstijos Komunistų 
Partijos sekretorius, yra į- 
kaltintas Drafto P'arinkti- 
nčs Tarnybos viršininkų, 
kad jis neatsiliepė i pašau
kimą karinėn tarnybon.

“Partija nesiima išreikšt 
savo nuomonę dėl to, ar jis 
kaltas ar nekaltas, kaipo į- 
statymiška prasme pabėgė
lis ar kitoks laužytojas 
drafto įstatymo.

“Nebandydama spręst 
Brooks’o bylos iš įstatymų 
atžvilgio, tačiaus, Komunis
tų Partija patvirtina, kad 
Brooks buvo oficialiai pa
leistas iš jo atsakomybės 
Partijoje daugiau kaip mė
nuo atgal todėl, kad jis ga
lėjo būti greitai pašauktas 
tarnauti ginkluotose jėgose.

“Todėl, šiaip ar taip, yra 
aišku, kad Brooks savo 
veiksmais neparodė noro ir 
pasiryžimo tarnaut slavo ša
liai ginkluotose jėgose tei
singame jos kare, kaip kad 
Komunistų Partija aiškiai 
reikalauja iš savo narių.

“Dėl tos priežasties, neat
sižvelgiant, ar jis būtų kal
tas ar nekaltas pagal įsta
tymiškus kaltinimus, jis yra 
išmestas iš Komunistų Par- 

naciu.
Šturmuodami ir užimda

mi vieną tvirtoviškai apdrū- 
tinta miesteli centraliniame 
fronte, Sovietų kovotojai 
užmušė tūkstantį iš buvu
sių ten pusantro tūkstančio 
Hitlerio kareivių. ......

Jau ketvirtadienio vakare 
Raudonoji Armija įsiveržė į 
Starają Russa ir atėmė iš 
vokiečių geležinkelio stotį.

Raudonarmiečiai visus iki 
vienam nudėjo šimtus tų 
nacių, kurie mėgino prasi- 
laužt iš apsupimo srityje 
Starosios Russos.

Kiti šimtai vokiečių ka
reivių rankas aukštyn iškė
lė, ėjo pasiduoti Sovietams. 
Tad patys nacių oficieriai iš 
užpakalio s u š audė visus 
šiuos vokiečius.

Dieną ir naktį raudonar
miečiai be atlaidos naikina 
likučius nacių 16-tos armi
jos, kuri apsupta Staro joj 
Russoj ir apygardoje.

tijos kaipo nevertas būti jos0 
nariu.

“Komunistų Partija atsi
šaukia į savo narius ir į na
rius visų darbo žmonių or
ganizacijų, kad laikytų šį 
dalyką pavyzdžiu, kuris ga
li mums padėt pašalinti vi
sas supuvusias pacifistines 
(taikstančiąsias) silpnybes 
visur, kur tik jos pasirodo 
tarp mūsų, ir tuomi sustip
rini didįjį Amerikos darbi
ninkų judėjimą ir demokra
tinę mūsų šalies idėją.

Nacionalis Komunistų 
Partijos Komitetas: 
William Z. Foster, 

Pirmininkas.
Robert Minor, 

Veikiantysis 
Sekretorius.“

Partizanai Užvaldė Plo- 
tą apie Oriolą

ka-Maskva. — Sovietu 
nuolių šoviniai jau pasiekia 
vokiečius Oriole. Partizanai 
kovotojai faktinai atėmė iš 
nacių didelį plotą apie Orio
lą, užmušdami 4,327 priešų 
kareivius ir oficierius. Par
tizanai pranešė apie badą, 
tifą ir kitas apkrečiamas li
gas toj srity j.

Raudonoji artilerija ir 
armija smarkiai atakuoja 
nacius Charkove..

Sovietinė kariuomenė at
metė vokiečius atgal iki 85 
mylių į vakarus nuo Char
kovo iki Poltavos apylinkių, 
kur įvyko didžiulis mūšis.

Washington. — Amerikos 
armijos Rombinis orlaivis 
nuskandino fašistų subma
rine netoli šios šalies.

Ameijkiečiai Sumušė
Japonus Filipinų
Saloj Mindanao

Amerikos ir Australijos Orlaiviai Nuskandino dar Vieną
Japonu Šarvuotlaivį; Per Dvi Savaites Sunaikino bei

Sužalojo 28 Ju Laivus; Sukilo “Laukiniai.”
Washington. — Kariniai 

japonų laivai blokadavo ma
žesnes prieplaukas visose 
Filipinų salose abelnai. Bet 
arti Zamboanga, pietiniai- 
vakariniame pakraštyje sa
los Mindanao, amerikiečiai 
ir filipinai užpuolė japonus 
ir sumušė juos, padarydami 
priešams didelių nuostolių. 
Mindanao yra antra po Lu
zon didžiausia Filipinų sala.

Bataan pusiausalyje, Lu- 
zone, japonai atakavo įvai
rias pozicijas amerikiečių- 
filipinų, komanduojamų ge
nerolo Wainwrighto, ir iš 
kanuoliu smarkiai bombar
davo amerikiečių 
prie įplaukimo į Manilos 
įlanką. Amerikiečių artile-

fortus

rija ir kitos jėeos sekmin-[Pasitraukus australu y ak 
Idžiai iš šiauriniai - rytinės 

'.dalies New Guinea salos, ki----
llo maištai tenaitinių lauki- 
nių genčių. Sukilėliai užpul
dinėja įsiveržusius japonus; 
'bet taipgi naikina baltųjų 
gyventojų paliktus namus.

' PERĖMUS VALDŽIAI 
GELŽKELĮ, BAIGĖSI . 

STREIKAS
Washington. — Preziden

to Roosevelto įsakymu, ta
po perimtas į valdžios žiny
ba Toledo, Peoria ir West- 
ern geležinkelis. Tada dar
bininkai tuojau baigė savo 
84-ių dienų streiką prieš tą 
geležinkelį.

Naciai Sušaudė 4,008 
Nieko Nekaltą Ju

goslavą 
London. — Pernai spalių 

21 d. naciai pagrobė 4,000 
gyventojų iš Jugoslavijos Mooney’o tai buvo kova už 
miesto Kragujevaco, išsiva
rė juos užmiestin ir kulka- 
svaidžiais sušaudė už tai, 
kad jugoslavų partizanai 
užmušė 10 vokiečių karei
vių. Hitleriečiai juos nužu
dė, visai neklausdami, ar 
kuris kaltas ar ne: šaudė 
darbininkus, biznierius, 
profesionalus, mokyklų vai
kus, kunigus ir kt. Tuo žy- per telefoną Nacionaliam 
giu naciai, apart kitų, nužu- Kongresui dėlei Browderio 
dė ir 100 vaikų ir 7 kuni- Išlaisvinimo, 
gus.

Apie tai pranešė paskui 
pabėgęs Anglijon vienas 
J— 1 1 1 X* V • • • 1 ’ Cukraus Apribojimas tė tą skerdynę. Šią žinią da
bar paskelbė Jugoslavijos 
valdžia esanti Londone.

Chicago.—Federaliai val
dininkai sako, kad per 
savaitę nuo balandžio 27 d. 

Tokio. — Japonai prane- bus visai sustabdytas cuk- 
ša, kad jų kariuomenė, raus pardavinėjimas, o nuo 
maršuodama per salą New i gegužės 6 d. būsią įvestos 
Guineą linkui anglų prie-’kortelės, pagal kurias as- 
plaūkos Port Moresby, gir-’muo galės gaut tik pusę iki 
di, jau pasiekus Papua įlan- trijų ketvirtadalių svaro 
ką. cukraus per savaitę.

gai atmušė priešų atakas.
NAUJAS SMŪGIS JAPO

NŲ LAIVYNUI
Melbourne, Australija. — 

Amerikos ir Australijos or- 
laivai bombomis nuskan
dino dar viena stambu Ja
ponijos šarvuotlaivį ir sun
kiai sužeidė kitą Rabaul uo
ste, saloj Ne k Britain. Tai 
amerikiečiu ir australu la
kūnai per dvi savaites nus
kandino bei pavojingai su
žeidė jau 28-nis karinius ir 
transportinius japonų lai
vus.

LAUKINIŲ GENČIŲ 
SUKILIMAS

Canberra, Australija. —

Billings Prižadėjo T. ‘ 
Mooney ui Tęst Kovą už 
Browderio Išlaisvinimą

Washington. — “Ant To
mo Mooney’o grabo aš pa
sižadėjau jam, kad aš to
liau vesiu jo kovą dėlei Ear- 
lo Browderio išlaisvinimo,“ 
pareiškė reporteriams War
ren K. Billings, draugai ve
lionio Mooney’o, darbo uni
jų vadas, taipgi per 23 me
tus nekaltai išlaikytas kalė
jime pagal išnaudotojų są
mokslą, v

“Paskutinė kova Tomo 

išlaisvinimą Browderio, Ko
munistų Partijos sekreto
riaus,“ sakė Billings: “Ta 
kova dabar lieka mums.“

Billings taipgi pranešė 
laikraščių reporteriams, kad 
pirm savo mirties Tomas 
Mooney ketino parašyti kal
ba ir nuo savo lovos St. Lu-1 
ke’s ligoninėje pasakyti ją

_Tas kongre
sas įvyks New Yorke kovo

■,«;<3
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Dešimtas Mėnuo
Vakar, kovo 22 dieną, sukako lygiai 

devyni menesiai, kai prasidėjo Sovietų- 
Vokietijos karas, k^i Hitleris žvėriškai 
ir pasalingai užpuolė ramų kraštą, trokš
tantį taikos kraštą — Sovietų Sąjungą.

Pradėjimui šito didžiojo karo Hitleris 
pasirinko patogią dieną, patogų laiką. 
Nes birželio 22 dieną — pradžia vasaros; 
kai diena esti ilgiausia, kai naktys rytų 
fronte esti labai trumputės, kai laukai 
būva užsėti; kai derlingieji Ukrainos plo
tai banguoja gražiais javais.

.Hitleris samprotavo: Aš prisirengiau 
puikiausiai; mano kariuomenė iki šiol 
nematė jokių pralaimėjimų; mano ka
riuomenė stipriausia pasaulyje ir prieš 
ją visi dreba, jai visi pasiduoda net be 
mūšio; Franci jos kariuomenė buvo nu
galėta vienu mostu, nes turėjau ten už
tenkamai Kvislingų; kai kirsiu netikėtą 
ir didelį smūgį Raudonajai Armijai, ji 
sutrupės, atsiras tokių Kvislingų, kaip 
Francijoje ir kitur, na, ir aš už keletos 
savaičių turėsiu ne tik Ukrainos plotus 
— jos neišsemiamus turtus, bet ir visą 
Sovietų Sąjungą; o paskui su Anglija ir 
Amerika man apsidirbti bus labai lengva.

Ir jis naktį iš birželio 21 į 22 dieną pa
leido darban savo peklišką mašiną. Toji 
mašina trempė viską, naikino miestus, 
miestelius, kaimus; žudė nekaltus žmo
nes tūkstančiais ir tūkstančiais.

Iš karto atrodė (tiems, kurie to troš
kė arba kurie buvo dideli trumparegiai), 
kad Hitlerio niekas nesulaikys, kad jis iš 
tikrųjų savo pasimojimą praves greičiau, 
negu kas manė. Tūli “karo ekspertai” 
skelbė,- kad tik didžiausias stebuklas So
vietų Sąjungą gali išgelbėti; tūli prana
šavo Sovietų Sąjungą negalėsiančią atsi
laikyti net šešių savaičių; tūli pranaša
vo jai greitą pražūtį, o Hitleriui — di
džiausi jo gyvenime triumfą.

Galime pasididžiuoti, kad mūs toji “po- 
puliariška” banga nenusinešė. Mes skel
bėme tuomet “nepopuliarišką” mintį, 
mintį, kad Hitleris, pradėdamas prieš 
SSSR karą, užsinėrė sau ant kaklo vir
vę. , Mes skelbėme, kad Raudonoji Ar
mija išeis laimėtoja, pergalinga, kad ji
nai, nepaisant baisių jai nuostolių, sunai
kins Hitlerio ginkluotąsias govėdas, nors 
tam imtų nemažai laiko.

Praėjo devyni mėnesiai, šiandien beša- 
lus skaitytojas gali aiškiai matyti, kieno 
pusėje buvo tiesa. Kiekvienam šiandien 
yra aišku, kad mūsų pusėje buvo ir tebė
ra tiesa.

Aišku, Hitleris dhr nenugalėtas. Aiš
ku ir tas, kad Hitlerio govėdos dar vis 
stiprios, dar vis galingos; Raudonajai 
Armijai ir Sovietų liaudžiai dar teks sun
kiai kariauti, daug pasiaukoti. Bet vie
nas jau kiekvienam šiandien supranta
ma: šiuo metu iniciatyva yra rankose ne 
vokiečių, bet Raudonosios Armijos. Vo
kiečiai yra atstumiami atgal; jie trau
kiasi su milžiniškais nuostoliais. Raudo
noji Armija kerta įsiveržėliams smūgį 
po smūgio. Kasdien nacių kareiviai krin
ta šimtais ir tūkstančiais. Ir tame keri 
visos žmonijos viltis.

Šiandien oficialiai prasideda pavasa
ris. Diena darosi ilgesnė už naktį. Rytų 
Fronte, tiesa, dar vis žiema ir ji tūluose 
sektoriuose dar tęsis keletą savaičių. 
Paskui bus antplūdžiai, vandens pakili
mai. Tas viskas kliudys karinėms ope
racijoms — kliudys abiem kariaujančiom 
pusėm. Tačiau yra kalbama, kad Hitle
ris pradėsiąs naujas karines operacijas 
šį pavasarį. Yra kalbama, būk jis pra
dėsiąs naują, ofensyvą Rytų Fronte. Tos 
pasakos gali būti teisybė, gali pasilikti 
pasakomis. Mums tačiau atrodo, kad 
didesnis Rytų Fronte žodis dėl pavasa
rinės ofensyvos teks pasakyti ne vokie

čiams, bet raudonarmiečiams. Jie turi 
iniciatyvą savo rankose ir jie jos nepa
leis.

Vienas dalykas, betgi reikia žinoti: 
visi Hitlerio planai nueitų vėjais, visi jo 
grasinimai pavirstų į dūmus, jei Jungti
nės Tautos pasirįžtų šiemet, o ne seka
mais metais Hitlerį sunaikinti. Jei 
Jungtinės Tautos atidarytų savo ofensy
vą šį pavasarį Vakarų Europoje, tuomet 
Hitleris būtų lengva sunaikinti dar šie
met, dar sekamą vasarą arba rudenį. O 
po to nesunku būtų apsidirbti su japo-, 
niškais imperialistais.

Ir tą jaučia, to trokšta ne tik Sovietų 
Sąjungos vadai, ne tik pavergtosios Hit
lerio tautos Europoje, bet to trokšta ir 
milionai Anglijos ir Amerikos žmonių. 
Jie supranta: geriau susitelkti ant syk, 
rizikuoti ir pasiaukoti, negu delsti, grą- 
sinti ir laukti sekančių metų. Laikas 
šiandien sprendžia viską. Kadaise prezi
dentas Rooseveltas pareiškė, jog sekami 
mėnesiai — bus kritiški karo mėnesiai. 
Juos todėl reikia išnaudoti visu savo jė
gų įtempimu ir pasiaukojimu vienam 
bendram tikslui: priešui sunaikinti dar 
šiais metais!

Sovietų Sąjungos liaudis ir Raudonoji 
Armija per pastaruosius devynis mėne
sius parodė, jog tas yra galima.

Mes daug ko galime ir turime pasi
mokinti iš to, ką SSSR liaudis parodė 
per devynius mėnesius.

Kodėl Gi Ne?!
Republikoųų partijos vadas Mr. Will- 

kie pereitą Savaitę išstojo su reikalavi
mu, kad Amerikos negrai būtų priima
mi į Jungtinių Valstijų karo laivyną jū
rininkais lygiomis teisėmis su baltaisiais. 
Verta pasveikinti p. Willkie už tokį pa
reiškimą. Nes jau seniai turėjo būti 
kiekvienam aišku, kad negrai privalo bū
ti įsileisti į visas mūsų gyvenimo — ka
rinio ir civilinio—sritis, kaipo lygūs su 
lygiais. • : 4 $'

Gyvenimas parode, kad juodveidžiai 
yra puikūs kovotojai, — nei kiek ne
prastesni už baltveidžius. Juodveidžiai 
visose gyvenimo srityse yra pasirodę 
kaipo pavyzdingi darbininkai ir savo 
krašto gynėjai. Šiandien, kai mūsų kraš
tas gyvena krizį, — krizį, didžiausį savo 
istorijoje — tai turėtų būti Sutelktos vi
sos jėgos kraštui ginti. Kariuomenėje 
turėtų būti panaikintas negrų atskyri
mas nuo baltųjų, į laivyną turėtų būti 
atidarytos durys kiekvienam ištikimam 
AmerikAs piliečiui, galinčiam ir norin
čiam ginti savo tėvynę jos pavojaus va
landoje!

“Šviesos” No. 1-mas
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos ber- 

taininis politikos,- mokslo, meno ir lite
ratūros žurnalas “Šviesa,” kurią leidžia 
Lietuvių Literatūros Draugija. Tai už 
pirmutinį šių metų bertainį. Žurnalas da
ro gražaus įspūdžio. Šis numeris, kaip ir 
kiti, yra turiningas ir įdomus. Svarbes
nieji jame raštai: “Mes kariausime iki 
pilnos pergalės” (ištraukos iš preziden
to Roosevelto kalbos), “Už Kalėjimo 
Grotų” (A. B.), “Savanorių Kraujas Gy
dymui Sužeistųjų” (J. Gužas), “Sovietų 
Vado Žodis į Savo Liaudį” (J. Stalinas), 
“Meno Pagrindai” (A. Rozentalis), 
“Mokslas Pragaiščiai Vokietijoje” (Pr. 
Bs.), “Amerikietis Apie Sovietų Sąjun
gą” (Jonas Siurba), “Mes — Gamybos 
Kariai” (Roy Hudson), “Didžiojo Karo 
Tragedija”, eilėraštis (Jonas Kaškaitis), 
“Apie Grožį ir Muzikos Kūrybą” (Komp. 
Vyt. Bacevičius), “Kas Jis Toks?,” vaiz
delis (Senas Vincas), “Apie Vieną Mūsų 
Rašytoją” (Julius Butėnas), “Mums 
Priešas Jau Paskelbė Karą,” eilėraštis 
(Stasys Jasilionis) “Knygynėlis Namuo
se” (Dn A. L. Graičiūnas), “Maisto Įlei
dimas į Kraują.”

Be paminėtųjų, “Šviesoje” telpa kitų 
smulkesnių rašinių ir eilėraščių. Kiek
vienas, įsigijęs šį “Šviesos” numerį, ne
norės su juo atsiskirti, kol perskaitys.

Kiekvienas ALDLD narys gauna “Švie
są” už dyką, o nepriklausantieji prie 
ALDLD, gali įsigyti už 25c kopiją. “Švie
są” galima gauti pas literatūros platin
tojus kolonijose, o taipgi ir “Laisvės” 
knygų sankrovoje, prisiunčiant 27 cen
tų vertės pašto ženklelių.

Patariame visiems įsigyti “Šviesą” ir 
ją atydžiai perskaityti.
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Lietuva ir Lietuvių Hitlerininkų 
Propaganda Amerikoje

Smetona Kvietė Hitlerį Užimti Lietuvą
Antanas Smetona su lie

tuvių fašistų šaika per ke- 
turioliką metų smaugė ir 
plėšė Lietuvos liaudį. Prasi
dėjus Antram Pasaulini ui 
Karui jis įsitikino, kad ne
galės amžinai kankinti Lie
tuvos žmones. Tada Smeto
na ir jo valdžia prašė bu
delio Hitlerio, kad jis užim
tų Lietuvą. Tą Hitleris pat
sai pripažino birželio 22 d., 
1941 metais savo kalboj, 
kada pareiškė:

“Vokietijos Reichas netu
rėjo intencijos užimti Lietu
vą ir jis nedarė panašių rei
kalavimų Lietuvos valdžiai, 
priešingai, Vokietija atsisa
kė pasiųsti savo kariuome
nę į Lietuvą, kada to pvar 
še...”

Kas prašė, kad į Lietuvą 
prisiųstų H i 11 eris savo 
žmogžudžius? Žinoma, Sme
tona ir jo buvusi fašistinė 
valdžia.

“Vienybė” už Hitlerį
Kada Lietuvoj Smetona ir 

jo valdžia kvietė Hitlerį pa
vergti mūsų tėvų žemę, tai 
Amerikos lietuvių tarpe 
ruošė dirvą fašistinė “Vie
nybė.” Štai “Vienybė,” spa
lių 2 d., 1939 metais rašė:

“Jei lietuviams būtų leis
ta pasirinkti Rusijos bolše
vikų ar Vokietijos nacių 
globą, tai be jokios abejo
nės kiekvienas lietuvis pasi
sakytų už Vokietijos globą.”

Lietuvos Liaudis Prieš 
Hitlerizmą

Bet Lietuvos liaudis griež
tai buvo nusistačius prieš 
Smetoną, “Vienybės” nacių 
politiką ir hitlerizmą. Sme
tona ruošė Lietuvos parda
vimą Hitleriui ir tuo jis 
laužė Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos 1939 metų bendro 
apsigynimo sutartį. Biržėlio 
mėnesį, 1940 metais Sovietų 
Sąjunga pasiuntė į Lietuvą 
daugiau armijos, kad pasto
jus kelią jos okupavimui per 
Hitlerį. Smetona ir jo. pase
kėjai pabėgo į Berlyną pas 
Hitlerį globos j ieškoti.

Lietuvoj įsikūrė laikinoji 
vyriausybė su Justu Palec- 
ku priešakyje, buvo praves
ti demokratiški seimo rinki
mai. Masės laikė susirinki
mus, rinko atstovus į seimą 
ir priėmė tūkstančius rezo
liucijų, reikalaujant įvesti 
sovietinę tvarką, nacionali
zuoti žemę, gamybos prie
mones ir jungtis į bendrą 
šeimą su Sovietų Sąjungos 
tautomis.

Liepos 21 d., 1940 metais 
susirinko Lietuvos Seimas, 
išrinktas lygiu ir slaptu bal
savimu, kurio išrinkime da
lyvavo 99.-19% Lieu vos pi
liečių esančių balsavimo am
žiuje, arba 1,386,569 pilie
čiai ir nutarė Lietuvos liau
dies valią pravesti gyveni- 
man, nacionalizuoti žemes, 
industriją, įvesti Sovietų 
santvarką ir prašyti Sovie
tų Sąjungos priimti Lietu
vą į Sovietų Sąjungos res
publikų tarpą. Seimo priim
toj rezoliucijoj, tarpe kitko, 
sakė:

“Senoj Lietuvoj tiktai iš
naudotojai gerai gyveno — 
samdytojai, f a b r i kantai, 
bankininkai, d v a r i n inkai, 
aukštieji valdininkai, kurie 
verždamiesi prie didelių 
pelnų ir įplaukų, pavergė 
Lietuvos darbo žmones.

“Parsidavėliai, smetoni
niai valdovai įsodino užsie
nio kapitalą Lietuvoj, kuris 
besočiai plėšė Lietuvos žmo
nes ... Dabar, su pagalba 
galingosios Raudonosios Ar-J

mijos, Lietuvos liaudis nusi
kratė smetoninių pavergėjų 
jungą ir įkūrė Lietuvoj so
vietinę galią.”
Ką Tarybų Valdžia Davė 

Lietuvai?
Tarybų valdžia Lietuvoj 

gyvavo tik 11 mėnesių. Bet 
ir per tą laiką Lietuvos 
liaudies tarybinė valdžia at
liko milžiniškus darbus. Bu
vo išbudavota daug naujų 
fabrikų, dirbtuvių, statoma 
elektros gamybos stočių, ve
dami geležinkeliai ir plen
tai, atsteigiami Lietuvos is
toriniai paminklai - pilys — 
Trakų ežere Vytauto ir ant 
Gedimino Kalno, prie Vil
niaus — Gedimino pilis. Li
kviduota bedarbė, prie Sme
tonos režimo buvo 36,000 
bedarbių. Tarybų valdžia 
aprūpino, visus darbu. Dar
bininkams algos pakeltos du, 
ir pusę kartus, o vietomis 
net tris kartus buvo dides
nės, kaip pirma. Statomi 
nauji darbininkam gyven- 
namiai. Atimta nuo ponų 
kambariai, kurie turėjo po 
30 kambarių ir daugiau ir 
ten apgyventa darbininkai.

žemės srityj buvušiem po
nams palikta tik po 30 hek
tarų (60 margų) žemės, o 
perviršis phimta į valstybės 
žemės fondą. Tokiu būdu 
buvo susidaręs iš 607,496 
hektarų žemės fondas, iš 
kurio apdalinti žeme 75,623 
buvę bežemiai ir mažaže
miai. Tarybų valdžia sutei
kė naujakuriams 20,000,000 
litų paskolos ir davė trobe
sių statybai medžio, galvi
jų ir žemės įrankių. Tuo 
pat kartu likvidavo 400,000,- 
000 litų buvusių mažažemių 
skolų.

Apšvietus srityj 1941 me
tams buvo paskirta 203,000,- 
000 rublių; atidaryta 280 

i vaikų priežiūros punktai su 
15,000 įtalpa} 50 vaikų so
deliai; 600 naujų auklėtu- 
vių; 150 vasarinių vaikų so
delių; 230 naujų mokyklų 
su 1,300 klasių; išlavinta 2,- 
000 naujų mokytojų; 286 
nauji knygynai įsteigta ir 
atidaryta darbininkų uni
versitetai su patalpa 22,000 
ir valstiečių aukštos moky
klos su patalpa dėl 30,000. 
Tik vienais metais buvo su
planuota išleisti 525 skirtin
gais pavadinimais lietuvių 
kalba knygos.

Pagalba iš Sovietų Sąjun
gos. Lietuvoj nėra metalo, 
anglies, žibalo ir daugelio 
kitų dalykų. Iš Sovietų Są
jungos į Lietuvą buvo ga
benama šimtais vagonų 
druska, kerosinas, anglis, 
žibalas ir kiti dalykai. Sau
sio 1 d., 1941 metais iš So
vietų Sąjungos į Lietuvą 
buvo atgabenta 300,000 po
rų skūros apsiavų; 500,000 
špūlių siūlų; šilko ir medvil
nės kojinių už 2,000,000 rub
lių; 60,000 tonų anglies; 150 
tonų silkių; 15 tonų kavos; 
125 tonų kruopų; daug che
mikalų ir kitokių dalykų.

Sausio 8 dieną, tai yra, už 
savaitės vėl į Lietuvą atve
žė šimtus vagonų visokių 
gerybių, jų tarpe buvo: 
170,000 neišdirbtų odų Lie
tuvos fabrikams; 600 tonų 
avių kailių; 70 vagonų che- 
mikalių žaliavų; 15 vagonų 
šilko; 1,500 milijonų plytų; 
35 vagonai žemės trąšų ir 
1.1.

Taip plaukė iš Sovietų Są
jungos į Lietuvą gerybės. 
Bet Amerikoj lietuviai pro- 
naciai, tarybų valdžios prie
šai, neprieteliai Lietuvos

liaudies, skleidė melus, būk 
Sovietai “viską pavogė iš 
Lietuvos.” Kada jie rado 
spaudoj, kad iš Lietuvos į 
Sovietus išvežė 8 bačkas 
sviesto, tai šaukė, rėkė, kad 
“Burlokai ė§ Lietuvos svies
tą,” o “lietuviams nieko ne
paliko.” D. M. šolomskas.

(Tąsa bus)

ALDLD Kuopoms ir
Nariams

Literatūros Draugija išleido 
labai gerą brošiūrą “Jaunimas 
ir Karas”. Brošiūra išsiuntinė-
ta visoms kuopoms. Visi nariai 
ją gauna veltui priedo prie 
būsimos 1942 m. knygos. Apie 
tai jau rašė ALDLD pirminin
kas A. Bimba.

Kuopos, kurioms brošiūros 
nėra pakankamai, jos gaus 
daugiau vėliau. Pavieniams 
nariams bus pasiusta.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

Kai kurie Jungt. Valstijų kariuomenės kariai apsilan
ko pas senatorių Edwin C. Johnson (iš Colorado), 
kuris įnešė sumanymą senatan, kad būtų pakeltos ka
riams algos. Jie visi pritaria tam sumanymui.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas No. 10:

Kokius pastovius teritori
nius rubežius Sovietų Są
junga numato dėl savęs?
Atsakymas:

Šiuo reikalu aš turiu kal
bėti labai rezervuotai ir pa
duoti geriausią, ką aš galiu, 
mintį. Ši mano nuomonė pa
remta mano žinojimu sovie
tinės pažiūros į strategiš
kas būtenybes Rusijos ap
sigynimui ir mano paties 
spėjimu, ką Sovietų valdžia 
veikiausia skaitys minimum 
apsisaugojimui ateityje. Aš 
klausimą statau taip, nes aš 
esu įsitikinęs, kad toks yra 
tikras sovietinės * politikos 
pamatas, kas liečia klausi
mą ateities rubežių.

Aš nekalbu iš jokio žino
jimo, ko Sovietų valdžia iš- 
tiesų yra pareikalavus.

Po pereito karo ir rusų 
revoliucijos, kurią sekė per
galingų valstybių bandymas 
nuversti bolševistinę val
džią ir sugrąžinti galion 
“baltųjų” rūsų valdžią, Ru
sijos teritorija buvo gerai 
apkarpyta. Kas buvo skai
toma saugu caristinei val
džiai, buvo skaitoma nesau
gu naujosios valdžios ran
kose. Suomija tapo nepri
klausoma šalis; Baltijos pa
kraštyje buvo sukurtos trys 
mažos nepriklausomos ša
lys — E Stoni j a, Latvija ir 
Lietuva. Lenkija, kuri buvo 
atsteigta, kovojo prieš Rusi
ją ir savo rubežius išplėtė 
Rusijos kaštais; Bessarabija 
pateko Rumunijai. Visi ši
tie pakeitimai ne tik susiau
rino Sovietų Sąjungą, bet 
buvo padaryti su aiškiu 
tikslu tą kraštą susilpninti 
strategiškai. Bolševizmo bai
mė paėmė formą praktiškų 
žygių sumažinti Sovietinės 
Rusijos galią.

Nuo to laiko pradžioje 
dabartinio Pasaulinio karo 
Sovietų valdžia bandė at- 
steigti strategiškai savo ru
bežius vakaruose prieš Vo
kietiją. Pasaulio ateičiai lai
mė, kad tai buvo padaryta 
pirma, negu Vokietija pra
dėjo puolimą, nes šitie anks-

tybesni rubežių praplėtimai 
padarė galimu Sovietų val
džiai pasitraukti nenusto
jant tokių strategiškų cen
trų, kaip Leningradas ir 
Maskva. Jeigu vokiečiai bū
tų galėję pradėti puolimą 
prie Suomijos, Estonijos ir 
Lenkijos rubežių, kokie bu
vo 1939 metais, tai beveik 
užtikrinta, kad jie būtų nu
sidanginę už Leningrado ir 
Maskvos pirma, negu būtų 
buvę galima juos sulaikyti. 
Išėjo ant naudos kiekvienai 
šaliai, kovojančiai prieš na
cius, kad jie buvo sulaikyti 
prieš tuos gamybos ir gy
ventojų centrus. Tas ne tik 
padarys galimu galutiną na
cizmo sumušimą, bet taipgi 
gerai sutrumpins karą.

Apsaugojimui Leningrado 
būtinai reikalinga, kad ru
sai kontroliuotų Suomijos 
Įlanką ir Baltijos pakraštį. 
Taipgi reikalinga, kad ne
būtų mažų valstybių arti 
prie svarbių sovietinės pra
monės centrų, kurias (vals
tybes) gali priešas pavarto
ti kaipo bazę užpuolimui. 
Tas reiškia, kad, spren
džiant strategiškomis situ
acijos būtenybėmis, Sovietų 
valdžia turi reikalauti tų 
rubežių, kuriuos jinai gynė 
prieš Vokietiją — 1941 me
tų birželio mėnesio rubežių. 
Išimtis gali būti tik su rusų- 
lenkų liubežium, kuris buvo 
laikino pobūdžio, kuoYnet 
prasidėjo karas tarpe Vo
kietijos ir Rusijos, ir kurio 
galutinas nustatymas turės 
būti išdirbtas tarpe Lenki
jos ir Sovietų Sąjungos, ku
rios, džiugu pasakyti, dabar 
yra draugiškos valstybės.

Sovietų valdžia neturi 
tikslo — ir tame aš esu tik
ras, reikalauti ko nors dau
giau, kas liečia teritorijas. 
Ji reikalaus ateities saugu
mo, o ne teritorinio prasi- 
plėtimo. Žinoma, gali būti 
mažų teritorinių vienoj ar 
kitoj vietoj suderinimų, bet 
iš taškaregio kokių nors di
delių pakeitimų, aš esu tik
ras, Sovietų valdžia nesta
tys' kitų reikalavimų.

Sir Stafford Cripps.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius 2—10 — 42 — 32

(Tąsa)
Iš to kampelio, kaip kalinys, vogčiom 

žvilgterėdamas į vieną tašką, į vieną mū
ro sieną, jis nedrįso įsivaizduoti, kad už 
sienos laisvai vaikšto žmonės ir valgo iš 
lėkščių. Kalinys retkarčiais turi nežabo- , 
tą fantaziją. Jis gyvenimą perkuriu, iš
aukština, padaro nerealų. Kordušas nū 
fantazijos nebeturėjo. Jis tramdė jos li
kučius, nuodijo ją neapykanta, nuodijo 
sielvartu, alkdamas išdraskyto gyveni
mo.

Pirmieji įspūdžiai Kaune — didžiuliai, 
kaip pirmaeiliuose miestuose, namai, vi
trinos iškaišytos, pražiodintais parše
liais, martelio bonkom, balinėm šilko 
sukniom, žodžiu visu tuo, kas prikišamai 
rodo gerą biznierių ir žiovaujančios in
teligentijos būvį. Kordušą tai pykino, 
bet..’. verste vertė tikėti, kad, štai, šioji 
chamų valstybė vis dėlto gyvena, gyvena 
sočiai ir linksmai.

— Ar tai tų mužikų? — spiaudėsi jis 
Kęstučio gatvėje, pats su savim kovoda
mas. Viskas žydų. Robinzonai, Šalomavi- 
čiai, Raganai etc. Štai kas jiems priveža 
martelio, ungurių, šilkų ir aukso. Be žy
dų jie būtų žuvę.

Staiga Kordušas stabtelėjo. Šituos bal
tuos rūmuos, berods, kariuomenės teis
mas. čia buvo sprendžiama P. O. W. by
la. Prisiminė Benjaminas, kad ir jis bu
vo du mėnesius kalinamas, tardomas, o 
vėliau atvykęs bylos pasiklausyti. Nuo
gais durtuvais apsupę vedė tuomet ka
reiviai jo draugus viduriu gatvės, o Kor
dušą kratė šiurpas. Kad tik greit nesu- 
šaudytų! Nepraeis dviejų, trijų mėnesių, 
legionai išleis juos laisvėn, kaip didvy
rius. Benjaminas net rūstavo, kad jojo 
nepasodino.

Prazvimbė pro šalį puikus limuzinas. 
Galvą atlošęs sėdėjo jame kažkoks po
nas, ramus ir patenkintas. O gal tas pats 
buvo teisėjas? Šimts perkūnų! Jis teisė, 
jis ir važinėja, o aš-vaikštau pėsčias. Aš, 
Benjaminas Kordušas!

Energingai apsižvalgė, bene pamatys 
kur taksi. Nesimatė. Jis jiems parodytų! 
Nė žingsnio pėščias, nė žingsnio...

Nespėjo Kordušas žingsnį žengti, prie
šais, skersai gatvę, bėgo didelis, juodas, 
baltom kojom katinas. Baltas blizgąs 
automobilis rėžė gatve lyg vejamas, ir ka
tinas pateko po ratais. Du ratai peršoko 
per jį, bet katinas neišsitiesė. Iš inerci
jos dar bėgo pirmyn, tris kartus apsisu
ko ratu, šastelėjo prie Kordušo ir parvir
to. Jis pašoko atgal, katinas dar porą 
kartų striktelėjo aukštyn, vėl šastelėjo 
keletą šuolių, tartum Kordušą vydama
sis, ir susirietė.

— Psiakrev, prakeikimas!!
Grįžo jis pustekinis atgal, metė papi

rosą ir vėl stabtelėjo. Katinas gulėjo iš
pampęs ir nė krust.

—Toks vikrus gyvulys, o kvailas. At
gal reikėjo bėgt, atgal!

Kordušas skubėjo į viešbutį. Žvalgėsi. 
Žiūrėjo į aukštį, į ūžiančius, iš kažkur 
grįžtančius lėktuvus. Katino negalėjo 
pamiršti. Pūpsojo jis akyse ir kūrė klai
kius simboliškus vaizdus...

Ką, rodos, bendra turėtų katinas su 
žmogum. O Kordušui jis subliurino nuo
taiką, užtemdė visą Kauną. Kariuome
nės teismas, P.O.W., jis katinas...

—Ko nori? — pastatė Kordušas akis 
prieš mažą, nuplyšusią mergaitę, atkišu
sią į jį ranką.

—Paaukokit, ponuli...
—Psiakrev! Ubagai! Aš taip ir žino

jau,—įmetęs litą mergaitei į delną, bal
su sušuko, kad net praeiviai atsigręžė.

Naktį Kordušas miegojo neramiai, be
veik visai nemiegojo. Pūkštė, vartėsi lo
voje, degino šviesą, rūkė papirosus... 
Pakeldavo akis į lubas, rodos, lubos 
grius; žvilgterėdavo į sieną, rodosi jau 
ropoja žemyn blakė.

Trukdė Kordušui ir viešbučio svečiai. 
Girdėjo koridoriuos kalbant lietuviškai, 
tačiau daugiausia lenkiškai, rusiškai, vo
kiškai ir net prancūziškai. Nugirdęs mo
teriškę, garsiai šūktelėjusią pardon mou- 
sie, jis įtempė klausą ir ūmai nugrimzdo 
į praeitį. Koks didelis skirtumas vieš
buty] tarp senio, pavargusio ir jauno? 
Ar šitaip būdavo, kai apsinakvodavo 
viešbučiuose,'išvykęs į užsienius? Kiek 
gražių nuotykių, kiek klaikių naktų!

Ir po vakarienes “Metropoly” jautės 
nesveikas, keikė lietuvius virėjus. Glups- 
tvo. Išvietė, ne viešbutis. Valgiau ne kiš
kį—biesai žino ką.

Jis keikės, nervinos, jautės ligonis, iš 
tikrųjų gi buvo sveikas. Širdies gilumoj 
net pyko, kad nesuserga. Pamatytų, ko
kią jiems pirtį iškūrenčiau!

Gatvėje pasijuto judresnis. Reikia su
sitikti Raiskį, kaunietį žužovskį, dar vie
ną kitą,—galvojo—be palydovo nedrįs
damas į/lietuviškas įstaigas eiti. Tik per 
anksti.

Nuėjo prie Karo muziejaus. Ilgai sto
viniavo prie tvorelės ir žiūrėjo į patran
kas. Žvilgsnio plote patrankos didėjo, 
pagaliau išaugo, lyg didžiulės Bertos. 
Kordušas pyko, kad jį krečia lyg bai
mės šiurpulys; krenksėjo, kad neina į 
sodelį, bet nėjo., Žinojo, kad ten yra ke
letas iš lenkų atimtų patrankų. P.O.W. 
archyvas.

—Kuo čia girtis, kuo čia girtis? Kele
tas surūdijusių geležies gabalų,—balsu 
išmetė iš burnos sakinį ir... išplėtė akis. 
Patrankų vamzdžiai buvo tiesiog at
kreipti į Kordušą, prie jų dar priėjo uni
formuotas invalidas.

— Psiakrev, dar šaus tas... genero
las.

Nusigręžė ir pats nusijuokė. Kvailas 
Korduše, kvailas. Generolai iš patrankų 
nešaudo.

Vilkdamas kojas Duonelaičio gatve, 
Kordušas pamatė būrelį surakintų kali
nių. Pilkom milinėm, kepurėm, kaip vo
kiečių belaisviai, traksėjo kaliniai pla
čiais žingsniais, vienas prie kito priglau
dę surakintas rankas. Benjaminas toli 
toli nulydėjo juos akim.

—Aha. Sušaudys! Šaudykit vienas ki
tą, psiakrev!

Priešais sliūkino senas suvargęs, balta 
barzda apžėlęs senis. Jis pradūlino pro 
Kordušą, kažką po nosim niūniuodamas, 
garsiai vilkdamas suplyšusius kaliošus. 
Nepažino jo Kordušas. Žmogelis pokšte
lėjo galva į jauną liepą. Skrybėlė nukrito 
Kordušui prie kojų.

—Przeprąszam pana.
Atsiprašęs senis, pakėlę bespalves, aša

rojančias akis į Kordušą ir net aukštyn 
pašoko.

—Ar ne ponas, geradaris Benjaminas 
Kordušas?

—Taip. Su kuo turiu garbės?
—Ignacy Sviętecki. Kaip Dievą Aukš

čiausiąjį. .. Sveikas mylimasis pone. Juk 
neužmiršai dar Ignaco?

—Jezu Christe! Vielmožny panie Ig
nacy, ar iš kalėjimo išėjai?

Svienteckis visas drebėjo, tiesiog kratė
si, ir griebė Kordušui už rankos.

Dvidešimt penki metai nesimatėm... 
Su padoriu bajoru nesikalbėjau. Ar se
niai, pone, atvažiavai? Ką čia veiki?

Kordušas traukė iš Svienteckio ranką, 
bet šis laikė suspaudęs, net surakinęs, 
kaip skęstantis.

—Mirštu, vielmožny panie Benjaminie, 
mirštu. Odisėją išpasakočiau. Bet šalta 
gatvėj. Šalta, pone Kordušai.

Svienteckio apikaklė atsisegė, juodas 
kaklaryšis nuslinko žemyn, įdubusi, ap
žėlusi krūtinė, kaip paukščio lizdas, švys
telėjo Kordušo akyse. Senas, pratrintom 
siūlėm ir kampais surdotėlis dvokė ben
zinu, aštrūs keliai atsikišę, kaip kabliai, 
virpėjo trumputėse kelnėse. Vienas bato 
raištis buvo palaidas ir gulėjo ant grin
dinio, tartum iš žemės išlindęs sliekas. 
Vargais negalais Kordušas ištraukė ran
ką, įsikišo į kišenę pasišildyti ir kažko
kia lyg gailesčio, lyg pasididžiavimo šyp
seną nuskaidrino jojo veidą.

—O geradasis bajoras ką čia veiki?
—Sakau, vielmožny Benjaminie, šalta. 

Nueitum kur—papasakočiau. Kaunas ne 
Paryžius. Kokį šiltą bifšteksą, pigiai, pi
giai, vielmožny panie.

Visas drebėdamas, dar plačiau išsižio
jęs, akim mirkčiodamas, Svienteckis ne
belaukė, ką Kordušas kalbės. Čiuptelėjo 
po pažastim ir tik garas ėjo iš jo burnos.

—Mon ami. Atsimeni la Paris. Ak, 
vielmožny panie/..

Pusiau žodžius nutraukdami, abu ba
jorai stabtelėjo ties restoranu/

—Šičia, pone bajore, nepatogu įeiti. 
Kopūstais dvokia, — tarė Kordušas ra
miai, kryptelėjęs ūsą. — Nemėgstu ko
pūstų.

—Burački yra. Žuvis farširuota. Dan
gus grius nuo mano kalbos.

Kordušui širdis suplakė gailesčiu, net 
ašaros pasirodė akyse.

(Bus daugiau)

Indusai mūšio fronte Burmoje, kur verda aštrūs mūšiai prieš japoniškus įsiveržė
lius.

UŽGESO DŽIAUGSMAS
IR BLICKRIGAS

Pergreitai mūs priešai
Iš džiaugsmo sušuko:

“žiū, Sovietų kardas 
Iš ranku išsmuko!
O Adolfo kardas
Neria, kaip per košę . . .
Ach, Maskvoje naciai 
Sėdės atsilošę!

Jau galas netoli, 
Suskaitytos dienos!”

šitaip šaukė “Draugas,” 
“Keleivis,” “Naujienos.”

Tarsi vilkų ruja, 
Staigė jie, ir staugė, 
Kai Sovietų žemėj 
Kraujas upėm plaukė.

Bet. . . blickrigas hunų 
Staiga apsistojo,
Ir “drang nach Westen!” 
Jie piktai riaumojo.

Ir nuliūdo Maikis, 
Ir “Naujienų” Grigas; 
Prunckis dantis griežia, 
Kad gęsta blickrigas.

Visi jie nuliūdę 
Nosis nukabinę, *• *
Dejuoja: “ Pra rado m
Viltį paskutinę!”

Juokas Jūsų špokui 
Iš Maikio ir Grigo, 
Kad taip aukštai šoko, 
O žemai nudribo!

Megzdamas šiai dainai 
Savąjį finalą,
Aš jiems pasakysiu
Štai kokį moralą:

, “Ir šuva šunyčius 
Greitai sus’toroja, 
Bet jie akli gema, 
žabali vėžlioja!”

Špokas.

Bridgeport, Conn.
Vaidinimai Pavyko

Kovo 15 d. LDS 74 kuopa 
statė scenoje du veikalus — 
“Atvažiavo Su Kraičiu” ir 
“Kokis Tėvas, Tokis ir Vai
kas.” Vaidinimai puikiai pavy
ko. Aktoriai buvo užkviesti iš 
New Haveno. Jie buvo puikiai 
susimokinę ir gerai atliko savo 
roles. Garbė newhavenieciam! 
Publikos buvo daug, ir visa 
buvo patenkinta, kaip veika
lais, taip ir šokiais.

Buvo daug svečių, ir iš kitų 
kolonijų: New Haven, Water
bury, New Britain ir net iš 
Brooklyn, N. Y.

Rengėjai taria visiems ir vi
soms nuoširdžiai ačiū už daly
vavimą ir parėmimą darbinin
kų reikalų. Manoma, kad pa
rengimas duos gražaus pelno.

F. Minevičia.
P.‘S. Beje, literatūros buvo 

dikČiai išplatinta. “Sovietų Są
jungos ir Amerikos Mokslinin
kų Balsas” ii- “Sovietų Mote
rys ir Viso Pasaulio Moterys” 
brošiūros apsčiai būvo pa
skleistos. F. M.

Oras, Kurį Įkvėpiame
Henri Bernstein rašo apie 

pareigas ir privilegijas sve
timšalių jų priimtoje šalyje.

Jis yra garsus francūzų, 
dramaturgas, kurio veikalais 
džiaugėsi tarptautinė publika 
prieš Francijos žlugimą. Ori
ginaliai jo raštas pasirodė 
N. Y. Herald Tribune, žemiau 
seka Common Council for 
American Unity vertimas.

Laikas jau atėjo svetimša
liams, gyvenantiems šioje ša
lyje, išklausyti savo širdžių ir 
pareikšti savo poziciją sau ir 
pasauliui. Tai yra testamen
tas vilties, pagrįstas šešiolika 
mėnesių patyrimo Amerikoje.

Per daugelį metų aš buvau 
aktyvus anti-nacis, bet niekuo
met nediskusavau apie šalies 
vidujinę padėtį.

Savo straipsniuose ir kalbo
se šioje šalyje, aš kaltinu tą 
mažą grupę francūzų pro-na- 
cių, po vadovybe maršalo Pe
tain, kurių veikloj dar prieš 
karą buvo numatyta Francijos 
pardavimas, su užgyrimu vos 
5% gyventojų, skaitliaus.

Bet šiandien, kada Ameri
ka kariauja su Vokietija, būti 
tiktai antinaciu yra beveik 
neutralinis nusistatymas. Tai 
yra nusistatymas daugelio at
eivių, kurie nenori pripažinti 
jų ateities lojalumo problemą.

Už kelių savaičių po mano 
atvykimo į Suv. Valstybes, aš 
prašiau pirmų popierų. Tą ne
dariau be gilaus ir rūpestingo 
apsvarstymo. Aš neesu vienas 
iš tų oportunistų, kurie gyve
na su viena koja Amerikos že
mėje, • o kita koja pirmame 
“Clipper” orlaivyj, kuris iš
skris kaip tik taika įvyks. Man 
atrodo, kad žmogus negali 
priimti tiek daug iš šalies, jei
gu širdingai nepasiryžęs ati
duoti dar daugiau.

Tokis mano nusistatymas 
mažai teinteresuoja kitus; jis 
pasikeitė ir išsivystė per pa
staruosius mėnesius.

Kiekvienas, sakoma, turi at
rasti Ameriką sau; kiekvie
nas svetimšalis turi atrasti iš 
naujo. Bet patyrimas yra ne
mažiau .džiuginantis todėl, 
kad tai įvyksta dažnai, ir to
dėl, kad ateityje vėl ir vėl' 
įvyks.

Trumpam laikotarpyj aš su
pratau apie dalykus, apie ku
riuos visą gyvenimą Kontinen
te nesugebiau išmokti—reikšmę 
kuklių žodžių, kuriuose glūdi 
šventos teisybės, kurias žmo
nės patyrė. Reikšmę tokių žo
džių kaip: laisvė, lygybe ir 
brolybe.

Čia nebuvo tik francūzų iš
radimas; tas buvo standardas 
visų Europos liberalų, bet mes 
brangiai už tai užmokėjome. 
Mes mylėjome laisvę, bet ne
supratome, kad laisvė tik gy
va per savanorę discipliną ir 
užlaikymą teisių. Mes tikėjo
me į lygybę, bet abstraktiniu 
būdu. Kas link brolybės, ji vi
siškai neegzistavo tarp visų tų 
neapykantų ir kovų.

Amerikoje tie troškimai yra 
dalimi paties gyvenimo pa
grindo. Laisve yra priprasta 
realybė kaip tas oras, kuriuom 
mes kvėpuojame. Tas žodis,

muzikantas jų pasilinksminimų 
pramogose.

Savo pažiūromis buvo liuo- 
sas nuo bet kokių religijų.

Nuliūdime-paliko 3 sūnus ir 
I dukterį.

Tobūnies jam lengva šaltoji 
žemele! 

---- -— /
Kovo 22, 9:30 vai. vakare, 

mūsų miestas turės bandymus 
civilinio apsigynimo nuo galimų 
priešo atakų iš oro. Taip sa
kant, turėsime taip vadinamą 
blackout. Planai tam jau iš
dirbti ir viskas priruošta. Pats 
išbandymas trauksis 20 minu
čių. Miestas bus užtemdytas ir 
tokioje padėtyje, kaip kad tik
rai jis būtų užpuolimo metu.

Vyriausiu tų bandymų virši
ninku yra F. J. Ducan.

Gyventojai įspėjami būt pri
sirengusiais ir klausyti savo

kurio aidas tuščiai skamba 
užsienyj, turi gyvą reikšmę 
čionai,—ne jausminę reikšmę, 
bet malonaus Įsitikinimo reik
šmę.

Svetimšalis supranta, kaip 
giliai lygybė yra įaugusi šia
me krašte. — Supranta pa
laipsniui, nes matomos pagar
bos formos čionai greičiau pa
stebimos, negu Europoje. Yra 
tokių žmonių, kurie užima že
mesnes vietas, bet nėra žmo
nių, kurių galvosena klaidinga. 
Darbdavis ir darbininkas, abu, 
jaučia priedermę bendro žmo
gaus prakilnumo. Jie abu su
pranta, kad įžeidimas to pra
kilnumo save žeidžia.

Brolybė žodis vartoti šiame 
karo sudraskytame krašte bū
tų netikslu. Mums dar per di
delis žodis. Bet Amerika turi 
puikų modernišką žodį—koo
peracija. Jis reiškia, kad ma
lonumas .ir pagalba kitiems 
yra natūralūs nusistatymas 
tarp žmogaus ir jo kaimyno.'

Vėl ir vėl, priėjęs prie ne-l 
pažįstamo, sakiau: “Esu sve
timšalis. Ar man galite pasa
kyti. . .” Ir visur pasirodė ma
lonumas, su greitu ir draugiš
ku noru padėti.

Gal todėl, kad Suv. Valsty
bės susidaro iš vyrų ir mote
rų visokių rasių ir tikybų, ku
rie apleido savo.šalis, kur ne
turėjo nei laisvės, nei progų 
ramiai gyventi.

šiandien Amerika jau ne 
taikoj. Jos kelias dabar yra 
—kelias' pastangų ir kovų, pa- 
siaukavimų ir kentėjimų. Aš 
esu pasiryžęs,—daugiau negu 
taip—esu prisirengęs patirti 
šitas pastangas ir kovas, paši
au kavinius ir kentėjimus; ir 
aš kalbu, manau, tūkstan
čiams bebalsių svetimšalių.

šis dalykas man nenaujas. 
Jau du syk aš pergyvenau ka
ro nemalonumus. 1914 m. bu
vau kareivis Francijoj ir Ma- 
cedonijoj; 1940 m. dariau pa
stangas vykti į šiaurinę Af
riką su' valdžia. Bet mano šir
dis neprotestuoja: “Ką ir vėl, 
ir vėl ?” širdis sako: “Taip, 
vėl ir dar vėl, jeigu reikalin
ga, kad žodžiai, kurių reikš
mę supratau Amerikoj, nepra
žūtų šiame pasaulyje.”

Tai nėra todėl, kad aš ne
myliu Franciją ta pačia meile, 
ir todėl, kad aš dėl jos never
kiu. Viena iš Amerikos pui
kiausių ypatybių yra,—kad 
žmogus gali būti tarpe jos at
sidavusių vaikų, ir širdyje 
jausti meilę - kraštui, kuriame 
jis gimė. Tai ne nelojalumas.

F.L.I.S.—Common Council.

wardenu komandos. Tuom pa
čiu sykiu, ir policija eis jai 
skirtas pareigas; gyventojai tu
ri klausyti ir jų patvarkymų. 
Nevaikščiokite be reikalo kur 
nereikia ir sekite visus patvar
kymus bei nurodymus tam pa
skirtų pareigūnų.

Smetona Su Ragais?. . .
Worcesterio smetonininkai, 

prieš Smetonai “vizituojant”, 
prisiuntė plakatų ir mūsų kolo
nijai. Ant tų lapelių buvo Sme
tonos “pastacija.”

Kovo 1 d. teka būti L. U. 
Kliube, kur minėti lapeliai mė
tėsi ant krėslų bei stalo. Viena 
“pastacija” kabojo ant sienos; 
ji buvo “pagražinta”—Smeto
nai “ragai” uždėti.

Tuom syk pasisuko ten Sme
tonos sekėjas J. P., ir pamatė 
Smetonos “išnevožijimą.” Jis 
ėmė aimanuoti: “žiūrėkite, mū
sų prezidentas su . .. ”

Tuoj aus susibūrė keletas smal
suolių ir apžiūrinėja “pastaci
ja,” kuri labai buvo panaši į 
ožio-mikitono atvaizdą. Kai ku
rie, žiūrėdami, šaipėsi, o J. P. 
veidas žymiai- pailgėjo...

“Tai jau bus bolševikų dar- 
'bas,” išmetinėjo J. P. Bet dže- 
nitorius kategoriškai užginčino, 
ir sakė matęs, kaip tą “pagra
žinimą” padarė patys tautinin
kai.

Kai kurie pradėjo pasakoti, 
kad “worcesterieciai Smetonai 
ragus išaugino ...”

šiomis dienomis iš čionai iš
važiavo 80 jaunų vyrų Dėdei 
Šamui tarnauti. Toje grupėje 
buvo ir 3 lietuviai: Felix Sta- 
navičius (“Laisvės” skaitytojų, 
A. Stanavičių, sūnus), J. Kibil- 
dis ir A. Dedulonis.

Linkiu jiem geriausio pasise
kimo kovoje prieš agresorius!

Kovo 22 d. čionai kalbės drg. 
D. M. šolomskas, LLD Centro 
sekretorius.

Draugas šolomskas yra geras 
kalbėtojas ir žymus literatas.

Kadangi pas mus tą vakarą 
bus “blackout’as”, tai visi ban
dykime į prakalbas sueiti 6 vai. 
vakare. Norima, kad iki 9 vai. 
prakalbos užsibaigtų, nes nuo 
9 :30 vai. “blackout” turės pra
sidėti. . '

L. K. Biuras.

Paterson, N. J.

Lawrence, Mass.
Kas Pas Mus Naujo?

Prieš kiek laiko čionai mirė 
Pranas Puidokas, išgyvenęs 
Jungtinėse Valstijose 60 metų.

Velionis buvo pažangus ir in
teligentiškas žmoguš; mokėjo 
su visais gražiai apsieiti ir su
gyventi.

Jis buvo didelis muzikos mė
gėjas, kadaise priklausė prie 
Lietuvių Beno. Vietos lietuviam 
jis dažnai patarnaudavo .kaip

Pastaba Dažytojams
Dažytojų lokalo 1733 virši

ninkų rinkimai įvyks kovo 28 
d., 1942 m. Tai svarbus įvy
kis mums, organizuotiems dar
bininkams. Todėl pranešu vi
siems dažų darbininkams, kad 
būtinas reikalas imti dalyvu- 
mą šiuose rinkimuose.

Norint imti dalyvumą balsa
vimuose, reikalinga prisilaiky
ti sekamų taisyklių:

1) Visi užsimokėkite nari
nes duokles unijai už kovo 
mėnesį, ir kad tai būtų pažy
mėta jūsų knygutėje, nes be 
knygutės (jos parodymo) ne
bus leidžiama balsuoti.

2) Jeigu nori, kad unija 
būtų,stipresnė, tai balsuok pa
dėdamas kryželį (x) po seka
mais kandidatais:
1. Už president į

— Charley Vigorito . . . (x).
2. Vice-prez. — Eugene

(Tąsa 5-me pusi.)
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 279 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 607 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, Lonnty of Kings, to be consumed 
Off the premises.

JOSEPH PERLMAN
607 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L491 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3901—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
off the premises.

JOHN PEPE
5th Ave., Brooklyn, N. Y.8901

NOTICE is hereby given that License No. 
L 451 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 533 Eastern Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BEN PARKOFF INC.
533 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
L 1178 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2777 Atlantic Avenue, Borough . of 
Brooklyn, County of Iwngs, to be consumed 
off the premises.

HENRY F. OHLAU
2777 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 486 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1663 Sheepshead Bay Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed off the premises.

MORT NEWMAN INC.
1663 Sheepshead Bay Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 797 has been 
to sell, wine and 
tion 107 of the 
Law at 4322 — 
Brooklyn. County 
off the premises.

MARX WOLFSON & SON 
4322 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
8th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
L 451 has been issued to the undersigned 
to keli, wine and liquor at retail under Sec- 
tiorf 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 80 Henry Street. Borough oi 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
Off the premises.

CKANLYN WINE & LIQUOR CO 
80 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1257 has "been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107* of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 30 Nevins Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
Of! the premises.

ARTHUR & GEORGE RUSSELL 
(Russell Bross.)

30 Nevins St.. Brooklyn, N. Y.
No.NOTICE is hereby given that License 

L 606 has be en issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1525 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oft the premises.

QUALITY WINE & LIQUOR STORE 
1525 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 73 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 616 Flatbush Avenue, Borough of 
Ęrooklyn, County of Kings, to be' consumed 
off the premises.

REBECCA EDELSTEIN
1 Patio Wine & Liquor Store) 

616 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
No.NOTICE is hereby given that License 

L 1305 has been issued to the undersigned 
2to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 930 Brooklyn Avenue, Borough of 
Brooklyn, Cov.nty of Kings, to be consumed 
off the premises.

HERMAN DO LOW ITCH 
930 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1019 has been ‘ ,
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5108 —• 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
Off the premises.

MARY MA1LLET
7th Ave.. Brooklyn. N. Y.

issued to the undersigned

5408
NOTICE is hereby given that License No. 
L 283 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1706 Mermaid Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MERMAID WINE & LIQUOR CORP. 
1706 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1056 has been 
to sell, wine and 
tion 107 of tho 
Law at 934 — 
Brooklyn, County 
Off the premises.

LOUIS SCHACHER
4th Ave.. Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed
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LICENSES
NOTICE 'is hereby given that License No. 
L 652 has been Issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcohplic Beverage Control 
Law at 9314 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY HARDE
Ave., Brooklyn, N. Y.9314 — 3rd

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
L1507 has __
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2916 Stillwell Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
STILLWELL WINE & LIQUOR CO., INC. 
2916 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 161 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1551 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, • County, of Kings, to be consumed 
off the premises.

STUYVESANT LIQUOR SHOP, ING. 
1551 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 332 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under1 Sec
tion 1U7 of the Alcoholic Beverage Cbntrol 
Law at 2574 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oif the premises.

BARNET SUSTRIN
2571 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1327 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion IM of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

6115 18th Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
L 642 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 425 Sutter Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JACOB WAGNER
425 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tnat License No. 
the undersignedL 63 has been issued to 

to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3133 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY WURDEMANN
3133 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 121 bus been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 193 Columbia 
Brooklyn. County of 
off

193

the premises.
SADIE 

(Union Wine 
Columbia St.,

Street, Borough of 
Kings, to be consumed

GOLDMAN
& Liquor Store) 

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 

issued to the undersigned 
liquor at retail ur dor Sec

Alcoholic Beverage Control 
72nd Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

HERZ
Brooklyn. N. Y.

L 123 has been 
to sell, wine and 
tion 107 of the 
Law at 479 — 
Brooklyn. County 
off the premises.

FRIEDA ,R.
72nd St.,479

NOTICE is hereby given that License No. 
L 622 has been 
to sell, wine and 
tion 107 of the 
Law at 8702 - 
Brooklyn, County 
off the premises.

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

issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
— 5th Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
L 886 has been issueci to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 261 Grand Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to Be consumed 
off the premises.

SAMUEL DINERSTEIN 
f Manhattan Liquor Store 

Grand' St., Brooklyn, N.
No.NOTICE is hereby* given that License 

L 704 has been issueci to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 197 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 582 Wilson Ave., 
Brooklyn, 
off

582 Wilson Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 

the premises.
SOL SPRUNG ’

(Wilson Ave., Wine & Liquors) 
Wilson Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 172 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 
Law at 
Brooklyn, County of Kin 
off the premises.

MILTON SNYDER
1709 Foster Ave., Brooklyn, N.

of the Alcoholic Beverage Control 
1709 Foster Avenue, Borough of 

to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
L 333 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1567 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX A. SILVERMAN INC.
1567 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License

NOTICE is hereby given thkt License No. 
L 144 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

REMSEN COURT LIQUOR STORE INC. 
5 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
. L 608 has been issued to the undersigned 

to sell. wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 305 Roebling St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, tc be consumed ff tl e 
premises.

/ ROEBLING LIQUOR STORE INC.
805 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 147 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1836A Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to Be consumed 
Off the premises.
SUMPTER WINE & LIQUOR STORE INC. 
1836A Fulton St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L834 has been issued to the underdsignul 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1006 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NATHAN WEINSTEIN
1006 Flushing Ave.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 531 has been issued to the undersigned 
to sell, wino and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law_ at 292 Kingstorf Avenue, Borough of 

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

LOUIS 
(Pitkin Wine 

292 Kingston Ave..
HOROWITZ
& Liquor Shop) 

Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 399 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8212 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn,' County of Kings, to be consumed 
off the premises.

OLYMPIC LIQUOR STORE INC. 
8212—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1503 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage; Control 
l^tw at 7718 — 
Brooklyn, County 
off the premises 

SHORE ROAD 
7718—3rd Ave.,

3rd Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed
LIQUOR STORE, INC.

Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
I, 1370 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under- Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 245 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
off the premises.

HYMAN BERGER
Ave., ‘ Brooklyn, N. Y.Graham

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE i.- 
L 1369 has _
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2 Lafayette Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BENNETS INC.
2 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 448 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 329 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX WO LIN
329 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 859 has been 
to sell, wine and 
tion 107 of the 
Law at 10 — 
Brooklyn, County 
off the premises.

G. & S.

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

DEPOT WINE & 
LIQUOR STORE

10—4th Ave., Brooklyn, N.

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

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

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is 
L 26 has been 
tc sell, wine and 
tion 107 of the 
Law at 711 — 
Brooklyn, County 
off the premises.

GERTRUDE FRIEDMAN 
711—4th Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 

issued to the undersignedL 405 has been . .. .
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4214 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAM FELDMAN
4214 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 891 has been 
to sell, wine and 
tion 107 of the 
Law at 4804 
Brooklyn, County 
off the .premises.

HERMAN FABER 
4804 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1, 885 has been issued to thq undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at ' '■ _ __  ""
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho premises.

LOUIS SCHWARTZ
180 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

180 Hoyt Street, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
L 277 has been issued ’ to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
14»w at 401 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PHILIP SCHUPACK
(Philip's Retail Wine & Liquor Store) 

401 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1542 has been issued to the undersigned 
to sell. wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Jaw al 508A Brighton Beach Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed off the premises.

JENNIE HONIG
(Brighton Beach Wines & Liquors) 

508A Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

• NOTICE iš hereby given that License No. 
L 896 has | been issued to the undersigned 
to sell, wifte and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 956 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HIGHWAY LIQUOR CO. INC.
966 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE 
L 401

I 1
NOTICE is hereby given that License No. 
L 40 has been issued to tho undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7219 18th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumea 
off the premises.

JOSEPH KOWALSKY 
(Joe’s Wine & Liquor Store)

18th Ave.. Brooklyn, N. Y.7219

NOTICE is hereby given that License No. 
L 591 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the promises.

LOUIS KERN ,
120 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 566 has been issued to tho undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1065 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

KAY WINE & LIQUOR STORE. INC. 
1065 Gates Avo., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been i

NOTICE is 
L 1024 has 
to sell, wine and 
tion 107 of tho 
Law at 2506 
Brooklyn, County 
off the premises.

JOSEPH FEUERSTADT 
2506 Ave. U, .Brooklyn, N. Y.

issued to tho undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
Avenue U, Borough of 
of Kings, .to be consumed

NOTICE is hereby .given that License No. 
L 998 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 889 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX GORDON & MORTON LEVINE 
889 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1524 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 976 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. /

JACOB BON 
St., Brooklyn, N. Y.976 Fulton

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is
L 253 has ___ „ .... _7____ ____
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2841 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. 
HARRY CHANIN. IRVING SALMON, 

AARON CHANIN 
(Willie’s Wine & Liquor)

2841 Church Ave., Brooklyn, N.

&

issued to the undersigned 
liquor at retail under See- 

Alcoholic Beverage Control 
Avenue N. Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
L 48 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law a,t 348 Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DAVID FINKEL
348 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 862 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 329 Van Brunt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ABRAHAM ELIAS
329 Van Brunt St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 

issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 
Marks Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

L 370 has been 
to sell, wino and 
tion 107 of the 
Law at 76 St. 
Brooklyn, County 
off the premises.

EAGLE 
76 St. Marks Ave

SPIRITS CORP.
Brooklyn, N. Y.

given that License INo. 
issued to the undersigned 

to sell, wine -mil liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

3rd Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby 
L 493 has been

tion 107 of 1 
Law at 4812 
Brooklyn, County 
off the premises.

HARRY ‘T. DUNWORTH
IS12 3rd Ave.. . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 50 1 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the 
Law at 6813 
Brooklyn, County 
off the premises.

FRED W. &

Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

6813 4 th Ave

WILLIAM C. DREWES 
(Drewes Bros.)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 35 has been issued to tho undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5217 -1th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of «Kings, to be consumed 
off the premises.

CARL MULLER
5217 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
to the undersigned

NOTICE is hereby
L 489 has been issued
to .sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 130 5th Avenuę, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

EDWARD MASS 
(Edward Mass Co.)

130 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

McLOONES INC.
2921 Beverly Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
L70" has 
to sell, wine and 
tion 107 of the 
Law at 306 — 
Brooklyn, County 
Off the premises.

McKEY 
306—86th St.,

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

liquor at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 

86th • Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

LIQUORS CORP.
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1108 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 535—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK SLOPE TAVERN INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 355 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion J07 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1747 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
off the premises.

HERMAN HOFFER
1747 Pitkin. Ave., Brooklyn, N, Y.
NQTICE is hereby given that License No. 
L 66 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage- Control 
Lay- at 450 St. Johns Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BARNET JAVITZ
(St. Johns Wine & Liquor Store Inc.) 

450 St. Johns Place. Brooklyn, N. Y.

535—5th

NOTICE 
RL 1302 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law ... . . . 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ROBERT 
8 th Ave.,5721

is 
has

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

at 5721 ' ~ '8th Ave., Borough of 
Kings, to be consumed
W. NILSEN

Brooklyn, N.

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

NOTICE is 
RL 6753 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 131 McDougal St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on
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the premises.
THOMAS J. O’CONNOR
(McDougal Bar & Grill)

McDougal St., Brooklyn, N.

No.NOTICE is 
RL 1237 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL FERRY
174 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
RL 2815 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 2700 Church 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BRIDGET O’CONNOR 
2700 Church Ave. & 
821 Rogers

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

Ave. and 821

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
CL 225 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 740 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

7-10

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4764 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 405 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STARR & GOLDSTEIN 
405 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL 5490 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at . __  ____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

JOHN 
8510—18th Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wino and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
8510 — 18th Ave., Borough of

CIACCIO
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 563—5th Ave., Borough of

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

40th St., Borough of
the premises.

FINNISH AID SOCIETY 
OF IMATRA INC.

40th 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- 

Borough of

NOTICE is 
RL 2306 lias 
to sell beer, 
Section 107" 
trol Law at 735 
Brooklyn, County 
on the premises.

FRANK UHL 
735 Myrtle Ave.,

Myrtle Ave., 
of Kings, to be consumed

& WILBERT CURRAN 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 6661 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 1380-84 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COST. CURTIS INC. 
1380-81 Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
RL 4422 has 
to sell beer, 
Section 107 . „.
trol Law at 349 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PFEIFFER 
(Central Palace Cafe)

349 Central Ave., . , Brooklyn, N. Y.3-19 Central

NOTICE is 
RL 1357 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 563—5th Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO ROBERT SAVINO 
Ave., • Brooklyn; N. Y.563—5th
is 

has
No.NOTICE 

RL 1353 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GOLDMAN & HARRIGAN 
5615—1st Ave., Brooklyn, N. Y.

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

5615—1st Ave., Borough of

NOTICE is 
RL 6213 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MURRY CAFE INC.
233 Moore 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 233 Moore St., Borough of

NOTICE is 
RL 4797 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMBEA REST., INC. 
2910 Ave. D, 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 2277 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law __ ___ _ _____a._
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL F. SHEA 
6011—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

at 6011—4th Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
L 412 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Corttrol 
l/aw at 546 86th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ANTHONY SANTORA JR. 
(Dyker Liquor Store)

546 86th St.. Brooklyn, N. Y.
No.NOTICE is hereby given that License 

L 517 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Law at 713 Fulton Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

ISIDOR RAND 
Wine & Liquor

St., • Brooklyn, N. Y.
(Fulton

713 Fulton
Store)

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1241 has
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 117 Atlantic Ave., Borough of 
Brwklyn, County of Kings, to be couyumed 
off the premises.

J. A. PIDAL INC.
117 Atlantic Ave., \ Brooklyn. N. Y.

been issued to (he undersigned

NOTICE is hereby given that. License No. 
L 864 has been issued to the undersigned 
to sell, wino and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 123 Bay Ridge Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY PETZINGER
123 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
L1415 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverhgc Control 
Law at 1071 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MARIE LINKE
107L Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

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

to sell, wine and liquor al retail under Sec
tion 1(»7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5602 — 8th Avenue. Borough ofLaw at 5602 ■— 8th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premixes.
_ HERZ LIQUORS INC.
5602 — 8th Ave.; Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 560 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I«aw at 887 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo ęonsumed 
off the premises.

MORRIS GALE 
(Morris Liquor Store)

887 Fulton St., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 257 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2123 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY DI LUCA 
(Jean's Clam Bar)

2123 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 522 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 646 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO BELLUCCI & ROBERT VETERE 
(Myrtle Rest. & Bar)

646 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 252 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 483 Park Ave., Borough of • 
Brooklyn, vCounty of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIA GENTILE
483 Park Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 358 has been isued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 716 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES SCOCO
716 Glenmore Ave., Brooklny, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor1 ht retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

at 2910 Ave. D, Borough of

NOTICE is 
RL 1122 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 907 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County _of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS WISCH
907 Myrtle 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-

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

NOTICE is 
RL 4310 .has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 1012 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. -

HARRY KRAHAM 
Ave., Brooklyn, N. Y.1012 Myrtle

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

Borough of

NOTICE is 
RL 1204 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Luw at 183 Richards St., 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS X. DUNN
183 Richards St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL 3361 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises. .

ANTHONY DE VITO AND 
THOMAS CANTONE

1593 East New York Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 259 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5416 16th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

ROCCO SCALI
5416 16th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 337 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 12 Union St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MINO
12 Union St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 267 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 739 6th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN PERROTTA
739 6th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
L 1036 has 
to sell beer, ...______ _____ ______
Section 107 of the AlcohoHc Beverage Con
trol Law at 2-<0 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAM PENSKY 
240 Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1593 East New York Ave., Bo- 

be

NOTICE is hereby given that License No. 
D.W. 18 has been issued to the undersigned 
to Manufacture & W. R. 308 to sell, wine at 
retail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 97 Chester Str., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

SUNSET WINE CORP.
97 Chester St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 833 has been Issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 697 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MORRIS KOPPELMAN 
697 Rockaway Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1097 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 328 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PIETRO DELAROCCA
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6758 has been issued to the under;signed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4905 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. «

S.—H. BAR & GRILL, INC.
4905 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1350 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 667 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK SCARPINITO
667 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

328 Myrtle

NOTICE is 
RL 3801 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at ziw., uvruugn 01
Brooklyn, County of Kings, to l>e consumed 
on the premises.

MICHAEL MclIUGH
1227» Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5509 has been issued to the undersigned 
to sell beer," wino and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1607 Sheepshead Bay Road, 
Borough 6f ’’Brooklyn, County of Kings* to 
be consumed on the premises.

JOHN J. STANLEY
1607 Sheepshead Bay Road, Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given "that License No. 
RL 4343 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 151 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NAPLES 
151 Montague St.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1227 Nostrand Ave., Borough of

REST., INC.
.'Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 6756 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at ______ ____  _____
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

JOHN JOSEPH FILAND 
(Beverly Bar & Grill) 

Beverly Road, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2707-9-11 Beverly Road, Borough

2707-9-11

NOTICE 
RL 6602 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at _____  ____ ____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

CRYSTAL REST., CORP. 
2832-6 Church Ave., Brooklyn, N. Y,
NOTICE is 
RL 3304 has 
to sell beer, 
Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
L 43 has been issued to the undersigned- 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4324 — 18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HERMAN LIEBMAN 
(Parkville Liquor Store)

4324—18th Ave., , Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 785 lias been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 41 Lincoln Road. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, - to be consumed 
off tho premises.

HENRY LEVIN
41 Lincoln Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 515 has been 
to sell, wine and 
tion 107 of the 
l4iw at 219 De 
Brooklyn, County 
off ’

issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
Kalb Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

the premises.
ANNA LAVITZ 

(Carlton Wine & Liquor Store)
De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 'License No, 
L 757 lias been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 168 Pierrepont Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
off the premises,

SIGMUND KIMMELMAN 
(Pierrepont Wine & Liquor Store

168 Pierrepont St., Brooklyn, N. Y.
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is 
has

hereby given that License No. 
been issued to t/ie undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2832-6 Church Ave.. Borough of

NOTIGE is 
RL 3035 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
of Brooklyn,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
731 Metropolitan Ave., Borough 
County of Kings, to be consum

ed on the premises.
FRANK FRANZESE

731 Metropolitan Ave., * Brooklyn^ N. Y. 
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4418 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 575 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PETRUCCELItO 
575 Lorimer

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1384 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 1490 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN O’CONNOR
1190 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4326 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 387 Oakland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KOLASINSKI
(The Old Oakland Tavern)

387 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

St., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2810 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107, of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1154 Broadway, Borough of 
Brooklyn, Cqunty of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLPH HOPPE
1151 Broadway, Brooklyn, N. Y.
•NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol I^tw at 244 Havemeyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DAVANZA 
PLAZA GRILL

244 Havemeyer 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 96 Berry St., Borough of

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

trol Law at 3 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed
on the premises.

SAM SAPEGA
3 Kent Avo., Brooklyn, N. • Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2756 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wino and iiquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic . Beverage Con
trol Law at 1840 Nostrand Ave., Borough pf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oh tho premises.

, ’ ANTHONY ABBENE
1840 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3041 lias been issued to the undersigned 
to fell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 271 Nassau Ave., Borough ,of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WALSH 
Ave., Brooklyn. N. Y.271 Nassau

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

NOTICE is 
RL1413 has 
to sell beer, 
Section 107 _____ „
trol Law at 513 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

CARMINE TELESE
513 Central 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 1377 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 252—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELA BORTONO
252 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1199 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 2188-2190 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

ANTHONY CARABELLA 
2188-2190 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2278 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 146 Engert Av’e., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE NURKEWITZ 
(Flat Iron Bar & Grill)

146 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 5495 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN J. SALAYKA 
96 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1209 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 2110 Cortelyou ltd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY STERN 
2110 Cortelyou Road, Brooklyrt, 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 4332 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 589 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GARDINER FOSTER 
(Triangle Bar & Grill)

589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is 
RL 5434 lias 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at _ _____ ____ _______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

JAMES McDADE INC. 
3410-12 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
3410-12 Tilden Avo., Borough of

NOTICE is 
RL 4440 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at ___ ________ ____ _____ r___
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. . 

JAMES McDADE
1448 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wino and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1448 Nostrand Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1313 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 2423 Ave. U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

PETE STRAND’S INC.
2423 Ave U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7017 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 1596 
Brooklyn, County- of 
on the premises.

LOUIS
1596 Broadway,

NOTICE is hereby given " that License No. 
RL 3261 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 1823 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAY T. HASSELMANN 
(d-b-a Haye’s-Road House) 
Estate Harry. A. Hassclmann

Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.1823

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

144 Wycktfff Ave., Borough of
Broadway," Borough of 
Kings, to be consumed
PLOTKIN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 3056 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at __ ___
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

CHARLES P. FIEDLER
144 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 5409 has 
to Sell beer, ..... .  ...... ....__ ... _____
Section 107 of the AlcohoHc Beverage Con
trol Law at 974 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be Consumed 
on tho premises, 

EDWARD L. SCHARF
974 Moeker Ave., Brooklyn. N. Y.

hereby given that License ‘ No. 
been issued tq the undersigned 
wine and'liquor at retail Under

NOTICE. is 
RL 8045 lias 
to sell beer, wmp miu'uuuui 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Greeniioint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

ELLEN WALSH ADM. OF ANDREW 
WALSH ,, v

123 Greenpoint ’ Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
RL 4304 lias ___  _____ .... ______
to sell beer, wine and liquor* at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage "Con
trol Law at 140 Sands St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises. '

TERRY MITCHELL
140 Sands St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine end liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 82 Washington St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET McMONAGLE
84 Washington St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3287 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at .765 Washington Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE RANDALL
765 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7017 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081 Coney Island Ave.,' Bo

borough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed on the premises.

LUDWIG LA ROCHE and
LOUIS W. LA ROCHE 

Island Ave., Brooklyn,2081 Coney

to

N. Y.
NOTICE is 
RL 4396 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at _____
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

FRANK J. TAYLOR 
154 Vanderbilt Ave., Brooklyn, ft. Y.

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

NOTICE is hereby given tlijit License No. 
RL 1282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohplic Beverage Con
trol Law at 1(?7 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County, of Kings, to be consumed 
On the premises.

hERTWECK & NESSLER
Brooklyn, N. Y.

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

St..167 Furman

NOTICE Is 
RL44O8 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage con
trol Law at 4021-3 Glenwood Rd., Bprough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

POLLACK & LAURO INC. 
4021-3 Glenwood Road, Brooklyn, N. Y.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1151 has been issued to the undersigned 
t<* sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at . 2258 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO BUGL1ONE
2258 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2824 Ims been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6612 New Utrecht Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

ANTONIO GROSSI. JR.
6612 New Utrecht Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1412 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 907 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OR AZ IO GUTl’ILLA AND 
GIACOMO BELLI SS1MO.

Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4389 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 143 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALENl'Y PATEREK
143 Driggs Ave.. Brooklyn, N. Y.

907 Livonia

NOTICE is 
RL 13Ž7 has 
to sell beer. 
Section 107 .... _______  _____ ______
trol Law at 2412 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

VITO DI NAPOLI 
2412 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6927 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 162 Park Place. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK TERRACE CAFE, INC.
162 Park Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lijpnse No. 
RL 1163 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 897 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO STANCO
897' Gates Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE if hereby given that License No. 
L 555 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 1781 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAMUEL SIMON
1781 Ocean Ave., Brooklyu* N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1277 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be Consumed 
on the premises.

GEORGE J ETTER 
(Linden Bar & Grill)

299 Wyckoff Ave.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcpholio Beverage-Con
trol Law at 1387 Bedford Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL O’BRIEN AND 
HUGH GAVIGAN

1887 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
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Laivyno depiartmento pranešimas sako:
Tolimieji Rytai: Sutinkamai su įsakymais laivyno de

partment, Jungtinių Valstijų admirolas Francis W. 
Rockwell, komandieriuš šešioliktame Laivyno Distrikte 
(Filipinų) salose, atvyko į Australiją. Admirolas Rock
well išvyko iš Corregidor sykiu su generolu MacArthu- 
ru ir jo štabo nariais ir kartu su jais pasiekė Austra- 

( Ii ją kovo 17 d. Dabar adm. Rockwell yra Melbourne.
Kada Japonija užpuolė Filipinus be įspėjimo, admiro

las Rockwell buvo komandierius Laivyno šešiolikto 
Distrikto su savo centru Cavite, kuris yra anapus Ma- 
nilos Įlankos nuo Manilos miesto. Kada toliau pasida
rė negalima atlaikyt ten laivyno prieplauką ir jo dirb- 
tuves, jos tapo sėkmingai sunaikintos. Tada admirolas 
Rockwell persikėlė į Corregidorą su savo jūreivių ir 
marininkų jėgomis, ir nuo to laiko dalyvavo gynime 
Corregidoro ir Bataan pusiausalio komandoje generolo 
MacArthuro. Rockwellio komanduojamos jūreivių ir 
marininkų jėgos yra tik apie trečdalį reguliarės Jung
tinių Valstijų armijos toj srityj.

Manoma, kad admirolui Rockwelliui bus pavesta ati
tinkama komanda, turbūt, jūrose.

Keletas Faktų apie Anglų Karo Pastangas
Washington. — Anglijoj gyventojų perkraustyta iš 

namų į tas vietas, kur jiedabar pagaminama dveja 
tiek daugiau tankų, negu 
pernai rugpjūčio mėnesį, ir 
treja tiek daugiau, negu 
pernai vasario mėnesį, o 
penkis kartus daugiau, ne
kaip 1940 m. liepos ir rug
pjūčio mėnesiais,—sakė An
glijos ambasadorius Hali
fax savo kalboj pereitą tre
čiadienį.

Anglija dabar pasilaiko 
namie tiktai pusantro milio- 
no reguliarės kariuomenės 
saugot savo 3,000 mylių il
gio pajūrius ir 90,000 ket
virtainių mylių plotą nuo 
vokiečių įsiveržimo. Kita 
kariuomenė išsiųsta į Vidu
rinius Rytus ir kitur prieš 
Ašį.

Penktadalis visų Anglijos

labiau reikalingi kariniams 
darbams;

Visai mažai tebuvo Angli
joj streikų ar darbo sustab
dymų per ginčus tarp sam
dytojų ir darbininkų—viso 
per metus tiktai viena pen
kiasdešimta dalis vieno pro
cento darbo laiko, tai būtų 
tik septynetas sekundų per 
dieną.

Pernai Anglijos iždas iš
leido apsigynimui apie 60 
procentų visų savo pajamų.

Dabar anglai vartoja 
greitesnius orlaivius ir di
desnes bombas prieš Vokie
tiją. Jie naudoja ir to
kią dviejų tonų bombą, ku
ri viena gali sunaikinti blo
ką namų.

*
i

Paterson, N. J.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

Falone ........................... (x).
3. Sec.-Tres. — Samuel

Rollo ............................. (x).
4. Ass.-Sec.-Tres. —

Joseph Scazzaro......... (x).
Biznio Agentais:

1. Tony La Barck.
2. Louis Carbone.
3. Carl Buvo.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CAMBRIDGE, MASS.
A.L.D.L.D. 8 kuopos susirinkimas 

įvyks seredoj, kovo (March) 25, 8 
vai. vak., kliube, 163 Harvard St.

Visi nariai yra kviečiami atsilan
kyti į šį susirinkimą, nes bus išda
lintos knygos kuopos nariams. Taip
gi yra kviečiami ir nauji nariai pri
sirašyti prie šios organizacijos, nes 
dabar įstojimas vajaus laike nebus 
imamas. Tai yra gera proga prisira
šyti ir būti nariais. Nepamirškite 
dienos. P. A.

(68—70)

WORCESTER, MASS.
Antradienį, kovo (March) 24 d.,

8 vai. vakare, įvyks Pažangijų Lie
tuvių Tarybos susirinkimas. Visi na
riai ir draugijų delegatai dalyvau- 
kit. Susirinkimas įvyks 29 Endicott 
St. svetainčje.
(68—69) Sekr. J. M. Lukas.

GREAT NECK, N. Y.
Kovo (March) 24 d., 8:30 vai. va

kare Pirmyn Choras užkviestas da- 
lyvaut programe dėl “Russian War 
Relief.” Visi choristai susirinkite 
Community Church salėje PRIEŠ 
8:30 vakare, su kostiumais. Salė 
randasi priešais Kensington moky
klą, 3rd St. ir Stoner Ave., Great

| Pildomąją Tarybą:
1. Frank Pagano.
2. Carmine Pallagreco.
3. Gene Garbaerio.
4. Vincent Gallo.
5. Tony Yodice.
6. Louis Meyers.
7. Bay Emidio.*
8. Louis Oliver.
9. Henry Van Slooten.

Trustisai:
1. Tony Criscenzo.
2. Frank Gallo.
3. John Chilardino.

Sergeant At Arms:
1. Tony Cappuccio,
2. Dominick Tilii.

Turime balsuoti už virš pa
duotus kandidatus, nes jie yra 
geri kovotojai ir atsižymėję 
unijos darbuotojai. Juos išrin
kus, turėsime stipresnę uniją. 
Jie padės ir mums, lietuviams, 
greičiau gauti darbą ir duos 
palankesnį aptarnavimą visais 
unijos reikalais. Jie pagelbės 
Tau ir man.

Jeigu nori, kad kontraktas 
būtų geresnis pasirašytas su 
bosais, tai balsuok už Charley 
Vigorito tikietą (Stright 
Ticket) nuo prezidento iki 
Sergeant At Arms. Tada tavo 
balsavimas bus atliktas šimtu 
nuošimčių.

J. Matachun.

Philadelphia, Pa.

Neck. — Sekr. O. Lukauskas.
(67-69)

■HH

NEW BRITAIN, CONN.
Svarbios prakalbos įvyks sekma

dienį, kovo (March) 22, Lietuvių 
svetainėje, Park St. Prasidės 2 vai. 
po pietų. Kalbės Tiesos redaktorius, 
J. Gasiūnas iš Brooklyn, N. Y. Už- 
prašom iš plačios apylinkės ir vieti
nius skaitlingai atsilankyti. — Ren
gimo Komisija. (65-69)

WATERBURY, CONN.
Atsidaro mokykla Raudonojo Kry

žiaus pirmos pagelbos lietuvių kal
boj, po vadovyste Llteuvių Komite
to Gelbėjimui Amreikos. Pirmos pa
mokos bus duotos kovo-March 24, 
utarninko vakare, 7-tą vai., Venta 
Hali, 103 Green St. Raudonasis Kry
žius kviečia kad kuo skaitlingiau
sia lietuviai lankytų šias pamokas, 
nes tai yra labai reikalinga netik 
karo laike, bet kiekvienam nelai
mingam atsitikime. —1 Koresp.

(67-68)

Keistas Susirinkimas
Philadelphijos b i z nierių, 

profesionalų ir amatininkų 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
kovo 1 d., Lietuvių Muzikos 
svetainėj, Richmondo dalyje.

Iš šio susirinkimo nieko nė
ra ką parašyti. Ką gi rašysi? 
Gerai, kad ir ’ korespondentai 
šiame susirinkime nebuvo.

Susirinkimą atidarė gana 
pavėluotai pirmininkas P. Sta- 
niškis. Protokolą perskaitė po
nia M. Grigaliūnienė. Turėjo 
skaityti referatą vice-pirm. 
Poška, bet jis visai nieko ne
skaitė, nė susirinkime nebuvo. 
Tai ką gi apie tai rašysi? Nie
ko.

Iškilo dideli ergeliai už ra
portą ir atskaitas iš praeito 
baliaus. Jau pereitą susirinki*

N.

N. Y.

4301 N.

CHARLESkimą ir rašyti?
Diplomatas.

LIETUVIŠKA

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ

*

e
j

BRIDGEPORT, CONN

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

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

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—H Avemeyer 8-1158

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

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių •
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

NOTICE is hereby given ‘ that License No. 
RL 4312 has been issued to the undersigned • 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1058 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1165 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 74 Rochester Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on' the premises.

HARRY 1’RIMAVERA
74 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

IGNAS SUTKUS
Brooklyn, N. Y.

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

Henry Street, vBoqpugb of

MENAIIAN REST. INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1001 has 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 482 Coney Island Ave.,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ARTHUR J. RYAN JR.
■182 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 534 lias been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 201 7th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, io bo consumed 
off the premises.

STANLEY RUBIN
201 7th Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is 
RW 855 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at „ . „
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, 

r:----------
279 Irving

NOTICE is hereby given that License No. 
C.T.R. 77 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 1765 86th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN H. LINDENAUER 
(Benson Mansion)

1'765 86th St., Brooklyn, N. Y.

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

279 Irving Ave., Borough of

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIA1

NOTICE is 
RW 231 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 31 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN MIECZNIKOWSKI
31 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

Mosties Kaina:
Ointment. . .75c.
Ointment. . $2.00
Ointment. . $5.00

Jeigu tamsta įvertini savo sveikatą ir ją brangini, tai nelauk ilgai, 
kad nebūtų pervėlu, ale tuojaųs įsigyk DEKENS OINTMENT.
DEKENS OINTMENT CO. HARTFORD, CONN.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4746 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 2863 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH RASCHER EXEC. 
ESTATE OF SIMON RASCHER 
Atlantic Ave., Brooklyn, N.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

mą minėto baliaus pilnas ra
portas ir atskaitos turėjo būti. 
Jau tada buvo gana karštų 
ginčų tame klausime, ir tapo 
atidėta ir nutarta, kad šiame 
susirinkime būtinai raportas ir 
atskaitos turi būt išduota. 
Raštininkė Grigaliūnienė ir fi
nansų raštininkas Streleckiš 
bandė raportuoti, bet direkto
riai (o ypač Vaivada) su to
kiu raportu ir atskaitom ne
sutiko. Kas svarbiausia, paaiš
kėjo, kad sekretorė Grigaliū
nienė nemažą sumą minėto ba
liaus pinigų saviems reikalams 
išleido. Dėl tos priežasties, 
gana stambios bilos neapmo
kėtos. Prižadėjo Grigaliūnienė 
kur tai pasiskolinti pinigų ir 
bilas apmokėti. Gerai, kad 
gaus pasiskolinti ir pinigus Są
ryšiui sugrąžins bei bilas 
mokes. Ir vėl raportas ir 
skaitos minėto baliaus liko 
dėta kitam susirinkimui.

tęs; kam dalyvis Reikauskas 
pasisakė, kad būtų pageidau
jama padaryt Džiko radijo 
programą grynai lietuviška,— 
apsieiti, be žydų. Džikas išėjo 
visai iš lygsvaros: rėkė negir
dėtu balsu, niekino jam nepa
tinkamus asmenis, išvadyda- 
mas kandančiais šuniukais, ne
žinančiais ir nemokančiais sa
vo biznių vesti, ir daug kitų 
nekultūringų kelionių leido. 
Jis savo riksmu neleido ki
tiem nariam kalbėt.

ap- 
at- 

ati-

Tai ką gi apie tai rašyti? 
Nieko.

J. Vaivada, nepakęsdama 
betvarkės bei tokio valdybos 
netvarkumo, pareiškė: “Aš iš 
direktorių rezignuoju, ir iš na
rių išstoju. Pasiimu savo bala- 
koną ir išeinu.” Taip jis ir pa
darė,—pasiėmė savo balakoną 
ir išėjo.

Tai ką gi apie tai rašyti ? 
Nieko . . .

Kad J. Tysliava buvo šia
me susirinkime, tai ir nieko 
naujo. Buvo tai buvo. Iškilo 
nemaži ginčai dėl programos 
knygutės pereito baliaus. Ir 
Tysliava tarė savo žodį, kad 
tekstas buvo netvarkoj; kad 
lietuviškos dainos surinktos be 
ženklelių, be akcentų ir daug 
ko kito. Pasiginčijo, pasikriti- 
kavo, kad tokį darbą dirbo, 
kuris daug kainavo ir vien tik 
pora asmenų, be pasitarimo 
kitu komiteto nariu ir direkto
rių.

Teko nemažai “pipirų” sek
retorei už jos sauvaliavimą,— 
na, ir baigta. Ką apie tai ra
šyti ? Nieko . ...

Tysliava irgi apleido susi
rinkimą nervingai, nepakęsda
mas betvarkės. Pareiškė priva
čiai : “Tokio jovalo dar niekad 
nesu matęs . . .”

K. žadeika labai smarkiai 
užpuolė Tvaranavičių ir Stre- 
leckį. Mat, Tvaranavičius iš
gėrė vieną stikliuką snapso ir 
vieną stiklą alaus eidamas na
mo iš baliaus, kaip vienas ren
gėjų to baliaus. Manėme, kad 
K. žadeika atidengs baisiau
sią graftą, nes jis, žadeika, ži
nąs, kodėl balius pelno neda
vė. Iš visko paaiškėjo, kad dy
kai išgerta stikliukas šnapso ir 
stiklas alaus. Ir už tai labai tu
rėjo susikirsti žadeika su Tva- 
ranavičium. Kas ten pašie
piančiai išsitarė: “žadeika 
šeško kvapą pats sau paleido.” 
Tai ką apie tai rašyti? Nieko.

Na, argi apie tai rašyti, kad 
K. žadeika ir J. įtreleekis su
manė ir reikalauja, kad biz
nierių, profesionalų ir amati
ninkų Sąryšio narių moterims 
būtų uždrausta dalyvauti su
sirinkimuose bei balsas joms 
būtų, atimtas? Kas tai pasakė, 
kad statutas-konstitucija nuro
do: “Jei vyras priguli, tai ir 
moteris yra lygiatbisiu nariu.” 
Mat, ši draugija nemoka jo
kios .pašalpos, nė kitokių na
riams atlyginimų nesuteikia.— 
Vien tik draugingumo, kultū
ros ir visuomenės reikalais tu
ri rūpintis. Bet žadeikai nepa
tiko, kam jis neliko išrinktas 
pirmininku, tai, mat, moterys 
už tai kaltos ...

Konstitucijoj ir buvo numa
tyta tokį paragrafą įrašyti, 
kad. Sąryšį padaryti skaitlin- 
gesniu nariais ir daugiaus so- 
lidarišku; tad nematyta: jei 
vyras dalyvauja susirinkimuos, 
lai būna ir jo rįioteris lygio
mis teisėmis, šio argumento 
įnešimu, — paniekinti moteris, 
— daugelis labai pasipiktino.

Tad ir neverta rašyti apie 
tai.

Pagaliaus, vargonininkas A. 
Džikas sukėlė Ubai didelį ler- 
mą, kam pereitas susirinkimas 
nutarė likviduoti jo Džiko ra7 
dijo programos penkias minu-

Na, o pirmininkas Staniškis, 
— daugiau negu pasigailėji
mo vertas: tvarkos nenusima
no, žiopso kaip prūso kišenius, 
ir šypsosi naiviškai.

Taip susirinkimas ir baigėsi, 
užsidarydamas be uždarymo,' 
nes nariai
betvarkės, išvaikščiojo 
anksčiau, kas vėliau.

negalėjo pakęsti
kas

Ant galo liko tik pirminin
kas, vargonininkui Džikui be
rėkiant vidurnaktį.

Tai ką gi apie tokį susirin-

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7027 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 3386 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

PETER BUZELIS
3386 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licehso No. 
RL 3362 has been issued to the undersigned 
to sell |)eer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5302 3rd Avfi., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

R. W. REST. INC.
5302—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

NOTICE is 
CL 223 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 2806 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VARUNA BOAT CLUB INC.
2806 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that .License No. 
RL 3307 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 492 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

I “ --------------
492 Grand St.

NOTICE is 
RW 740 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 61 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTHONY A. ALUAREZ, JUAN F. SAIZ 

ENRIQUE LLAND 
(Madrid Rest.)

61 Henry St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 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 25 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County pf Kings, to be consumed 
on the premises.

MONTAUK CLUB
25 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 222 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 Foot of Bay 32nd St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BEN MA CHREE BOAT CLUB 
Foot of Bay 32nd St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RJj 3338 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine artd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 237 So. 4th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN 
(Parkside Tavern)

237 So. 4 th St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7292 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 575 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

• JOHN SCHAEFER 
6*5 Johnson 'Ave., , Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

j Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Glenmore Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONSTANTY PUCZYNSKI
123 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3064 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 154 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK G. KIRSCHMAN
154 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
P.L 1316 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 199 Russell St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
FRED. GUTERDING & RICHARD WILKENS 

(G. & G. Tavern)
199 Russell St.', Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10? of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 329 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONETTE KOERNER
329 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

2863
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3313 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 4301—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the jiremises.

JOSEPH T. McGOUGH 
(McGOUGH BROS.) 

4th Ave., Brooklyn,

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

Aukso Altoriukas, maldų knygele, 
Tilžės spaudimo ..................  60c
Ta pati, gražiais celuloidos at
spaudais ant viršų ..............  $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės knygelė 50c 
Ta pati, juodos skūrelės minkš
tais viršais ...................... $1.25

Kantičkos, giesmės, 864 pusi. $1.75 
Gydyklos nuo baimės mirties su 

25 paveikslais ...................... 50c
Mikaldos pranašavimas ........... 25c
Kantrioji Alena, graži pasaka 25c 
Astronomijos knygelė apie Dangų,

Saulę, Mėnesį, žvaigždes ..... 10c
Pontsko Piloto galas, kuris nu-

sūdijo Jėzų .............................. 10c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to su 25 paveikslais ............. 25c
Sapnas Marijos ir gromata Jėzaus 15c 
Kabalas su Saliamono nosia ..... 10c
Girtuoklių Gadzinkos, dainos .... 15c 
Kantičkos, apie keplą dainų kn. 15c 
Tūkstantis Naktų ir Viena. Dalis

I, gražios istorijos ................ 50c
10 gražių pasakaičių Vysk. Va

lančiaus 1................................ 15c
Karvės ir Nauda iš Jų ir kaip pa

daryt gardžius sūrius ......... 25c

žoles Arbatos Formoj
Nuo dusulio bei astmos 60c; Vidurių 
valytojas 60c; Kraujo valytojas 60c; 
Nervų ramintojas 85c; Nuo sutuki
mo 85c; Nuo cukrinės ligos 85c; 
Nuo kosulio ir kokliušo 60c; Vyriš
kumo pataisymui 85c; Plaukų ap
saugojimui nuo plaiskanų ir pražili- 
mo 60c; Kidney arbata 60c; Nuo 
širdies bei vandeninės ligos 60c; Pa
langos Trejos-Devynorios 60c; Nuo 
užsisenėjusio kataro bei hay fever 
85c; Nuo šlapinimosi bemiegant 60c; 
Sveikata ligoniams, knygutė aprašo 
visokias žoles ir šaknis nuo kokių 
ligų yra vartojamos .................. 25c

M. ŽUKAITIS
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisves” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal Ir 

kepta paršiena.

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija (
ĮDEDAME 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

Jeigu šiandieną gyventų Napoleonas, gal jis įsakytų savo Armijai 
vartoti Deksnio Galingą Mostį, kuri yra išrasta ir sudaryta iš daug 
skirtingų elementų, kurį turi savyje galingą šilumą. Tūkstančiai žmo* 
nių pasekmingai vartoja virš 20 metų. Išsitrynus su Deksnio Galin
ga Mosčia tuojaus pajusi malonią šilumą ir stebėtiną palengvinimą, 
nuo Nuovargio, Rankų ir Kojų skaudėjimo. Atima dieglius, rankų ir 
kojų nutirpimo.

Deksnio Galingos
. . . 1-oz Dekens
. . . 4-oz Dekens
. . . 16-oz Dekens

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 parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN

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

mi ffl

VIENINTELE UETUFip 
RAKANDŲ KRAUTUVE

5

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI



v.

Šeštas Thislapis Pirmadienis, Kovo 28, 1942

New Yorko^/Wff Zi DM. McNamara Kalbės 3-se 
Browderio Mitinguose

JEIGU UŽDIRBOTE $1,000 AR DAU
GIAU, TURĖSITE PILDYT VALSTIJ()S

TAKSŲ BLANKI - ŠTAI PAVYZDIS:

LLD 1 Kuopa Rengia
Puikius Pietus

Form 201. Page 1 of Return

NEW YORK STATE INCOME TAX
< RESIDENT RETURN
For the Calendar Year 1941 or Fiscal Period

Begun....... ................... 194....and Ended.............................194....

PRINT NAME AND RESIDENCE ADDRESS PLAINLY BELOW

HAM*

___ _ -doh Do e_____________
. 5 (First runs in full — middlr initials — last namr in full)

»*SU>*HCB ADDRBSS . . r* ■ <- • I_ ___ 22L6..SElm Street-...._
(No.) _ (Slrirl ar avtnut or rural rotdr} ,

____BuffaloE r i e.......N.Y._
(Cttv) • * (Coun/y) GS/a/r)

1941*
DO NOT WRITE IN THUE SPACES

, Serial Number u. . . 4*

Paid ..........  X

. Date

/

CALCUL

QQ
CO.

QQ

I 0.00

30.00

Net income
I
Personal exemptio

1 Taxable balance

Tax at 2% . 

Tax at 3% . 

Tax at 4% 

Tax at 5% 

Tax at 6% 

Tax at 7%. 

Normal Tax
* - N —

TAX
iZJooo
25oo

oo 
0.0

$ 15OQ ooj
.... 2..O

__ _ 15
oo 
oo

T

$......

Normal Tax (Item 15)18.

19.

19a.

Total Tax Due (Total of above Items)..20.

Net Capital Gain Tax (Item 39, page 4)------

Unincorporated Business Tax Į p^o^Fora 202

New Yorko valstijos taksai 
nuo įplaukų privalo būti su
mokėti prieš ar 15-tą balan
džio (April), šiemet taksai nu
mažinti 25% (nuošimčiais).

Kadangi blankos (forms) 
taksams jau buvo padarytos 
prieš numažinimą taksų, jose 
nerasite informacijų atrokavi- 
mui to nuošimčio. Tad pataria
me išsikirpti šią blanką (pa
veiksle parodoma tik dalis 
-blankos). Ji palengvins jums 
išpildyti tikrąją taksų blanką.
Nuo Kokio Uždarbio Ir Kiek 

Mokasi Taksų?
New Yorko valstijoj taksai 

mokasi nuo virš $1,000 per 
metus pavieniui, nuo virš $2,- 
500 porai. Ant kiekvieno už
laikomo sekamo asme’ns atro- 

' kuojama po $400, kaipo ne- 
taksuojami.

Pirmoj eilutėj įrašote, kiek 
ftžd irbote viso per 1941 metus 
(net income).

Antroj eilutėj įrašote, kiek 
iš tos sumos yra netaksuoja
ma. Daleiskim, kad jūs esate 
pavienis ir uždirbote pernai 
$1,500, tad netaksuojamų yra 
$1,000 ir tą įrašote antroj ei
lutėj kaipo “personal exemp
tion.”

Trečioj eilutėj įrašote tak- 
suojamą sumą, kuri uždirbu
sio $1,500 pavienio atsitikime 
bus $500.

Ketvirtoj eilutėj įrašote, 
kiek pareina taksų, kurie nuo 
$500 bus $10, o išėmus 25% 
arba ketvirtą dalį liks $7.50. 
Tad pavienio, uždirbusio $1,- 
500 per metus, išpildyta blan
ką atrodys sekamai:
Net income ............... $1,500.00
Personal exemption 1,000.00
Taxable balance . . : 500.00
Tax at 2% ................. 10.00

Normal Tax............... 10.00
Less 25% ................... 2.50
Tax Due.............. ..  7.50

Paveiksle parodoma blanka 
vedusio žmogaus, uždirbusio 
keturis tūkstančius dolerių 
metams, turinčio netaksuoja
mų $2,500.00 ir taksuojamų 
pusantro tūkstančio. Jo taksai 
yra dvejopi, įrašyti dviejose 
vietose dėlto, kad:

Nuo pirmo taksuojamo tūks
tančio mokasi 2% (du nuošim
čiai), tai yra po du doleriu 
nuo šimto.

Už antrą ir trečią tūkstan-

REIKALAVIMAI
Labai reikalingas darbininkas 

naktimis dirbti valgykloj. Turi su
prasti darbą. Kreipkitės 216 Broad
way, Brooklyn. (67-68)

SUMMARY—TOTAL TAX TO BE PAID

ti jau mokasi 3% arba po $3 
nuo šimto. Tad jo pirmas tak- 
suojamas tūkstantis rokuoja- 
ma atskirai, o likusieji penki 
šimtai vėl atskirai.

Už ketvirtą ir penktą tūks
tantį moka 4%.

Už šeštą ir septintą tūks
tantį 5%.

Už. aštuntą ir devintą — 
6%, ir po 7% moka už visas 
sekamas įplaukas virš $9,000.

Po 19-tu numeriu blankoje 
rašoma taksai ant pelno nuo 
įvesdinto kapitalo (net capital 
gain), jeigu kas tokio pelno 
turi ir jei tas pelnas, sudėjus 
kartu su algomis, siekia virš 
$1,000.

Nuo pelno ant kapitalo tak
sai yra dar mažesni, tik 1 nuo
šimtis ant pirmo taksuojamo 
tūkstančio dolerių, po pusę 
nuošimčio pakeliant kas du 
tūkstančiai kol daeina iki pus
ketvirto nuošimčio sumoms 
virš $9,000.

Numažinimas taksų nepalie
čia neinkorporuotus biznius, 
tokius, kurių įplaukų valdžia 
negali pilnai sukontroliuoti, 
knygos nėra patikrinamos val
džios laisniuotų sąskaitininkų 
(accountants). Blankas jie tu
ri pildyti, jeigu jų įplaukos 
siekė $5,000 ar daugiau me
tams, nors jie ir nebūtų pada
rę pelno.

New Yorko valstijoj taksai 
būdavo sumokami prieš 15-tą 
vasario, šiemet mokėjimo lai
kas pratęsta laukiant taksų 
numažinimo, kad paskui nerei
kėtų grąžinti. Mat, yra priim
ta, kad nors dešimtukas per
mokėtų taksų būna grąžina
mas ir tas apsunkina raštinės 
darba.

Nauja taksams rata buvo 
priimta seimelyje, Albanėj, 
kovo 10-tą ir gubernatoriaus 
pasirašyta kovo 18-tą.

T. M-s.

Keturi Asmenys įkaitinti 
Žmogžudystėje

Pereitą ketvirtadienį įkaitin
ti keturi asmenys dėl papildy
tos žmogžudystės viešbutyje 
Sutton kovo 4-tą, kur nužudy
ta Mrs. Keich, turtinga karo 
pabėgėlė.

Įkaitintais yra Eli Shonbrun, 
John I). Cullen, Murray Hir- 
schl ir Madeline Webb, buvu
si modeliuotoja ir šokėja, at
vykus iŠ Oklahomos j ieškoti 
progų tapti aktore.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Maspetho Šnipę Nuteisė
5 Metus Kalėti

Lucy Boehmler’iūtė, 19 mo
tų, nuteista penkiems metams 
kalėjimo per teisėją Henry W. 
Goddard. Ji išvengė didesnės 
bausmės! sutikimu liudyti prieš 
buvusius1) savo sėbrus, papasa
koti apie tos gengėš darbelius.

Boehmleriūtė buvo Kurt 
Frederick Ludwig, šnipų gru
pės vado sekretore ir su juo 
apvažinėjus po apsigynimui 
reikmenų gaminimo fabrikus, 
taipgi armijos kempes užraši- 
nėdama jam pastebėtus daly
kus, gautas informacijas, ves
dama rekordus. Ją į šnipijadą 
įtraukė per Bundo ryšius.

Paskirdamas bausmę teisė
jas Goddard pažymėjo, jog la
bai įvertinama jos kooperavi- 
mas teisme, tačiau, sakė jis, 
jos įkalinimas bent karo lai
kui neišvengiama “dėl prie
žasčių, kurias pati gali supras
ti.”

Herman Carl Schroetter, 48 
m., žvejų laivo skiperis Miami, 
Fla., kuris taipgi buvo prisi
pažinęs ėmęs dalyvumą suo
kalbyje, nuteistas dešimčiai 
metų. Kiti, nuteistieji pirmiau, 
įkalinti po 12, 15 ir 20 metų.

Motina Su Kūdikiu 
Pasiskandino

Apie 35 metų moteriškė, ne
šina rausvapl atike mergaite- 
kūdikiu nuėjo į galą prieplau
kos prie 158 St., New Yorke. 
Pora ten žuvaujančių vyrų, ją 
matė, bet mane taip sau ei
nant, nekreipė domės. Priėjus 
galą- prieplaukos moteriškė 
metė kūdikį į Hudson Upę ir 
pati nušoko paskui. Už kelio
likos minučių jas ištraukė, bet 
atgaivinti nepavyko.

Saužudė pažinta kaipo Mrs. 
Beatrice Flynn. Ją pažino jos 
vyras. Sakoma, kad ji sirginė- 
jus.

Įvyks sekmadienį, kovo 29, 
L valandą pietų laiku. Drau
gai ir rėmėjai apšvietus orga
nizacijos dalyvaukite tame po- 
kilyje.

Jūs visi gerai žinote, kad 
skaitymas laikraščių ir knygų, 
kurias Amerikos Lietuvių Li
teratūros Draugija yra išlei
dus ar išleis, teikia neapsako
mą naudą darbininkų.. klasei. 
Todėl kiekvieną to leidimo 
knygą atydžiai perskaičius ir 
išstudijavus lengvai gali kiek
vienas susipažinti, iš ko kyla 
karai, revoliucijos, bedarbės 
ir kaip išauga dideli milijonie
riai, ir dėlko darbo liaudis lie
kasi paskendus skurde.

Dabar yra ką tik išėjus iš 
spaudos knyga po vardu “Ta
rybų Galybė.” Tą knygą para
šė garsus diakonas Hewlet 
Johnson, Anglijos pilietis, ap
keliavęs ne vieną kartą Sovie
tų Sąjungą. Ta knyga parodo 
faktais Sovietų kūrybą, kurioj 
per dvidešimt metų įvykdyta 
šimtmečio atsiekimai — su
kurta nauja žmonija, nauja 
kultūra.

Literatūros Draugijos I k])., 
kuri irgi prisideda prie tų 
knygų leidimo, reikalauja iš 
jūsų paramos, kad daugiau 
galėtų išleisti ir dar geresnių 
knygų. Todėl rengia pietus, su 
labai pigia įžanga, tik $1 ypa- 
tai. Pietus bus pagaminti su- 
lyg knygos “Virėja,” kurią 
lietuvių moterų organizacija 
neseniai išleido.

Taipgi dabar eina vajus ga
vimui naujų narių į LLD kuo-1 
pas, nemokama įstojimo. Užsi- 1 
mokėjęs metinę duoklę, naujas 
narys gaus naują ir seniau iš
leistą knygą. Malonėkite atei
ti ir įsirašyti į tą naudingą or
ganizaciją. Pirma kuopa susi
rinkimus laiko antrą ketvirta
dienį mėnesio, 7:30 vai. vak.

Pietų Rengimo Komisija.

Susidūrus su troku prie E. 
19th St. ir Avė. N takse apvir
to. Policija turėjo ją atversti, 
kad ištraukti sužeistą vairuo
toją.

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

[ it’s just rrr? .
’FINDING MON E Y f J

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 2-8842

A.. It. McNamara, žymus 
Ohio unijistas, brolis paskubu
siojo kalinio J. B. McNamara, 
kuris mirė Folsom kalėjime po 
iškalėjimo 30 metų, bus vienu 
iš kalbėtojų Browderio laisvi
nimo mitinguose kovo 29-tą. 
Tos dienos popietį New Yorke 
rengiama trys dideli masiniai 
mitingai užbaigtuvems nacio- 
nalio kongreso, sušaukto aks- 
tinimui Browderiui išlaisvinti 
k ampanijos.

Visi mitingai įvyks tuo pa
čiu laiku, 2 vai. po pietų, bet 
jų programa bus sudaryta 
taip, kad svarbiausieji kalbė
tojai aplankys juos visus. Ne
sant galimybių, gauti vienos 
tokios milžiniškos svetainės, 
kad šutai pint visus Browderio 
laisvinimo mitingo dalyvius 
vienoj vietoj, paimta trys di
delės salės — Manhattan 
Center, Cosmopolitan Opera 
House ir Royal Windsor, vi
sos New Yorko mieste.

Vagišiavęs Nuo Ligonių
Buvęs Bellevue ligoninėj, 

paštininku Owen P. Travers, 
35 m., iš Bronx, prisipažinęs 
išvoginejęs pinigus iš laiškų, 
siunčiamų ligoniams. Jis ten 
dirbo per 4 metus. Sulaikytas 
teismui.

Clement Vokietaiti?
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tcl. EVergreen 8-7179

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES
St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

JONAS
512 Marion

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Be Reikalo Iššaukė 
Gaisragesius

Pereitą penktadienį laisvių- 
čiai pamanėm, kad dogam, 
kadangi ant kampo priešais 
Laisvės namą atskubėjo visa 
gaisragesiii komanda. Išbėgom 
žiūrėti — nesimato jokio dū
mo ar ugnies niekur apylin
kėj. Pasirodo, gaisragesiai bu
vo iššaukti be reikalo.

Didžiojo New Yorko Fondas i
Pradės Kampaniją

Didžiojo New Yorko Fon
das yra palaikomas liuosnorė- 
mis aukomis iš organizacijų ir 
pavienių tikslu teikti paramos 
Įvairioms religinėms ir svietiš
koms labdarybės įstaigoms. Iš 
fondo pereitais metais gavu
sios paramos apie 400 labda
ringų įstaigų.

Kas metai pavasarį fondas 
pradeda savo vajų, šiemetinė,

penkta fondo metinė kampa
nija pradedama šiandien, #ko
vo 23-čią.

Brook lyno skyrius savo kam
paniją pradės su bankietų 
viešbutyje St. George .antra
dienio vakarą, kovo 24. Kal
bėtoji) sąstate bus miesto pre
zidentas John Cashmore, dis- 
trikto prokuroras O’Dwyer ir 
fondo pirmininkas John W. 
1 lanes.

Jaunas Negras Gal Gaus 
Brangu ŽHą

New Yorko policija sako, 
kad Earl Utsey, 21 m., New 
Yorko negras, už savaitės gal 
liksis $3,000 vertės deimanti
nio žiedo savininku. Jis žiedą 
atrado vasarį, 193,9 m., ir įtei
kė policijai. Tas žiedas būsiąs 
jo, jeigu per tą savaitę neatsi
šauks jo pametėjus.

“Laisvėje” galima gauti
Apsigynimo Bonai

xoooocxxxxx: ^SOOOOOO<XXXX>

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORTUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimo * 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N Y

j^ooooooooxxn

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

<♦>

<♦>

<♦>

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip- • 
kites prie manęs dieną ar ® 
naktį, greit suteiksime • 
modernišką patarnavimą. • 
Patogiai ir gražiai mo- e 
derniškai Įruošta mūsų • 
Šermeninė. Mūsų patar- * 
navimu ir kainomis bū- * 

site patenkinti. •

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
f
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MATEU ŠAS SIMONA VIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N.
Tol. EV. 4-8698

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

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties

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




