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AMERIKIEČIAI BOMBARDAVO NACIUS VOKIETIJOJ IR HOLANDI JO Jt.

KRISLAI
Pasiskaitykite ir pagal

vokite.
Pabučiavo Hitlerį.
Raudonasis Kryžius.
Pamirštas darbas.
Hitlerio berneliai.
Algos ir pelnai.
Puiki moteriškė.
Drg. P. Paltanavičius.
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Lietuvių Literatūros Draugi

jos kuopų viršytos ir veikėjai, 
ar skaitėte Centro Sekretoriaus 
pranešimą apie mūsų Draugi
jos stovį? Pranešimas tilpo

*

Laisvėje kovo 2 dieną.
Penkiolika kuopų pilnai pa- 

simokėjusios duokles už. visus 
narius. Bet iš 123 kuopų dar 
nėra gauta nė vieno cento už 
1943 metus!

Jau du mėnesiai prabėgo, 
da tų kuopų nei vienas narys 
nemokėjo duoklių. Nemokėjo 
duoklių nei tų kuopų viršinin-l 
kai!

Tie mūsų veikėjai turėtų 
parausti iš gėdos.

Jei visi kiti nariai ir virši
ninkai taip elgtųsi, tai per tuos 
du mėnesiu būtų turėjus susto
ti visa Draugijos veikla. Švie
sos pirmo numerio išleidimas 
kaštavo kelius šimtus dolerių. 
Knyga yra skubinama padary
ti, reikia apmokėti už darbą.

Iš kur tie pinigai ateitų, jei
gu visi kiti nariai taip miego
tų, kap miega tų 123 kuopų?

Kas kaltas, kad Hitleris 
mobilizuoja Lietuvoje vyrus į 
armiją ir siunčia į mirties nas
rus?

Ne Hitleris, žinoma. O. ne! 
Naujosios Gadynės “pisate- 
liai” surado, jog už tai esą 
kalti Stalinas ir Crippsas, kam 
jie dar niekur nepasakė, kad 
po šio baisaus karo Lietuvoje 
žmonėms vėl kailį galės lupti 
Smetonos ir kiti parazitai.

O dabar bjauriau. Tam pa
čiam editoriale (N. G. kovo 
4), tie patys nacių pastumdė
liai bando įkalbėti svietui, jog 
Lietuvos žmonės pusėtinai pri
taria šitai Hitlerio mobilizaci
jai, arba, girdi, be žmonių pri
tarimo, Hitleris negalėtų mo
bilizacijos pravesti.

Tai piktas paniekinimas ir 
įžeidimas Lietuvos žmonių. 
Tai aiškus pateisinimas oku
pantų smurto.

Per visą kovo mėnesį eis 
Raudonojo Kryžiaus vajus. 
Mūsų pareiga jame dalyvauti. 
Mūsų organizacijos turėtų į 
vajų aktyviai įsitraukti.

šiame darbe labai gražiai 
galėtų ir turėtų sutilpti visų 
pažiūrų lietuviai.

Gaila, kad prie vajaus ne
buvo iš anksto pasiruošta. Ne
sigirdėjo organizacijų konfe
rencijų bei pasitarimų tuo rei
kalu.

Aš pastebėjau, kad mūsų 
masiniuose mitinguose visai 
mažai teplatinama literatūra. 
O jos mes turime. • Nelaimė, 
kad pamirštame.

Turime knygų, brošiūrų, 
žurnalą šviesą, laikraščius, 
metinį Vilnies kalendorių.

žmonės pirktų ir skaitytų, 
jeigu tiktai būtų kam pas juos 
su literatūra prieiti ir pasiūly
ti.

Suomijos socialdemokratai 
istorijoje pagarsės kaipo pir
mos klasės judošiai. Jie fak- 
tinai dabar kontroliuoja visą 
nacišką Suomijos režimą.

Socialdemokra tas Tanner 
yra vyriausias šulas. Diktato
rius Ryti turi šokti pagal tų 
judošių hitlerinę muziką.

Dabar Ryti paskyrė Suomi
jos premjeru socialdemokratą 
Vaino Hakkilą. Ryti savo pra
kalboje šaukė laikytis su Hit
leriu ir kariauti prieš Jungti
nes Tautas iki paskutinio žmo
gaus. Ir Hakkila apsiėmė tokį 
karą vesti iki galo!

Išlikinejimai iš Darbo 
Kaštuoja Amerikai 100 

Laivų per Metus
Washington. —Taip daug 

laivastatyklų darbininkų vi
sai be reikalo išlieka iš dar
bo ir tiek laiko sugaišina, 
jog tuo laiku galima būtų 
per metus pastatyt 100 Li
berty rūšies prekinių laivų, 
po 10 tūkstančių tonų įtal
pos kiekvienas, kaip sakė 
admirolas E. S. Land, pir
mininkas valdiškos Mari- 
ninkystės Komisijos.

Kalbėdamas kongreso ko
misijai laivyno reikalais, 
adm. Land ragino priimt 
įstatymo sumanymą prieš 
sauvališkus išlikinėjimus iš 
darbo. Tas sumanymas, 
tarp kitko, siūlo tuojau 
šaukt armijon tokius tingi- 
niautojus, kurių kareiviavi
mas buvo atidėtas kaip rei- 
kalingij apsigynimo pramo-’ 
nei darbininkų.

Kiek to alaso Washingtone, 
jeigu kur darbininkai parei
kalauja algų pakėlimo!

Bet, štai, Amerikos geležin
kelių kompanijos 194.3 metais 
turės pelno $2,525,000,000. 
Arba dvidešimt sykių daugiau, 
negu turėjo 1939 metais!

Šituos faktus paskelbė ir už 
tai geležinkelių karalius pa
smerkė ne kas kitas, kaip 
James Byrnes, ekonominės 
stabilizacijos direktorius ir 
Prentiss Brown, kainų admi
nistratorius.

Brooklyne yra viena febai 
garbinga kun. Balkūno parapi- 
jonka. Ji puikiai darbuojasi 
Lietuvos raudonarmiečiams. Ji 
jau yra numezgus jiems dvide
šimt svederių.

Garbė tai gerai, nuoširdžiai 
moteriškei. Kunigo Balkūno ir 
kitų klebonų, sapalio j i m a i 
prieš Sovietų Sąjungą nepajė
gė užnuodyti tos moteriškės

Amerikos Bombanešiai Pleš
kino Nacių Laivastatyklas 

Ir Geležinkelių Centrą 
Amerikos Oficialiai Pranešimai »

London, kovo 4. — Jungtinių Valstijų štabo praneši
mas:

Jungtinių Valstijų armijos didieji bombanešiai—Le
kiančios Tvirtovės atakavo taikinius Vokietijoje ir Ho- 
landijoje šiandien.

Nepaisant blogų oro sąlygų, viena mūsų bombanešių 
grupė pasiekė svarbų geležinkelių mazgą ir traukinių 
paskirstymo centrą Hammą, Vokietijoje.

Šioje atakoje mūsų lėktuvai nesusidūrė su jokiu pa
sipriešinimu ir turėjo gerų pasekmių. Pastebėta tie
sioginių pataikymų į traukinių kiemus.

Begrįžtant mūsų lėktuvams atgal, buvo susidurta su 
stipriomis priešų oro jėgomis ir įvyko daug susikirti
mu.

Gautos žinios rodo, jog tapo sunaikinta 14 priešų 
lėktuvų.

Kita grupė mūsų Lenkiančių Tvirtovių atakavo lai
vų stovyklas ir statyklas Rotterdame (Holandijoj) sun
kiose oro sąlygose, bet buvo pastebėta, jog tam tikras 
skaičius mūsų bombų nukrito į taikinių sritį.

Dingo penki iš mūsų bombanešių.

Jungi Valstijų Lėktuvai 
Nuskandino dar 4-ris

Ašies Laivus
šiaur. Afrika, kovo 5. — 

Amerikos bombanešiai nu
skandino dar keturis fašis
tų transporto - kariuome
nės laivus Viduržemio Jū
roj, Šiaurinės Afrikos sri
tyje.

Anglai Apsidirbo su 8 
Fašistų Laivais

Anglijos laivyno jėgos su
ėmė vieną japonų transpor
to laivą ties vakarine Bur
ma.

Vakarykščiais p r a n e Ši
mais, anglų submarinai su
naikino septynis italų-vo- 
kiečių laivus Viduržemio 
Jūroje.

Žymėtina, jog 400,000 iš 
miliono laivastačių yra ga
vę tokius atidėjimus.

geros širdies ir švarios sąži
nės.

Pereitą trečiadienį pasimirė 
brook lynietis7 Petras Paltana
vičius, tėvas Birutės Paltana- 
vičiūtės (Mrs. Bertha Dan
iels). Mirė vos pasirgęs porą 
savaičių. Mirė vos sulaukęs 
49 metus amžiaus.

Tai buvo malonus ir drau
giškas žmogus, nuoširdus pa
žangaus judėjimo rėmėjas. 
Buvo senas Laisvės skaityto
jas, narys Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo ir Lietuvių 
Literatūros Draugijos.

Šiandien Petrą išlydėsime į 
šaltus Alyvų Kalno kapus.

Reiškiame giliausią užuo
jautą Birutei, pasilikusiai vie
nai su maža dukrele.

Birutės vyras tarnauja Dė
dės Šamo armijoj ir tuo tarpu 
randasi kur nors tolimojoje 
Afrikoje.

Mc Arfthoro lakūnai 
Visai Ištaško Japo
nus Bismarck Jūroj
Australija, kovo 5. — 

Amerikos ir Australijos 
lėktuvai, pagal generolo D. 
MacArthur komandą, nu
šlavė paskutinius palaikus 
dešimties Japonijos karinių 
laivų ir dvylikos transporto 
laivų, plaukusių per Bis- 
mareko Jūrą į Naujosios 
Guinejos salą, Australijos 
srityje. Tapo sunaikinta 15 
tūkstančių japonų kariuo
menės.

Užbaigon talkininkų bom
banešiai pasiuntė jūros 
dugnan du karinius japonų 
laivus naikintuvus, kurie 
dar plūduriavo po pirmojo 
smūgio. Amerikiečių ir

ŽUVO 178 LONDONIEČIAI, 
BET NE NUO NACIŲ BOMBŲ
London. — Pasirodžius 

trečiadienio naktį nacių or
laiviam virš Londono, žuvo 
178 žmonės per nelaimingą 
susigrūdimą, beeinant į 
slėptuvę požeminiame gele
žinkelyje, nors nenukrito nė 
viena priešų bomba arti tos 
vietos.

Viena moteris, besinešda- 
ma kūdikį vienoje rankoje, 
o ryšulį kitoj, sukniubo ant 
paskutinių “subvės” stoties 
laiptų; kiti, užkliūdami už 
jos, ėmė griūti ir per kelias

ANGLIAKASIU KOMISIJA REIKALAUJA PRI
DĖT MAINIERIAM PO $2 PER DIENA

Scranton, Pa. — Čia ei
na Mainierių Unijos trijų 
distriktų suvažiavimas, at
stovaująs 80,000- kietosios

Uždės Kainų Lubas
Kiaulienai Krautuvėse
Washington. — Valdiška 

Kainų Administracija pa
skelbė, jog nuo balandžio 1 
d. bus nustatyta kainos še
šiasdešimt šešiems kiaulie
nos produktam smulkmeniš
kose mėsos krautuvėse. — 
O smulkmeniškomis krautu
vėmis yra laikomos visos 
tos, kurios pernai turėjo 
mažiau kaip 250 tūkstančių 
dolerių biznio per metus.

Anglijos Orlaiviai vėl 
Atakavo Vokietiją

London, kovo 5. — Anglų 
lėktuvai vėl bombardavo 
nacių geležinkelius, fabri
kus ir kitus karinius taiki
nius vakarinėje Vokietijoje. 
■Vienas anglų lėktuvas ne
grįžo.

australų lagūnai šiuo žygiu 
ištaškė ir visas likusias mo
torines japonų valtis ir gel
bėjimosi valteles, užmušda
mi bei nugramzdindami jo
se buvusius priešus.

Pirmuoju atveju talkinin
kai nušovė jūron 55 japonų 
lėktuvus, o galutiname ap- 
sidirbime nukirto dar 27 
priešų lėktuvus, tai viso jau 
82. Amerikiečiai ir austra
lai neteko tik keturių lėk
tuvų iš viso.

Didžiulis jūros plotas pa
virto į jovalą japonų lavo
nų, kraujo ir jų laivų, lėk
tuvų ir valčių griuvėsių.

sekundas suvirto šimtai 
žmonių vieni ant kitų. Pati 
moteris išliko gyva, o jos 
kūdikis žuvo.

Tarp sutrėkštų bei su
mindžiotų buvo ir 60 mažų 
vaikų. Apart 178 žuvusių, 
dar 60 liko sunkiai sužeis
ta.

Dabar Londone prie kiek
vieno įėjimo į požeminio ge
ležinkelio slėptuvę yra pa
statyta po du policininku 
žiūrėt, kad nepasikartotų 
panaši nelaimė.

anglies mainierių. Pirmi
ninkauja John L. Lewis.

Suvažiavimo komisija al
gų reikalais siūlė reikalaut 
dviejų dolerių priedo prie 
dabartinės $5.08 vidutinės 
algos dienai. Ši komisija 
davė dar tokius pasiūly
mus: Pusantra tiek mokėt 
už viršlaikių darbą, dvigu
bai — už sekmadienius ir 
duot dvi savaites apmoka
mų atostogų per metus.

Lewis savo kalboje išreiš
kė viltį, kad be darbo su
stabdymo būsianti padary
ta nauja sutartis tarp pu
sės miliono minkštųjų an- 
gliakasyklų mainierių ir 
kompanijų, bet jis neužtik
rino, kad darbas tose kasy
klose bus tęsiamas, jeigu 
nepavyks greitu laiku pada
ryti naują sutartį. — Seno
ji minkštųjų angliakasyklų 
sutartis baigiasi su pasku
tine kovo mėnesio diena.

Suvažiavime d a 1 y v auja 
daugiausiai tokie delegatai, 
kuriuos iš anksto skyrė Le
wis bei jo leitenantai. Tai 
jie ir atmetė sumanymą, 
kuris reikalavo atšaukt uni
jinių duoklių pakėlimą pus- 
doleriu per mėnesį.

Per Dieną Vokiečiai Buvo 
Nublokšti 32 Mylias Atgal

J Vakarus nuo Rževo
Sovietų Oficialiai Pranešimai

iri

London, kovo 5. — Vidunaktinis Maskvos radijo pra
nešimas :

Mūsų kariuomenė kovo 4 d. į vakarus nuo Rževo 
plačiau išvystė savo ofensyvą ir užėmė Olenino miestą 
ir geležinkelio stotį, taipgi atėmė iš vokiečių didelę ge
ležinkelio stotį Čertolino.

Oriolo srityje sovietinė kariuomenė, po atkaklaus 
mūšio, užėmė Sievsko miestą.

Kursko srityje mūsų kariuomenė per smarkią ataką 
užėmė Suja miestą ir geležinkelio stotį.

Į vakarus nuo Rževo mūsų kariuomenė atėmė iš 
priešų ir Mančalovo geležinkelio stotį.

Kautynėse dėl Mansalovo vienas mūsų kovotojų da
linys nušlavė apie 400 vokiečių kareivių ir oficierių. 
Mūsų kariai čia pagrobė šešis garvežius, tris geležinke
lio traukinius ir didelį skaičių vagonų.

Į pietų vakarus nuo Rževo mūsų kariuomenė, laužy
dama vokiečių pasipriešinimus, žygiavo pirmyn ir at
vadavo tuzinus apgyventų vietų nuo vokiečių fašistų 
įsiveržėlių; pagrobė didelius kiekius karinių reikmenų, 
kurie dar tebeskaičiuojami.

Į vakarus nuo Rostovo-prie-Dono mūsų kariuomenė —■ 
vedė ofensyvo mūšius prieš vokiečius, kurie atkakliai 
ginasi. Vokiečiai mėgino atgriebti prarastas savo ap- 
tvirtintas pozicijas ir padarė tam tikrą skaičių kontr
atakų. Neturėdami jokio pasisekimo, hitlerininkai pa
sitraukė atgal, palikdami priekyje mūsų pozicijų dau
giau kaip 600 užmuštų vokiečių ir keturis sužalotus 
tankus.

Į šiaurių vakarus nuo Charkovo mūsų kariuomenė 
išmušė priešus iš vienos stambios apgyventos vietos; 
pagrobė vokiečių amunicijos sandėlį, inžinerijos įren
gimus ir daug ginklų, kurie dar tebeskaičiuojami.

Lgovo ir Dmitrjevo srityje sovietinė kariuomenė už
ėmė eilę apgyventų vietų.

Mūšiuose dėl Lgovo miesto per keturias paskutines 
dienas buvo nušluota daugiau kaip 6,000 vokiečių ka
reivių ir oficierių; nelaisvėn paimta virš 300 hitlerinin
kų. Pagal dar nepilnas skaitlines, Lgove mes pagrobė
me keturis vokiečių tankus, 20 kanuolių, 75 mortiras, 
66 kulkasvaidžius, 150 automatinių šautuvų ir daugiau 
kaip 700 paprastų karinių šautuvų.

Kitame sektoriuje per atkaklias kautynes mūsų ka
riuomenė vakarop užėmė dvi dideles apgyventas vietas 
ir pagrobė dvi kanuoles, 11 mortirų, 20 kulkasvaidžių, 
72 automatinius šautuvus, 370 paprastų šautuvų, 2,- 
500 minų, 17,000 kulkų ir du amunicijos sandėlius, o 
gatvėse buvo suskaityta apie 800 nukautų hitlerinin
kų lavonų. Keli tuzinai vokiečių kareivių ir oficierių 
paimta nelaisvėn.

Raudonosios Armijos 
Žygiai Stato Nacius 
Pavojun Latvijoje

Maskva, kovo 5. — Rau
donoji Armija, atėmus ge
ležinkelių mazgą Olenino, 
35 mylios į vakarus nuo 
Rževo, visai apvalė nuo na
cių geležinkelį, einantį iš 
Maskvos į Velikije Lūki 
miestą, kuris stovi už 80 
mylių nuo Latvijos sienos.

Rževo fronte šiandien 
Sovietų kariuomenė pažy
giavo dar 3 iki 4 mylių pir
myn ir, išdaužydama visas 
vokiečių kontr-atakas, užė
mė 42 miestus, miestelius ir 
kitas apgyventas vietas. 
Raudonarmiečiai taipgi tu
rėjo laimėjimų Rostovo 
fronte ir Kuban srityje.
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Amerikiečiai ir Anglai 
Tebeveja Nacius Atgal 

Centr. Tunisijoj
Šiaur. Afrika, kovo 5. — 

Anglai su 40-toniniais tan
kais išdaužė visas naują
sias vokiečių kontr-atakas 
Medjez-el-Bab ir Sejanane 
srityje, šiaurinėje Tunisijo- 
je.

Amerikiečiai ir anglai 
centralinėje Tunisijoje atė
mė iš Rommelio nacių fak- 
tinai jau visą plotą, kurį 
priešai buvo užėmę. Ameri
kiečiai dabar šturmuoja hit
lerininkus prie Faid tarp- 
kalnės.

Niekas nepatvirtina na
cių pasigarsinimą, būk jie 
užėmę Slavianską, pietinia 
me Sovietų frb’nte.
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len/jŲ “Valdžioj” Sėdi Anti-Semi- 
tai ir Fašistai — Rašo PM

New Yorko dienraštis PM kovo 3 die
ną įtalpino Mr. Selwyn James straipsnį, 
kuriame išdėsto, kas yra ta Lenkijos 
“valdžia,” kuri sudaryta Londone.

Dienraštis rašo: “Fašistiniai elemen
tai Lenkijos valdžioj siekia skilimo su 
Sovietų Sąjunga.” Ir autorius numato, 
kad Lenkijos “valdžia” Londone, vei
kiausiai, išvys generolą W. Sikorskį iš 
premjero vietos ir jo vieton pastatys 
griežtą Sovietų Sąjungos priešą genero
lą K. Sosnowskį. Jis mano, kad ir “pro
testai” tos “valdžios” prieš Sovietų Są
jungą, reikalaujant, kad Lenkijos sienos 
būtų tokios, kaip buvo pirm karo 1939 
metais, tai yra, kad Lenkijai priklausy
tų Vakarinė Baltarusija ir Ukraina, Lie
tuvos dalis-Vilnija su Vilnium, buvo pa
sekmė įsigalėjimo Lenkijos “valdžioj” 
anti-semitinių ir fašistinių elementų.

Lenkijos “valdžią” arba kabinetą su
daro: du nariai iš Valstiečių Partijos, 
kurie yra priešingi liberalizmui. Du na
riai iš Socialistų Partijos, kurie visas 
laikas griežtai nusistatę prieš Sovietų 
Sąjungą ir gatavi jungtis, kad ir su vel
niu prieš ją. Du nariai Tautinės Demo
kratų Partijos, kuri yra reakcinė, kon- 
servatyvė ir griežtai priešinga bent ko
kiam bendradarbiavimui su Sovietų Są
junga. Du nariai iš Lenkų Klerikalų 
Partijos, kuri yra bjauriai reakcinė ir 
net prieš unijas nusistačius. Ir penki na
riai, kurių vienas yra buvęs Anglijoj po
no Becko atstovas grafas E. Raczynski, 
kuris visas laikas pravedė fašistinę pul
kininko Becko politiką užsienio reikalais 
ir yra atsakomingas už pavergimą Tes- 
cheno nuo Čechoslovakijos. Kiti nariai 
yra toki, kaip pukininkas Kukiel, griež
tas Sovietų Sąjungos ir demokratijos 
priešas, ir generolas W. Sikorski, kuris 
norėtų bendradarbiauti su Sovietų Są
junga Lenkijos išgelbėjimui, bet prieš 
jį veikia visos kitos reakcinės jėgos.

Autorius vadina: “Apvienytas Fašistų 
Frontas,” apibudindamas tas jėgas, ku
rios stovi užnugaryj šios Lenkijos “val
džios.” Ir štai, kokios tos jėgos:

Tautinė Demokratų Partija, kuri su
sideda iš pabėgėlių reakcionierių ir anti
semitų, kurie pilnai sutinka su Hitlerio 
politika persekioti žydus, jiems patinka, 
kad Hitleris žudo Lenkijoj žydus, bet jie 
yra priešingi, kad Hitleris persekioja ir 
lenkus. Tai griežtai reakcinė partija, 
stojanti už hitleriškos sistemos formą 
Lenkijoj.

Falanga, kuri yra susidarius iš fašis
tų ir turi tokius pat tikslus, kaip Ispa
nijoj arba Italijoj fašistų falanga.

Tautinė Radikalė Kempė (CNR), ide
ologiniai susijungus su Endekais, tais 
tradiciniais lenkais fašistais ir anti-se- 
mitais. >

Tautinės Vienybės Kempė (OZON), 
kuri yra organizuota paties pulkininko 
Becko prieškariniais metais. Tai pil- 
sudskininkų imperialistų partija, griež
tai nusistačiusi prieš demokratijos prin
cipus ir anti-semitinė partija.

Šios reakcinės lenkų grupės Londone 
susivienijo į vieną taip vadinamą Tau
tinę Lenkijos Kempę, kaip .Amerikoj lie
tuviai reakcininkai į “Amerikos Tary
bas” ir jie leidžia laikraštį Mysl Polska, 
kurio redaktorium yra reakcininkas, 
ir priešas generolo W. Sikorskio.

Mr. Raymond Clapper tą pat dieną N. 
Y. World-Telegram dienrašty j rašė, kad 
lenkų tos “valdžios” žmonės važinėjo 
tarpe Washingtono ir Londono kurstant 
abi sostines prieš Sovietų Sąjungą ir pa
reiškia: “Žinoma, komplikuotas darbas, 
kada maža tauta nori nustatyti dideles

tautas vieną prieš kitą, tatai darydama 
iš savo išrokavimų nustatyti rubežius 
savo naudai.”

Šitokia tai yra ta Lenkijos “valdžia,” 
kuri sėdi Londone, tokios jos užnugaryj 
yra jėgos. Ir ne nuostabu, kad ji rei
kalauja sau Vakarinę Ukrainą, Baltaru
siją ir Lietuvos dalį — Vilniją su Lietu
vos sostine Vilnium! Bet juk tai yra 
žmonės, kurie gyvena ant kampo Angli
joj. Juk ne nuo jų priklausys Lenkijos 
ir kitų šalių likimas. Lenkijos liaudis 
veda kovą prieš hitlerizmą ir ta liaudis 
mokės savo reikalus sutvarkyti, kada ji 
išsilaisvins. Vargiai Lenkijos liaudis no
rės, kad po karo ponai atvažiuotų iš 
Londono ir ją išnaudotų.

Jie Aukoja Lenkų Ponams Vilnių 
Ir Lietuvą

Amerikoj lietuvių pro-nacių spauda, 
kuri bjauriai niekina Sovietų Sąjungą, 
geriausią mūsų šalies talkininkę, gatava 
Lietuvą atiduoti bile kam, kad tik Lie
tuvos liaudis nebūtų laisva, kad tik ji ne
galėtų kurti savo gyvenimą pagal savo 
norą.

Užtenka pažvelgti, kaip ji teisina Len
kijos “valdžios” pretenzijas prie Vakari
nės Ukrainos, Vakarinės Baltarusijos ir 
Vilnijos su Lietuvos sostine Vilniumi. 
Londone yra Lenkijos “valdžia,” kurią 
sudaro visa eilė fašistinių elementų, gai
valų iš pulkininko Becko liogerio. Ta 
“valdžia” mano, kad Raudonoji Armija 
turi išlaisvinti Lenkiją ir tai poniškai 
valdžiai pavesti viešpatauti ir pridėti 
plotus, apgyventus ukrainiečių, baltaru
sių ir lietuvių, kuriuos Lenkijos ponai su 
Franci jos imperialistų pagalba buvo pa
vergę 1920 metais.

Ir pažiūrėkime, kaip į tai žiūri pro- 
nacių Naujienos ir kita lietuvių spauda 
Amerikoj. Naujienos, Keleivis ir panaši 
pro-nacių spauda net apsiputojus rėkia 
už Lenkijos “1939 metų gronyčias,” tai 
yra, už tokią Lenkiją, kuri laikytų pa
vergus Vakarų Baltarusiją ir Ukrainą, 
kuri vėl šaudytų ukrainiečius ir baltaru
sius, kuri laikytų pavergus Vilniją ir 
Vilnių, Lietuvos sostinę!

Kodėl jie taip daro? Todėl, kad Nau
jienos, Keleivis ir visa ta spauda, kuri 
niekina Sovietų Sąjungą, bijo Lietuvos 
liaudies, nepasitiki Lietuvos žmonėmis, 
supranta, kad Lietuvos liaudis nuošir
džiai dar 1940 metais įvedė tarybinę san
tvarką Lietuvoje, kad ji savo valia pri
sidėjo prie kitų tarybinių respublikų So
vietų Sąjungoj ir apsigynus nuo Hitle
rio razbaininkų vėl pasiliks toj šeimoj.

Tie Lietuvos liaudies neprieteliai, ku
rie neva kalba už' “nepriklausomą” Lie
tuvą, gatavi ją paaukoti Švedijos kara
liui (Pakštas) ir įvesti ten švedų kalbą, 
gatavi prijungti prie Hitlerio (Kubiliū
nai ir Musteikiai), gatavi atiduoti Len
kijos ponams (Naujienos, Keleivis ir ki
ti), bile tik Lietuvos liaudis nebūtų lais
va, bile tik kaip nors pakenkus mūsų 
broliams, seserims, tėvams ir giminėms 
Lietuvoje.

Partizanų Didvyringa Kova
Kaip Sovietų partizanai daug padeda 

Raudonajai Armijai, tą paliudija S. Di- 
kino, Leningrado rajono sekretoriaus ra
portas. Leningrado srityje Sovietų par
tizanai, veikdami priešo užnugaryje at
lieka milžiniškos reikšmės pagalbą Rau
donajai Armijai, o, suprantama, ir vi
soms Jungtinėms Tautoms, nes daugiau 
hitlerininkų ; išnaikinama Sovietų Są
jungoj, lengvesnė bus kova ir Ameri
kos armijai, mažiau žus amerikiečių ko
voj.

. Vien partizano Semion grupė yra de
šimtis tūkstančių hitlerininkų sunaiki
nus ir jų tarpe penkis generolus, 700 ofi- 
cierių, 306 priešo šnipus, nuo bėgių nu
leidus virš 300 traukinių su kariniais 
reikmenimis ir kareiviais, išsprogdinus 
416 geležinkelių ir plentų tiltus, sunai
kinus 1§1 tanką ir 150 karinius sandė
lius.

Štai, ką reiškia partizanų kova prie
šo užnugaryje! Ir iš to gali būti aišku, 
kaip žalingas Lenkijos “valdžios” nusi
statymas prieš Jungtines Tautas, kada 
jos ponai mąno, jog Lenkijoj neturi par
tizanai dar veikti, kad jų veikimas yra 
“perankstyvas.” Iš to darosi aišku, kam 
tarnauja ir Jugoslavijoj generolas Mi- 
chailovičius, kada jis jau ųietai laiko su
stojo kariavęs prieš hitlerininkus ir mu- 
ssoliniečius, mano, kad “per anksti,” o 
kariauja prieš kovingus partizanus.

...... .. . r,

Kova Dėl Nemuno
šeštadienis, Kovo 6, 1943

/ ’’ ‘M.1 , 1 * A P" ■ ■■■” " ’ . , ""V ?jf’-‘ L ",

Rašo K. Sideravičius
Senovėje, kai mūsų kraš

te ne tik plentų, bet nė 
vieškelių nebuvo, kai aplink 
ūžė ir šlamėjo neįžengia
mos girios, telkšojo vande
ningi ežerai ir klampios 
pelkės, Nemunas su jo in
takais buvo svarbiausias 
kryžiuočių kelias į Lietuvą. 
Žiemą — ledu, vasarą — 
valtimis traukdavo vokiškų 
plėšikų būriai grobti ir nai
kinti mūsų kaimus.

Jiems kelią pastodavo 
daugel panemunės pilių, ku
riose nuo Gedimino laikų 
budėdavo nuolatinės įgulos, 
Mažesniem kryžiuočių bū
riam jos visiškai užkirsda
vo kelią, o didesnei kariuo
menei praėjus, jų įgulos 
puldavo gurguoles, ardyda
vo ryšius ir visaip grąsin- 
davo užnugariui. Ištisą ke
turioliktą šimtmetį vokie
čiai stengėsi tas pilis iš-

vienas: kovoti iki paskuti
nio kraujo lašo, kuo bran
giausia kaina atiduoti savo 
gyvybę.

Prieš naktovidį staiga su
dundėjo daugybės arklių 
kanopos: tai grįžo per dię- 
ną plėšikavę kryžiuočių rai
teliai. Vokiečių stovykloje 
kažkas iš miego pašokęs 
suriko baisiu balsu: “Lietu; 
viams pagalba ateina!” ■

Tuoj kilo didžiausias su
mišimas. Visi galvotrūk
čiais puolė į Nemuną, grū* 
dosi į laivus ir valtis, min
džiojo, peiliais žudė kits ki
tą. Kiekvienas skubėjo kuo 
greičiau nutolti nuo kran
to. Kai kurios perpildytos 
valtys apvirto. Kiti, nesu
spėję įlipti į laivus, puolė į 
Nemuną ir plaukdami sten
gėsi išsigelbėti nuo tariamo 
lietuvių puolimo. Sąmyšio 
metu žuvo keli šimtai vo
kiečių.

griauti, užvaldyti Nemuną 
ir svarbesnius jo intakus, 
kurių krantuose buvo žy
miausi lietuvių gyvenimo 
centrai, kad vėliau be vargo 
nukariautų visą Lietuvą ir 
paverstų ją vokiška koloni
ja. Tačiau lietuviai, nors 
grobikai vokiečiai buvo gau
sūs ir turėjo technišką per
svarą, didžiausiu atkaklu
mu, kaip rodo didvyriško 
Margio Pilėnų gynimo pa
vyzdys, gynė Nemuną.

Štai keletas tų kovų epi
zodų.

Žemiau Veliuonos prie 
Nemuno stovėjo Kolainių 
pilis. Keturiolikto šimtme
čio pradžioje, kartą netikė
tai ją apgulė didelė vokiečių 
raitelių kariuomenė. Netru
kus Nemunu laivais atvyko 
ir pėstininkai su įvairiomis 
karo mašinomis. Jie pradė
jo šturmuoti pilį, kurią gy
nė j kovose pasižymėjęs vy
ras Surminas, vadovauda
mas nedidelei 120 žmonių 
įgulai.

Kryžiuočių raiteliai išjo
jo terioti ir plėšti apylinkės. 
Likę prie pilies vokiečiai jos 
paimti neįstengė. Saujelė 
gynėjų ištisą dieną narsiai 
atmušinėjo kryžiuočių puo
limus. Nors įgulos būklė 
buvo visiškai beviltiška, vis- 
tiek ji nesutiko pasiduoti. 
Besikalijant užėjo naktis, ir 
kryžiuočiai buvo priversti 
puolimą nutraukti.

Vokiečių stovykloje suži
bo laužai. Kryžiuočiai ruo
šėsi nakvynei.

Surmino vyrai tyliai 
tvarstėsi žaizdas ir galvojo 
apie paskutinį, rytdienos 
mūšį. Nedaug bebuvo išli
kusių sveikų kovotojų. Ne
buvo jokios vilties greitai 
sulaukti pagalbos, taipgi 
buvo neįmanoma prasimuš
ti pro tokią gausybę prie
šu. Pasirinkimas buvo tik

Surminas, naudodamasis 
kilusia priešo stovykloje ne
tvarka, pasiėmęs sužeistus, 
paliko apgriautą pilį.

Tik rytą grįžo patys sa
vęs išsigandę vokiečiai, bet 
lietuvių įgulos jau nebera
do. Sunaikinę pilį, netekę 
kelių šimtų kareivių, pasu
ko atgal į Prūsus. Tačiau 
Surminas dar tais pačiais 
metais atstatė pilį, ir ji vėl 
gynė ir saugojo Nemuną.

1362 metais kryžiuočių 
mistras Kniprodė su dide
le kryžiuočių ir specialiai iš 
vakarų atvykusių svečių 
kariuomene apgulė Kauno 
pilį. Ištisas tris savaites vo
kiečių taranai daužė mies
to bokštus ir sienas, ritie- 
riai lįste lindo prie mūrų, 
ant aukštų judamų medinių 
bokštų artinosi į pilį ir 
svaidė į apgultuosius akme
nis, laidė strėlas. Tačiau pi
lies įgula, vadovaujama 
narsaus Kęstučio sūnaus 
Vaidoto, didvyriškai gynėsi. 
Išgriovę vieną sieną, vokie
čiai išvysdavo prieš save 
naują mūrą, kurį vėl dide
lių aukų kaina reikėdavo 
imti.

Po trijų savaičių aršiau
sių mūšių pilyje kilo gais
ras. Naudodamiesi ta pro
ga, vokiečiai įsiveržė į pi
lies vidų. Bet čia niekas 
nemanė jiems pasiduoti. 
Vyrai kovėsi tarp degančių 
sienų. Tuo metu griūdama 
aukšta siena palaidojo po 
savimi keturis šimtus vo
kiečių ir lietuvių.

Vaidotas, matydamas, kad 
gaisras sunaikins paskuti
nius pilies gynėjus, skubiai 
surinkęs likusius 80 vyrų, 
užsėdo žirgus, išsiveržė iš 
degančios pilies ir ėmė gin
klu skintis kelią per priešų 
minias. Kaip baisūs keršy
tojai siautėjo jie, kruvinais 
kardais naikindami neken-

čįąmuš vokiečius. Tačiau 
Vaidoto didvyrių buvo tik 
sauja, o kraugerių kryžiuo
čių — tūkstančiai. Kas 
žingsnis tirpo drąsuolių bū
relis, galų gale liko tik pat
sai Vaidotas, bet ir jis kri
to.

Vokiečiai išgriovė Kauną. 
Ant rūkstančių griuvėsių jų 
vyskupas atlaikė mišias. 
Kiek žemiau Nemuno salo
je vėliau Kniprodė pastatė 
stiprią mūro pilį — Marien- 
verderį — ir joje paliko di
delę įgulą.

Tačiau neilgai Nemunas 
nešė vokišką - vergiją. 1384 
metais Vytautas staigiu 
puolimu sugriovė kryžiuo
čių pastatytą Jurbarko pi
lį, kurią vokiečiai buvo pa
sistatę prie Nemuno, ir ap
gulė patį svarbiausią vokie
čių atsparos punktą — Ma- 
rienverderį.

Užkirsti vokiečiams pa
galbos teikimą laivais, Vy
tautas žemiau pilies, sker
sai Nemuną, pastatė tiltą 
su tam tikrais bokštais, ku
riuose patalpino ginkluotas 
įgulas. Aukščiau pilies Ne
muną užtvenkė akmenimis, 
kad negalėtų joks laivas 
praplaukti. Priešais pilį 
abejuose krantuose įtaisė 
sustiprintas stovyklas. Dalį 
kariuomenės iškėlė į salą, 
kur su taranais pradėjo 
daužyti pilies sienas .

Šiame mūšyje abi pusės 
jau vartojo paraku šauja- 
mus pabūklus—bombardas. 
Ypač pasižymėjo odenas

Vytauto artileristas. Jis 
taikliu šūviu numušė galvą 
vokiečių komendantui, sto
vėjusiam pilies bokšte. Tas 
pats atsitiko ir kitam jo 
vietą užėmusiam riteriui.

Po trijų apgulimo savai
čių kryžiuočių laivynui vis 
dėl to pavyko vienoj vietoj 
išgriauti tiltą ir pristatyti 
įgulai papildymų, maisto 
bei paimti sužeistuosius. 
Vytautas įsiuto. Jis pradė
jo didžiausiu atkaklumu 
šturmuoti pilį. Taranai ir 
bombardos galų gale pra- 
griovė kelių metrų storumo 
sieną. Bet kryžiuočių arti
leristas išgriautoje sienoje 
vykusiai įtaisė pabūklą ir 
lietuviai negalėjo veržtis į 
vidų. Tada Vytauto artile
ristas numušė tą ’išradingą 
vokietį ir lietuviai, įsiveržę 
į pilį, iškapojo jos gynėjus. 
Tik būriui riterių pavyko 
užsidaryti kertiniame bokš
te, bet ir jie buvo iš ten iš
rūkyti. Marienverderis bu
vo paimtas ir Nemunas vėl 
liko laisvas. 50 riterių bu
vo paimta į nelaisvę, apie 
pusantro šimto riterių žu
vo, o kareivių bent kelioli
ka kartų daugiau. Tas ro
do, kaip stipri buvo vokie
čių įgula.

Šiandieną vėl vyksta ko
va dėl Nemuno. Jau netoli 
ta diena, kai grius paskuti
nis fašistų Marienverderis.

(Iš lietuvių raudonarmiečių 
laikraščio “Tėvynė šaukia”, 
No. 21, 22, 1942-V11.)

Naminis Frontas
PERGALĖS DARŽELIAI

Racijonavimas daugumos 
kenuoto maisto padidino 
svarbą taip vadinamų Per
galės Darželių (Victory 
Gardens), kuriuose galima 
auginti daržoves šeimos 
naudai. Karo reikalavimai 
dėl maisto ir metalo kariuo
menei ir “lend-lease” reika
lams, sumažino civilių nau
dojimui normą. Už tai, Per
galės Darželiai šiais metais 
pasidaro karo projektu ir 
su artėjančiu pavasariu, lai
kas pagalvoti apie tokį dar
želį.

Pergalės Darželių pro
grama 1943 metais reika
lauja keturių rūšių darže
lių: ūkių darželių, miesto 
namų darželių, mokyklų 
darželių ir bendrų darželių. 
Kiekvienas ūkis, prie gerų 
aplinkybių, turėtų pakanka
mai užauginti daržovių ir 
vaisių savo reikalams. Ūkių 
darželiai gali būti padidin
ti ir taip suplanuoti, kad 
šviežių vaisių ir daržovių 
užtektų per visą vasarą val- 
g i u i ir konservavimui 
Kiekviena ūkio šeima turė
tų sodinti daugiau braškių

go pietus mokyklose. Kaip 
Pergalės Darželiai bus pa
sodinti, reikės juos tinka
mai prižiūrėti, kad jie kuo 
geriausiai užderėtų. Žino
ma, daug priklausys nuo 
klimato, žemės tinkamumo, 
vietos ir, pagaliau, nuo pa
čių žmonių. Žalios lapuotos 
daržovės, kaip kopūstai, sa
lotos, kručkų ir barščių la
pai taip gerai auga, kad ga
li jų užtekti visam sezonui.

Galima gauti knygelę, ku
ri patars, kaip susodinti ir 
prižiūrėti Pergalės Darže
lį. Joje išaiškinama, kokias 
daržoves sodinti, kaip pri
rengti žemę ir t.t. Knyge
lė užvardinta: “How to 
Plant a Victory Garden.” 
rašykite: State Extension 
Services, arba: State Agri
cultural Colleges. Sekančias 
knygeles irgi galima gauti 
iš United States Depart
ment of Agriculture, Wash
ington, D. C.: Victory Gar
dens, City Home Garden, 
The Home Fruit Garden, 
Disease-Resistant Varieties 
of Vegetables for the Home 
Garden.

Augindami Pergalės Dar-

Chinijos vaikučiai, — tii karo našlaičiai, —
prieglaudoje; tosios prieglaudos užlaikomos surinkto
mis aukomis. Nemažai auką sudeda ir amęrikioęiai, ku
riems rūpi parėmimas mūsų krašto fąlkmin|ciu, kariau
jančių prieš bendrąjį priešą, fašistinę Ašį.
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(strawberries), vaisių krū
mų ir tinkamų vaisinių me
džiu. c

Mažų miestelių gyvento
jai, kurie turi vietos, gali 
užtektinai užauginti daržo
vių savo reikalams. Jie irgi 
gali pasodinti mažus vaisių- 
medžius, kur tik yra vietos. 
Miestų gyventojai, kurie 
neturi geros ir derlingos že
mės arba vietos, gali ben
drai su savo kaimynais su
sirasti tinkamą plotelį, prie 
kurio galima būtų priva
žiuoti autobusu arba gatve- 
kariu. Galima irgi susikal
bėti su ūkininkais dėl ko- 
operatyvių darželių, ku
riuos žmonės iš miestų pa
dėtų apdirbti ir prižiūrėti. 
Už tai ūkininkas galėtų su 
jais pasidalinti produktais.

Provincijų ir miestų mo
kyklos irgi planuoja darže
lius aprūpinti šviežiomis 
daržovėmis tuos, kurie val-

želį (Victory Garden), kiek
vienas amerikietis gali pri
sidėti prie išlaimėjimo ka
ro maisto produkcijos fron
te. Ūkininkai prisirengę už
auginti . didžiausią derlių 
šiais metais, bet tauta rei
kalauja visų amerikiečių 
pagalbos. Augindami daržo
ves ir vaisius, ir sudedami 
atsargiai laikymui, kada jų 
bus maža žiemos metu, 
kiekviena šeima papildys 
savo kiekį racijonuoto mais
to. Namie konservuotas 
maistas nebus atskaitytas 
racijonavimui (maisto pa
dalinimui).

O. W. I.
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i m tr r Air o ra .s r
Jungtines Tautos

Harold .J. Rome. Muzika
Vertė Jonas Kaškaitis. D. M. šoštakoviciaus

Ir saulė ir žvaigždės net ūžia
Nuo žemės galingos dainos:

Tai vilties pasaulio dainužė, 
Tai himnas gadynės naujos!

Jungtinės tautos broliškai, su vėliavom, 
Maršuoja — pergalei laimėt—bendron kovon.

Būdėkit jūs, pavergtos šalys
Po kurka tamsiosios jėgos:

Bus kerštas žmonių visagalįs,
Kaip žaibas, kaip vilnys jūros!

Jungtinės tautos broliškai, su vėliavom, 
Maršuoja—pergalei laimėt — bendron kovon.

Kaip saulė nuskaidrina rytą,
Kaip upės subėga jūron,—

Bus laisvė plačiai atdaryta—
Mes žengiam gadynėn naujon!

Jungtinės tautos broliškai, su vėliavom, 
Maršuoja—pergalei laimėt — bendron kovon.

Mano Širdis
šiandien širdis mano lyg švinu pripilta: 
Sužeista, prislėgta ir sunki be galo .. . 
Lyg piktos gyvatės įkąsta, įgilta, 
Ir nuo sužeidimo ji karto ir salo .. .
Ji nuo sužeidimo ir karto ir salo,
Kai mintis jai teikė atvaizdą baisingą . .. 
Vai tamsus pasaulis nešvito, nebalo, 
Būtybė nevirto į vagą teisingą.

Vai dūko, vai šėlo galybės niekingos, 
Perėję bent kokias žmoniškumo rybas. 
Tamsoje paskendo šviesybės teisingos, 
Ką tjek laimės nešė į liaudies kūrybas ...
Mano širdis skendo jau ne kartą vieną, 
Ne kartą ją buvo kankynės sukalę.. . 
Bet ištvermei plintant ir naktį ir dieną, 
Vėl suteikė laikas išnašumo galę.
. .. Su didinga vilčia, visom’s pastangomis, 
Su ašarų kloniais ir kraujo upeliais... 
Baisiai mes keliaujam mirimo angomis, 
Prismogti klupščiuojam sužalotais keliais,
Bet mūsų kelionės tiktai siekis vienas:
Kad plėšikams smogti kuodidžiausią kirtį... 
Pastangose mūsų tur grūdintis plienas, 
Kuris tiems banditams turi atnešt mirtį.

A. Dagilis.

Kai Laikrodis Kelia
Kasdien ir kas rytas, kai laikrodis kelia, 
Į darbą rengiuos ir skubu.
Prisimenu tąją aš juodąją dalią,
Vis lydimą skurdo, vargų.
Ir tamsa nuo tamsos tarp dirbtuvių sienų
Su savo kasdienos draugais,
Prie darbo sulinkę minutę kiekvieną 
Kvėpuojame dulkėm, gazais.
Mašinų ūžimas čia bildesį kelia,
O prakaitas bėga srovia.
Iš nuovargio viso, skausmai visą gelia, 
Bebūnant tokiam pragare.
Kar garsus švilpukas dirbtuvių sušvilpia, 
Tamsa klostinėją laukus.
Mes skubam namoliai savų pasiilgę,— 
Jau randame miegant vaikus.
Užvalgę vėl skubam į lovą ilsėtis,
Atgauti jiegas prarastas,
Kad rytą galėtai dirbtuvėn skubėti, 
Prikišt storapilviam mašnas.
Montreal. P. Pilėnas.

Žiemos Naktis
Ir .kas per naktis! Dega žvaigždės aukštai, 

bemirkčioja, tartum akutės;
iš užgirio pilnatis mėnuo, antai, 
įspindi į langą pirkutės.
Šarmotas rytys netbeblaško sniegų, 
tik kvapą užimdamas spaudžia, 
ar pirštais gudriai ant trobelės langų 
žvaigždelėmis verpalą audžia.

O taip nesenai vertė pusnį žiemys 
ir kaukė, kaip liūtas užklydęs;
iš girios pargrįždams kraupus įnamys 
žegnojos, jo rūstį išvydęs-*
Bet priešais—rytys ir žiemys atsargus, 
giliai įsikasęs į sniegą, 
per sieksnį į žemę suleidęs nagus 
ir- tartum lokys, sau bemiega.

LMS Naujienos— 
Veikla

Kuomet šis rašinėlis pasieks skaitytojus, 
manau, kad jau bus pasiekę visus mūsų 
netus (chorus, kuopas, kliubus, pavienius) 
LMS nauji leidiniai, šiuo tarpu mes išsiun
tėm LMS Naujienas (buletiną), dainų leidi
nį moterų balsams ir vieną scenos veikalą— 
“Milties Laižybos”.

Šis veikalas yra nedidele, vieno veiksmo ko
medija. Ji tinka prie kito veikalo, arba papil
dymui kitokios dalies programo. Vaidintojų 
dalyvauja tik penki. Kaina tik 20c. P. Kra- 
kaičio vertimas.

Liaudies Dainos moterų balsams talpina se
kamas dainas: “Oi Aš Graži ir Bagota”, “Ver
pėjos Daina“, “Motinėlė Mano“, “Trys Balan
džiai Klonyj Kerė,” “Linkėjimai Tamylai,” 
“Gaspadinė,” “Ant Aukšto Kalno“, “Atplau
kia Laivas”, '“Kelkitės Vaikeliai“ ir “Vai Nie
kur Nėra.“

Kaina šio leidinio 50c.
LMS N aujienose taip pat telpa labai tinka

ma daina šiam momentui—“Kol Laisvi Bus 
Visi“. Be to, yra šis tas organizacijos reika
lais ir pradžia apie režisūrą—“Režisūros Už
daviniai.“

Ruošiama ir daugiau naujų dainų ir veika
lų. Greitai bus išleista dvi dainos J. žurono 
kompozicijos, St. Šimkaus ir kitų. Gaminame 
ir trumpų veikalų, nes šiuo laiku, kuomet jė
gos sumažėjo, kuomet viskas reikia duoti karo 
laimėjimui, tai trumpi veikalai kaip tik atsa
ko reikalui.

Mūsų Organizacijos Reikalai
Lillian Sherelienė prisiuntė už du metu 

Bangos Choro duokles (Elizabeth, N. J.) ir 
savo laiškutyje rašo, jog choras pamokų ne
laiko, nes vieni išėjo kariauti, kiti dirba ilgas 
valandas apsigynimo darbuose. Tačiau choras 
dar iki šiol pasilaikė kaipo organizacija.

Tokiose sąlygose yra ne tik Elizabetho, bet 
ir kitų kolonijų chorai. Kur yra tokia padė
tis, kuomet negalima laikyti dainavimo pamo
kas, tačiau chorai nereikia likviduoti. Pir
miausia, reikia dėti visos pastangos, kad at
gaivinti dainavimo pamokas. Jei pilnas cho
ras negali dainuoti, tai reikia 'bandyti persi
grupuoti. Reikia bandyti sudaryti mažesnė 
grupė ir dainuoti. Kur galima, perorganizuo
ti chorą į moterų balsų chorą. Jei jau visiš
kai dainavimas negalima praktikuoti, tai bent 
organizacija reikia palaikyti, kol šios sąlygos 
pasikeis. Kuomet rasis bent maža grupė choro 
organizacijos, tai, sąlygoms pasikeitus, bus 
daug lengviau choras atgaivinti.

Šiuo tarpu mes vėl gavome paramos duok
lių formoje, iš kuopų ir chorų. Draugas A. 
Merkevičius, LLD 47 kuopos sekret., iš Mon- 
trealo, prisiuntė minėtos kuopos duokles už 
1943 metus—$5.00. Draugas J. Shukis,^ So. 
Bostono LDS 62 kp., taipgi prisiuntė $5.00. Iš 
nedidelės lietuvių kolonijos drg. A. Sholiunas 
prisiuntė mokestį už operetę “Kada Kaimas 
Nemiega“ — $15.00 ir užsisakė kitą veikalą, 
“Dėdė Atvažiavo“. Pasirodo, kad mažos kolo
nijos pralenkia didesnes.

Nuo Liter. Draugijos 39 kuopos duokles 
prisiuntė d. P. Šlekaitis—$3.00. Geriausia at
siliepia, tai Hartfordo Laisvės Choras. Drau
gas J. Kazlauskas mums rašo: “Gerb. Drau
ge: Čia prisiunčiu money orderį už $10.00. 
Tai duoklės Laisvės Choro už 1943—$5.00 ir 
auka nuo choro dėl LMS reikalų—$5.00.“ šiuo 
tarpu Laisvės Chorą mokina chorvedis V. 
Visockis, LMS. C.K. narys.

Kaip matome, tai Laisvės Choro veikėjai 
labai gerai supranta mūsų meno ir kultūros 
reikalus. Mes laukiame daugiau tokių chorų 
ir .kuopų.

Simonas Janulis, Worcester, Mass., prisiun

Gražumas dangaus! Tarp žvaigždžių įsi
autai, septyni, šienpjoviai, [kirtę
aukščiau—dar šviesiau Grigo ratai, apvirtę 
ant kelio, išgrįsto blaivai;
o kelias žvaigždžių milijonais nušviestas: 
kur žiūri—vis žydros akelės; *
kaip juosta per apvalų dangų nutiestas— 
tai paukščių vadinamas kelias.

Aplinkui—nė balso. Tik liūdnos tyliai 
bekyšo iš pusnių eglytės;
tik kartais nuo beržo šarmos garbiniai 
nukrinta, kaip lapas nuvytęs.
Tik pusnys aplinkui ir žvilga ir spindi, 
tik spengia kas kartas skaudžiau.
Girdėti—iš tolo lyg skambalas dindi 
ir, rodos, kas .kartas arčiau.

Maironis.

tė duokles ($3.00) nuo LLD 11 kp. A. Tamo
šiūnas prisiuntė LDS 66 kp., Hudson, Mass., 
duokles—$3.00.

Ella Ross, iClevelando Lietuvių Moterų 
Kliubo sekret., prisiuntė duokles už 1943 me
tus ($5.00). Draugė Ross gražiai lietuviškai 
rašo. Mes kviečiame ją šį tą parašyti apie 
meno ir kultūros veiklą iš tos didelės lietuvių 
kolonijos.

Detroito menininkai gerai veikia. Draugė 
Jean Liminsky, Aido Choro sekretorė, užsa
kė operetę “Kada Kaimas Nemiega.“ Mato
mai, detroitiečiai sparčiai ruošiasi prie vaidi
nimo operetės.

Iš Chicagos mums rašo draugas J. Stulgai
lis, kad ir didžiulis LKM Choras kiek suma
žėjo. Tačiau ten chorai veikia, rodos, geriau 
negu kur kitur. Chicaga yra didžiausia lietu
vių kolonija, tad iš jos reikia daugiau ir tikė
tis.

Moterys šiuo karo metu imasi pavaduoti 
vyrus meno srityje. Tai geras pasireiškimas. 
Mes turime moterų chorų, moterų kliubų ir 
moterų LLD kuopų, prisidėjusių prie Mono 
Sąjungos. Visos mūsų kultūrinės organizaci
jos turėtų prisidėti prie LMS.

Pavieniai nariai šiais metais lėčiau užsi
moka duokles. Pavieniam nariams duoklės į 
LMS tik 1 dol. į metus. Tai maža mokestis, 
bet didelė parama organizacijai. Mes laukia
me daugiau atsiliepimų, šiomis dienomis tik 
d. J. Žilinskas prisiuntė $2.00. Kur kiti geri 
mūsų draugai ir draugės? Būtų gerai, kad iš 
kolonijų bent po kelis draugus gautume į 
LMS.'

V. DOVI N AS, LMS Sekret.

FILMO S
“THE HUMAN COMEDY,”

“The Human Comedy,” Metro-Goldwyn-Mayer pic
ture directed by Clarence Brown. Screen play by
Howard Estabrook from 
Presented at the Astor 
hour 57 minutes.

THE 
Homer Macauley — — 
Willie Grogan — — 
Tom Spangler — — 
Diana Steed — — — 
Mrs. Macauley — — - 
Mr. Macauley — — - 
Marcus Macauley — — 
Bess Macauley — — - 
Ulysses Macauley — — 
Mary Arena — — — 
Tobey George — — — 
Mrs. Sandoval — — ■
Miss Hicks — — —
Charles Steed — — — 
Mrs. Steed — — — -
Brad Stickman — — -
Lionel — — — — - 
Fat — — — — —
Helen Elliot — — —

story by William Saroyan. 
Theatre. Running time 1

CAST:
— — — Mickey Rooney
— — — Frank Morgan

— — James Craig
— — Marsha Hunt

— — — Fay Bainter
- — — — Ray Collins

— — — Van Johnson
- — — — Donna Reed

— — — Jack Jenkins
— — — Dorothy Morris

— — — John Craven 
_ — — — Ann Ayars
— — — — Mary Nash

— — — Henry O’Neil 
■- , — Katharine Alexander
- — — — Alan Baxter
- — — Darryl Hickman
— — — Barry Nelson
— — — Bita Quigley

Antradienį viename žymiųjų Niujorko te
atrų pradėta rodyti filmą “žmoniškoji Kome
dija.“ Vaidintojai geri — ypačiai gražiai at- 
sirekomenduoja Mickey Rooney, keturių metų 
amžiaus vaikutis, Jack Jenkins ir Frank Mor
gan. Patsai veikalas, nufilmuotas pagal Mr. 
Saroyano novelę, — gan intriguojantis ir žin
geidus. Tai bandymas parodyti amerikinį ne
didelio miesčiuko gyvenimą karo metu.

Nedidelis, gražus Ithaca miestelis, Kalifor

Scena iš spektaklio “Žvaigždes Ant Ledo.” Pagamino Sonja Henie. Perstatoma 
Center Teatre, 6th Avė. ir 49th St., N. Y. Jame įvadas juoką, taip pat žavios mu
zikos ir grožės greta komedijos ir klauną aktą. a

Trečias Poslapis

nijos valstijoj. Jame gyvena našlė, Mrs. Ma-® 
cauley, su keturiais vaikais. Vyriausias tar
nauja kariuomenėje, jaunesnysis, Homeris WILKES-BARRE, PA.
(Mickey Rooney) lanko vidurinę mokyklą, o 
laisvu nuo mokyklos laiku — dirba telegrafo 
ofise, — išnešioja telegramas. Duktė lanko vi
durinę mokyklą, gi jauniausis berniukas Uly
sses (Jack Jenkins, gabus vaikas, iš kurio gali 
išeiti puikus aktorius) namieje “baladojasi.”

Iš to plečiasi visa’filmos intriga, štai, Ho
meris dirba prie seno telegrafisto (Frank 
Morgano), bijančio, kad jo kompanija nepa
leistų iš darbo dėl perseno amžiaus; senis rū
pinasi ir pradeda smarkiai gerti. Jis didis fi- 
lozofas; jis dėsto' Homeriui gyvenimo prasmę. 
Homeris, gi, savo ruožtu, nešiodamas telegra
mas, visko pamato, štai, jam tenka nunešti 
karo department© telegrama vienai moteriai, 
meksikietei, nemokančiai angliškai skaityti,— 
telegrama apie josios sūnaus žuvimą kare. 
Moteris prašo Homerį perskaityti telegramą! 
Bet tas tai dar nieko. Yra daug sentimentin- 
gesnių filmoje incidentų, nepaprastai atsilie
piančių į žiūrovą.

Kitais žodžiais, filmos “The Human Come
dy” intriga labai užimanti ir stebėtojas nebe- 
nuobodaus į ją žiūrėdamas.

Mirė senukė Eva Grybienė 
sulaukusi net 82 metus. Mirė 
vasario 16 d., palaidota va
sario 19 d. Išnašliavus buvo 8 
metus. Velionės vyras A. Gry
bas mirė 1935 metais. Paliko 
nuliūdime dvi dukteris: Emili
ją Kasparienę ir A. P. Lukie- 
nę, keturias anūkes ir dvi pa- 
anūkes. Gyveno pas dukterį 
Lukienę, km- ir laidotuvės at
sibuvo.
. Iš Lietuvos paėjo iš Suvalkų 
rėdybos. Atvyko į šią šalį 1901 
metais. Išgyveno šioje šalyje 
4 2 metus. Atvyko pas savo 
gyvenimo draugą į Scranton ir 
atvežė dvi dukteris. Vyrą ra
dus laisvą, tai ir pati paliko 
laisva ir dukreles išauklėjo 
laisvoje dvasioj ir tais laikais 
priklausė prie laisvų draugijų 
— Lietuvos Dukterų Draugi
jos. Persikėlus iš Scran tono į

Tačiau dėl filmos pagrindo—dėl josios filo- Wilkes Barrius, 
Zofijos galima daug kas pasakyti. Jai stokuo- tvėrėsi Lietuvių

tais laikais 
Darbininkių

ja realumo. Josios aktoriai perdaug “įšventin
ti,“ jų gyvenimas pertoli atitrauktas nuo tik
rovės. Visur perdaug gražu, gera, šventiška.

Susivienijimas. Tai ji buvo 
pirmutinė narė ir išbuvo pakol 
minimos draugijos gyvavo.

Našlės Macauley mirusiojo vyro “dvasios“ pa
sirodymas, pačios našlės gilus filozofavimas, 

Prie SLA 35 kuopos priklau
sė iki savo mirties. SLA mo-

arba arpa skambinimas, — nėra tikrovė, nė
ra suteikimas tikro amerikinio žmonių gyveni
mo vaizdo. Toki dalykai gali kai kur pasitai
kyti, bet jie bus išimtis, o ne Amerikos darbo 
žmonių gyvenimo simibolizavimas.

kėjo iš Našlių • ir Našlaičių 
Fondo velionei po 5 dolerius 
kas mėnuo. Tai yra verta pri
klausyt prie tokių organizaci
jų, kurios savo draugų neap-

Nepaisant to, reikia manyti, kad “The Hu
man Comedy” filmą turės pasisekimo.

Ndrs.

“PITTSBURGH“

leidžia gilioje senatvėje. Taip 
pat priklauso 35 kuopai garbė 
už suteikimą grabnešių, o la
biausia vice-prezidentui Ed-

PITTSBURGH, a Universal film directed by Lewis 
Seiler. Screenplay by Kenneth Garnet and Tom Reed. 
Featuring John Wayne, Randolph Scott, Marlene 
Dietrich and Thomas Gomez. At the Criterion.

Criterion Teatre, Niujorke, rodomoji filmą 
“Pittsburgh” yra tuo gera, kad joje nors kar
tą Hollywoodas pripažino darbo unijų veikė
jams teigiamą prasmę. Jeigu iki šiol Holly- 
woodo meisteriai nuolat rįždavosi darbo unijų 
veikėjus pašiepti, pastatyti juos tokioje vie
toje, kur jie stebėtojui rodytųsi nereikalingi, 
tai čia — atžagariai:. darbo unijų veikėjai 
pripažįstama reikalingais žmonefriis, unijos 
reikalingomis organizacijomis ir darbininkų 
rolė karo metu — labai svarbia.

Kitas teigiamas filmoje reiškinys: pravedi- 
mas minties, jog šiuo metu Amerikoje būtinai 
reikalinga tautinė vienybė, o fabrikuose ir ka
syklose — samdytojų ir organizuotų darbi
ninkų vieningas veikimas, planingumas.

Šitos yra filmoje gerosios pusės, teigiamo
sios pusės. Neigiamomis pusėmis galima skai
tyti tąjį faktą, kad patsai filmos siužetas per
daug senoviškas, atgyvenęs savo dienas. Tai 
vis pasaka apie tai, kaip paprastas darbinin
kas patampa stambiu kapitalistu, kaip jis, to
kiu patapęs, ištvirksta, patampa organizuotų 
darbininkų priešu, kaip jis ir vėl, pagaliau, 
atsiduria “ten, kur buvo,“ nors karo metas 
priverčia ir jį būti patrijotu. Ndrs.

vardui Jankauskui, kuris suor
ganizavo grabnešius.

Prie karsto namie išlydint 
pasakė gražią prakalbą Jonas 
Klevinskas iš Scrantono ir 
prie kapo atliko paskutinį at
sisveikinimą su Eva Grybiene.

Prie grabo turėjo daug gy
vų gėlių, kurias suteikė gimi
nės ir draugai, ir daug paly
dovų turėjo.

Lai šios laidotuvės būna pa
vyzdys visiem laisvos minties 
žmonėms.

Ilsėkis, drauge, Dėdės Šamo 
žemelėje, palaidota laisvose 
kapinėse prie savo mylimo gy
venimo draugo.

Senas Wilkesbarrietis.

Lowell. Mass.
Sudarysime Gana Didelę 

Sumą
Kuomet vasario 13 dieną 

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pa
šai pine Draugystė paskyrė iš 
savo iždo $50 į ambulansų 
fondą, tai po susirinkimui 
draugai ir draugės suėję į ma-
žąjį kliubo kambarį pradėjo 
kloti dešimtines, penkines ir 
po mažiau ant stalo, o Daugir
da griebėsi įrašinėti viską į sa
vo blanką. Mat, jis buvo visų 
smarkiausias. Ir tokiu būdu 
tik šioje grupėje Daugirda su- 
žuvavo $52. O Karsonas, žiū
rėdamas labai iš aukšto ir 
laukdamas tiktai dešimtinių ir 
penkinių, vos susigavo porą 
dolerinių ant savo blankos tą 
vakarą. Mat, visuomet iš aukš
čiau puldamas skaudžiai užsi- 
gausi. Bet girdėtis, kad ir Kar
sonas pasimokino ir jau turi 
surinkęs visokių aukų. — di
desnių ir mažesnių.

Gi draugė U. Daugirdienė 
betėmydama tas lenktynes ir 
paaukodama dešimtinę pareiš
kė : Draugai, mes dabar au
kojame tik pavieniai žmonės, 
bet gi mūsų organizacijos dar 
neaukavo. LDS kuopa gali pa
aukoti penkiasdešimts dolerių 
ir kliubas dvidešimts penkis 
dolerius, tai ir sudalysime ga
na didelę sumą pinigų greitu 
laiku. Taip, draugė U. D.’tei-

(Tąsa 4-tame pusl.į
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Worcester, Mass. Jersey City, N. J.
Iš Vasario 28 d. Masinio 

Mitingo
Susirinkimas ir koncer

tas buvo suruoštas sukėlimui 
pinigų dėl nupirkimo trijų 
ambulansų, kaip tai: dėl Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus, 
Lietuvos kariaujantiem pul
kam, kurie yra prisidėję prie 
Tarybų Sąjungos kovotojų dėl 
sunaikinimo hitlerinių bestijų 
ir Tarybų Sąjungos herojiškai 
Raudonajai Armijai. Reikia 
pasakyti, kad šis mitingas bu
vo gražus pilnoj to žodžio 
prasmėj, nes žmonių buvo pil
na svetainė — vienų worceste- 
riečių. Iš Gardner, Hudson ir 
Fitchburgo lietuvių nesimatė. 
Ret worcesterieciai šiame susi
rinkime suaukojo dėl ambu
lansų $378.85. Pirma buvo su
rinkta $242. Tokiu būdu iš vi
so susidaro iki šiol $620.85.

Bet šis darbas dar tik pra
dėtas. Garbė worcesterieciams 
už šį gražų dalyvavimą ir au
kas, kuriomis daug gyvybių 
kovotojams bus išgelbėta, nu- 
vežant į reikiamą vietą su mū
sų aukotais ambulansais.

Kadangi Bostone tą pačią 
dieną buvo masinis mitingas 
tam pačiam tikslui, tai drg. 
A. Bimba ir mūsų Biruta Ra
moškaitė truputį pavėlavo pas 
mus pribūti. Bet pirmininkau
jant Jonui Skliutui, mitingas 
buvo atidarytas laiku ir mūsų 
mylimi dainininkai Jonas Sa
baliauskas ir Vaclovas Tuma
ms, gražiai sudainavo keletą 
dainų — solo ir duetų. Ir už 
jų gražias dainas publika 
jiem ačiavo aplodismentais; 
jiem akompanavo pianu p-lė 
Dolores Stasiuloniūtė.

Po jų kalbėjo protestonų 
kunigas Joseph W. Beach, ku
ris yra gyvenęs 5 metus So
vietų Sąjungoj. Jis labai gyrė 
Sovietų tvarką ir valdžią už 
visokią paramą ir mokslą ten 
gyvenantiems. Jis kalbėjo apie 
valandą laiko. Jo prakalba bu
vo labai įdomi ir visiems pati
ko.

Jam baigiant, tuoj ir drg. 
Bimba pribuvo su Biruta Ra
moškaite. čia Biruta sudaina
vo keturias daineles, tai yra: 
“Sapnas,” “Oi Greičiau,” 
“Man Įsakė Motinėlė,” ir “Dar 
Jauna Buvau.” Ramoškaitė 
yra dramatiška dainininkė, 
taip, kad jos dainavimas, jū- 
dėsys ir nudavimai perstato 
tą, kas dainoj norima pasaky
ti. štai, kuomet ji dainuoja 
apie meilę, tai visa publika 
norėtų ją pamylėti. Kuomet 
dainuoja apie vargus, nelai
mes, tai paima neišpasakytas 
liūdesys ir jeigu daina tęstų
si ilgai, tai visi pradėtų verk
ti. Kuomet dainuoja apie ko
vas, tai visiem užeina noras 
kariauti, ir taip toliau. Ji savo 
dainavimu sužavėjo publiką 
ant tiek, kad girdėjau žmo
nes kalbant: jei ji visą naktį 
dainuotų, tai mes neitume na
mo.

Paskui kalbėjo drg. A. Bim
ba. Jo kalba buvo apie dabar
tinį karą ir mūsų gyvenimą. Jo 
kalba buvo ugninga, kuri nu
piešė tuos įvykius Lietuvoj ir 
Sovietų Sąjungoj, kur milijo
nai žmonių yra pasiryžę kovo
ti ir nugalėti tą fašistinę pa
vietrę. Bimba prašė ir ragino 
mus visus dirbti ir aukoti, kad 
kovotojai turėtų visko užten
kamai sunaikinimui bestijų fa
šistų. Jo kalba visiems patiko.

Po jo kalbos buvo renkamos 
aukos. Po rinkimo aukų B. Ra
moškaitė ir vėl dainavo, bet 
tuom kartu su kitais aukų rin
kėjais būnant prie skaitymo 
pinigų kitam kambaryje, ne
teko girdėti, ką ji dainavo. 
Jai visą vakarą akompanavo 
Mr. Davies, iš Bostono, kuris 
akompanuodavo progresyvių 
radijo dainininkam. Radijo 
meno spėkos jam buvo davę 
vardą “Kalakutas.” Po šiuo 
vardu jis mūsų kolonijoj ir 
yra žinomas.

Taipgi turėjom svečių iš 
Bostono, mum visiem žinomus 
veikėjus: prof. B. F. Kubilių 
ir Antaną Kupstį. j. M. L.

Tūkstantis Dolerių
Visų slaviškų tautų vardu 

įteiktas čekis tūkstančio do
lerių vertės Rusijos Pagelbos 
Komiteto pirmininkui John 
Drewen, 910 Bergen Avė. Tai 
pelnas nuo šokių, kurie įvyko 
vasario mėnesį, šokiuose daly
vavo apie aštuoni šimtai sve
čių įvairių tautų, išskiriant lie
tuvius.

Komiteto pirmininkas, įteik
damas čekį, pareiškė, kad vi
sos slavų tautos ruoš kitą pa
rengimą tam pačiam tikslui 
gegužės mėnesį ir vasaros lai
ku pikniką Rusijos ir Ameri
kos kariaujančių jėgų pagel- 
bai.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 133 kuopos susirinki
me, įvykusiam vasario mėnesį, 
tuo reikalu irgi kalbėta ir nu
sitarta, kad jeigu bus ruošia
ma tam tikslui vakarienė ir 
bus $3 už tikietą, tai imti da- 
lyvumą. Tačiau lietuviai turė
tų rimčiau šiuo dalyku domė
tis, imti aktyvą gelbėti šiame 
darbe nuoširdžiai. Kitaip, mes 
būsime atsilikę.

Ir mes negalime kuo pasi
girti. Mes mažai paremiame šį 
prakilnų tikslą' ir galiu drąsiai 
sakyti, kad nuo karo pradžios, 
kuomet Hitleris užpuolė So
vietų Sąjungą, tai iš mūsų ko
lonijos nėra suaukota nei šim
to dolerių, kuomet ’ kitos, kad 
ir biskį skaitlingesnės lietuvių 
kolonijos, suaukojo tam tiks
lui šimtus dolerių.

Vasario mėnesį įvykusiam 
LDS 133 kuopos susirinkime 
kilo klausimas, " kad bendrai 
visi Jersey City lietuviai suras
tų būdus sukėlimui keleto do
lerių dėl dovanų kariaujan
tiems lietuvių vaikams iš Jer
sey City. Kokį atbalsį šis klau
simas ras vietos lietuvių tar
pe, tai ateitis parodys, bet šis 
dalykas yra visų vietos lietu
vių reikalas ir jisai reikalauja 
visų bendro darbo, bet ne vie
nos kokios grupės. Jeigu tik
rai apskaitliuoti, tai surasime, 
kad iš Jersey City jau Jung
tinių Valstijų kariuomenėje 
yra virš 30 lietuvių, o gal su
darytų iki 40. Kaip iš tokios 
mažos lietuvių kolonijos, tai 
didelis skaičius.

Darbininkų, ypatingai iš vy
rų pusės, pasireiškė stoka, tai 
važiuotės kompanija samdo 
moteris vietoj vyrų. Pirmutinė 
moteris Jersey City buso vai
ruotoja yra Lo Cascio.

K. Biuras.

Baltimore, Md.
Vardan nukentėjusių nuo karo 
vieša padėka tiem, kurie juos 

šelpia -
Baltimorės progresyviai ir 

šiaip geros valios žmonės pri
sidėjo prie to labdaringo dar
bo, suteikdami drabužių ir ap- 
siavimų. Sudavė - sunešė tiek, 
kad turėjom vežti net tris syk 
mašina į stotį. O iš ten gabe
na į laivą ir siunčia ten, kur 
ir kam reikalinga. Darbas ne
lengvas ir jei reiktų vienam 
sunešti, tai pečius nusvertų, 
bet su pagelba gerų draugų, 
kurie patys atnešė po kelis 
kartus, kaip tai, Deltuva, Jo- 
nuška, Bartašienė, Janavičius, 
Rastenis ir kiti, darbą atlikom 
gerai. Visiem aukojusiem tariu 
nuoširdų ačiū.

Šiuomi darbo nebaigėm. Vė
liau ir vėl rinksim, ne tik dra
bužius, apsiavimą, bet ir lite
ratūrą, kaip tai, knygas, bro
šiūras, dėlei dvasiško peno 
mūsų broliams ir seserims Lie
tuvoj. Todėl, draugai, neišda
linkite be vertės virš minėtų 
daiktų, gal ne po ilgam galė
sime tiesiai pasiųsti į Lietu
vą.
Ar visi progresyviai atliekame 

sąvo pareigas?
Nekalbant apie tuos nelai

mingus, kuriuos apriejo Nau
jienos, Keleivis ir kiti tos šer- 
sties laikraščiai, kurie išplėšė 

iš savo skaitytojų žmoniškus 
jausmus, kad vietoj suteikti 
pagelba nelaimėj, tai rodo 
špygą, nes taip juos mokina 
Michelsonas. Bet randasi ir 
mūsų tarpe tokių, kurie daug 
kalba apie karą, pergalę prie
šo, bet prie pozityvio darbo 
mažai prisideda, žinau dauge
lį tokių, kurie galėjo prisidėti 
prie virš minėto labdaringo 
darbo. Deja, tai neatliko.

K. Mikolaitis.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 36 Driggs Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK SULLIVAN
36 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
L 66 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 450 St. Johns Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BARNETT JAVITZ
D-B-A St. Johns Wine & Liquor Store 

450 St. Johns Place Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 105 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
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 718 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5107 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HANNAH RIBNER
(D-B-A Third Age. Liquor Store) 

5107 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 590 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6503 -• ■ 11th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the promises.

BARNETT & ISRAEL SCHNEIDER 
6503 — 11th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
W. W. 591 has been issued to the under
signed to sell wine at wholesale under 
Section 107' of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 630 Dean St. Borough of 
Brooklyn. Countv of Kings, to be consumed 
off the premises.

PETRIE WINE CO.
630 Dean St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 31 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1080 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.
METROPOLITAN GRAPE PRODUCTS. INC. 
1080 Eulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 145 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1034 Pacific Street, ■ Borough' of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CENTURY WINE CO., INC.
1034 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 10 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
882 3rd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed otf the 
premises.

GARRET & CO.. INC.
882 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
WR 481 has been issued to the undersigned 
t< sell wine at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1080 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
METROPOLITAN GRAPE PRODUCTS. INC. 
1080 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
WR 405 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
882 3rd Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

GARRET & CO., INC.
882 3rd Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
WR 393 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1034 Pacific Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

CENTURY WINE CO., INC.
1034 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 23 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
79—81 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off ths 
premises’.

ARNETTE LABE 
BOTTLED IN CALIFORNIA

79 81 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License, No. 
LL 76 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholiu Beverage Con
trol Law at 360 Furman St..^Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ALBERT C. & FRED H. DRUCKER 
Hercules Liquor Products Co.

360 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
LL 285 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholiu Beverage Con-, 
trol Law at 80 Columbia, St., Borough off 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

STANDARD FOOD PRODUCTS CORP. 
80 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 10 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectionu 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
360 Furman St., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT C. & FRED H. DRUCKER 
Hercules Liquor Products Co.

360 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5175 has been. Issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 152 Metropolitan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES ZAILSKY
157 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 635 Meeker Aventie, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pre-nlses.

) JAMES CONRY 
Manor Cafeteria & Grill

635 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1236 has bęen issued td the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 716 Knickerbocker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

FLOYD M. HEINLE
716 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 984 has been issued tor the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ol the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3501-1 1 Quentin Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK JOSEPH DE LEO 
3501-11 Quentin Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 845 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 107 Ralph Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL DOYLE
107 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4321 has been issued to thq undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 324 Lincoln Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD FREIBERG 
Autumn Cafe

324 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y.

NO'l’ICE is hereby given that License No. 
RL 1303 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 37 Nevins Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK J. MURPHY 
Murphy’s Cocktail Inn.

37 Nevins St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 25 Willoughby St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHESTERFIELD CAFE. INC.
25 Willoughby St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1083 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5802—4 18th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS GRETTOLA 
Lou’s Bar & Grili

5802—4 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NO'l’ICE is hereby given that License No. 
RL 1142 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3501 Surf Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

WILLIAM MC LEAN
3501 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

LOWELL, MASS.
(Tąsa ant 3-čio pusi.) 

/
sybę sako. Bet, ve, aš skaičiau 
drg. S. Penkausko korespon
denciją iš Lawrence, Mass. Jis 
ten sako, kad jie iškėlė obal- 
sį sukelti nemažiau $1,000. 
Baisu ir pamislyti, kaip čia 
reikės prieš juos atsilaikyti ir 
nepasiduoti jiems? Apie tą tu
rėsime visi kolektyviai svars
tyti ir gerai tartis dideliam 
darbui. Tik tokiu būdu išsiva
duosime.

Draugai, jeigu jūs lawren- 
ciškiams apie tą nieko nesaky
tume!, tai aš jums pasakyčiau, 
kokį planą sukėlimui pinigų 
galima priimti. Būtent, sureng-* 
ti gerą “Tag Day,” o lawren- 
ciškius pasikviestumėm į pa
gelba, kad mums pagelbėtų su 
dėžutėmis ant gatvių pastove-

r-———I 
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| FUNERAL PARLORS | 
H Incorporated X
I Juozas Levandauskas

I
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 

Tel. STagg 2-0783

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: E Ver green 8-9770

v ..................    v 

Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N.. Y.

Telefonas E Ver green 7-1661

ti. žinoma, mes jiems tuo pa
čiu atsimokėtumėm, jeigu jie 
irgi taip pat padarytų.

Tai būtų masinė kolekta ir 
didysis darbas - greičiau už
baigtas su pagelba plačios vi
suomenės.

Dviejų miestų lietuviai, vie
ni kitiems pagelbėdami, ga
lėtumėm didelį darbą atlikti. 
Šį klausimą pakėliau, kad visi 
draugai galėtų iš kalno ap
svarstyti, ir susirinkime grei
čiau daryti išvadas ir tarimą.

J. M. K.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks 8 d. kovo, 7:30 v. v. 
Liet. Salėje, 29 Endicott St. Malo
nėkite visos dalyvauti ir naujų atsi
veskite. Yra svarbių reikalų aptarti. 
— A. W. (54-56)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. kovo, 7:30 v. v. Kasmočių salė
je, 91 Steamboat Rd. Visi nariai da
lyvaukite ir naujų narių atsiveskite 
į kuopą. — Sekr. (54-56)

BALTIMORE, MD.
Svarbios prakalbos įvyks kovo 7 

d., 2 vai. dieną. Liet. Didžiojoje sa
lėje, 853 Hollins St. Kalbės Povi
las Rotomskis, Sov. Sąjungos Gen. 
Konsulato lietuvis atstovas ir An
tanas Bimba, Laisvės redaktorius, 
abu iš New Yorko. Kviečiame lietu
vius dalyvauti ir išgirsti teisybės 
žodį kas link Lietuvos ir šį baisų 
karą. Įžanga veltui. — Kom.

(54-55)

HARTFORD, CONN.
Liet. Am. Ch. Bendrovė rengia

----------------------------------------------- n

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRianglo 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
0------------------------------------------------- B

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Dr. John Repshis 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Ncdėliomis ir Šventadieniais:

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

skanią kalakutų vakarienę ir šo
kius. Įvyks sekmadienį, 7 d. kovo, 
155 Hungerford St. Prasidės 2:30 
v. dieną. Ši vakarienė bus paminė
jimas 2-jų metų gyvavimo šios ben
drovės. Kviečiame dalyvauti, — Ko
mitetas. (54-55)

ALDLD 68 kp. susirinkimas 
įvyks kovo 8 d., 157 Hungerford St. 
Dalyvaukite ir pasimokėdami duo
kles atsiimkite jūsų literatūrą. Pa
siskubinkime su duoklėmis, nes 
Centrui reikalingi finansai išleidi
mui šių metų knygos, kuri jau 
spaudoje. — J. Vilčinskas, sekr.

(54-56)

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. su

sirinkimas įvyks 7 d. kovo, 2 vai. 
dieną, pas drg. Praleikus, 407 Elec
tric St. Visi draugai dalyvaukite, 
nes turime daug svarbių reikalų. 
Reikia gerai prisirengti prie prakal
bų, kurios įvyks 14 d. kovo, 1:30 
vai. dieną. Kalbės R. Mizara. Pra
šome pasimokėti duokles, ir pagei
daujama kuo daugiausia naujų na
rių. — P. Šlekaitis, sekr. (53-55)

ELIZABETH, N. J.
Elizabetho ir apylinkės Mezgėjų 

Grupė šaukia susirinkimą, kuris 
įvyk kovo 7 d., š. m., 3-čią valandą 
po pietų, L. D. P. Kliube, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J.

Draugės Mezgėjos! Atsilankykite

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

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

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
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

*tal 
uflreSf

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti. .

z

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

visos ir atsiveskite savo drauges, 
nes turėsime daug svarbių dalykų 
aptarti. Ypatingai lindonietės turite 
būtinai dalyvauti. — Kviečia Komi
sija. (54-55)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 9 d., 7:30 v. v., 1072 E. 79th 
St., Moniuško salėje. Malonėkite da
lyvauti šiame susirinkime. Kadangi 
susirinkimas įvyks kas antro mėne
sio, tai bus daug dalykų svarstyti. 
—Kom. (54-56)

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

3150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

11»Ž. t-L.' ■ "ii 1» ■ • ' w «'■» i *
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Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
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WHOLESALE AND RETAIL

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

LAISVI
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LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

Penktai PualaDif

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1367 has been issued to the' undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail uqder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at ll Newell Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3218 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2671 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERBERT F. CORDES 
AND

WILLIAM C. CORDES
2671 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 825 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of! the Alcoholic Beverage Control 
Law at 873 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO PROCE 
(Park View Tavern)

873 Halsey St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 854 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 964 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ‘

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 454 Crescent Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY SLIKAS 
(Crescent Grill)

454 Crescent St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of. the Alcoholic Beverage Control 
Law at 949 Willoughby Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

4 
t

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 939 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 764 — 40th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN FINNISH SOCIALIST 
CLUB. INC.

761 — 40th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6335 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 <4 the Alcoholic Beverage Control 
taw at 296 Nassau Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY J. SIVEITZER 
JAMES MURPHY f

296 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1386 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 oJ the Alcoholic Beverage Control 
Law at 427 Wilson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN BAROW
427 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2243 Kimball St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS
2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 850 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 810 Grand St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on tne premises.

WILLIAM KESTLER
810 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1210 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of> the Alcoholic Beverage Control 
Law at 371 Johnson Ave.. Borough of 
Brooklyn, County cf Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARTIN
071 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE lx hereby given that License No. 
RL 6040 has been issued to the undersigned 
to sell be-’r, wine and liquor at retail under 
Section 107 of) the Alcoholic Beverage Control 
Law at 216-18 Crescent St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES A. FERRIN 
216-18 Crescent St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ofl the Alcoholic Beverage Control 
taw at 1081-1083 Halsey St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TOGLIA.
Adm. of Estate of John Scoca — 

EVERGREEN GRILL
1081-1083 Hnlsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ix hereby given that License No. 
RL 1160 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of. the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2993 Pitkin Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN BERNSTEIN & ALBERT 
FRIEND 

MONTAUK TAVERN
2993 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE ix hereby given that License No. 
RL 5696 has been issued ta the undersigned 
to sell bee., wine and liquor at retail under 
Section 107 oS the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3472 Fulton St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premixes.

JAMES SCHMIDT 
GRANT TAVERN

3472 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE ix 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 Control 
Law at 452 E. New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premixes.

DOMENICO LUPO
452 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5007 hast been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 232 Underhill Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

UNDERHILL INN. Inc.
232 Underhill Ave,, Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of) the Alcoholic Beverage Control 
taw at 162 Park PI. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
\ PARK TERRACE
\62 Park P). Brooklyn, N. Y.

1OTICE is hereby given that License No. 
R * 6079 has been issued to the undersigned 
tn ‘>eU beer, wine and liquor at retail under 
Se< Ion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law \ at 230 — 4th Ave., Borough of 
Broo 'lyn, County of Kings, to bo consumed 
on tb\ premixes.

\ JENNIK MANCARUSO
230—4.ft Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE > i9 hereby given that License No. 
RL 5495 \as been ixxyed to the undersigned 
to sell beA, wine and liquor at retail under 
Section 10‘\of the Alcoholic Beveragė Control 
Law at 1696 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KEARNS ft JAMES MULLEN 
1696 Broadway Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that Ljcense No. 
RL 848 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 217 — 5 th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WYNNE
217 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 182 hast been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ofl the Alcoholic Beverage Control 
Law at 75 Montague Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 96 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ofl the Alcoholic Beverage Control 
Law at 373 — 9th Street, Bqrough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. •

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

NOTICE is hereby given that License No. 
HL' 106 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 55 Plerrepont St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PIĘRREPONT HOTEL CORP.
55 Pierrepont St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of} the Alcoholic Beverage Control 
Law at 350 Flatbush Ave. Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DU BARRY CATERERS, INC.
350 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 426 So. 5th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHEW SIMON >
426 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 225 Vanderbilt Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1375 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al' 861 Utica Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MEYER KROSNER 
(Butch’s Bar & Grill)

864 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 830 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 324 Devoe Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1333 has been issued to the) undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 oO the Alcoholic Beverage Control 
Law at 101 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN V. MEEHAN
101 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1270 has been issued to the undersigned 
to sell bear, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 261 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of King**, to be consumed 
on the premises.

FOX’S RAIL, INC.
261 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 892 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 o7 the Alcoholic Beverage Control 
Law at 282 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
282 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1118 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of' the Alcoholic Beverage Control 
Law at 271—3 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to, be consumed 
on the premises.

JOSEPH BRICCA 
(Park Tavern)

271—3 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1021 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 oj the Alc.oholic Beverage Control 
Law at 281 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 883 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 804 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE ix hereby given that License No. 
RL 1286 has been issued to the i^ndersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 406 So. 3rd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereuy g|ven that License No. 
RL 838 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ąt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 914 Breadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHIAS LAUKUS 
(Oasis Bar & Grill)

914 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 oft the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6801 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Rings, to be consumed 
on the premises.

LION’S DEN, INC.
6801 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4344 has been issued to the} undersigped 
to sei) beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
taw at 2273 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County ’of Kings, to bo consumed 
on the premises.

ELIZABETH FIGLIOLI
2273 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un<(er 
Scction 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 231 So. 4th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consurped 
on the premixes.

WILLIAM AUMANN 
(AUMANN’S)

231 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1149 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
taw at 519 Franklin Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ISAAC KAMINSKY 
MORRIS KAMINSKY 
JACK KAMINSKY 

JESSIE KAMINSKY LEXIER 
(Brcvoort Wine & Lwiuor Storę)

519 Franklin Ave. Brooklyn. N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 867 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of/ the Alcoholic Beverage Control 
Law at 139 Patchon Ave., Borough, of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES MORAN *
139 Fatchen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE ix hereby given that License No. 
RL 1256 has been issued to the yndersigped 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 254 Driggs Ave., ■ Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

PETER KWASNIEWSKI
254 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1071 has been issued to the unedrsigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 o(\ the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1058 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAROLD F. & WILFRED H. ATCHUĘ 
1058 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6057 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of} the Alcoholic Beverage Control 
Law at 822 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

NEIL KELLY
822 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 oft tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 481 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THORPE’S TAVERN, Inc.
481 Court St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 55- — 5 th Aye., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK J. MURPHY 
(Murphy’s Bar & Grill)

551 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL. 1138 has been) issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 304 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1226 has been issued to the undersigned 
to sell be°‘’> wine and liquor at retail under 
Section 107 o5 the Alcoholic Beverage Control 
Law at 470 Court St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the promises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6697 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 524 Court St. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL\ 5702 has- been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1104 Cortelyou Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

HOWARD JACOB SCHULTZ 
1104 Cortelyou Road Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1296 has been issued' to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1029-31 CortelvoU Rd. Borough zof 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 722 Coney Island Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTOR LAZARO (VIC’S-REST)
722 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Ljcense No. 
RL 5017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 807 Coney Island Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIE TEAHEN
807 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licens; No. 
RL 5507 Has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of <he Alcoholic Beverage Control 
Law at 773 Coney Island Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. DUFFY (DUFFYS) 
773 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6271 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1157 Myrtle Ave., 10 Jefferson St. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

RUDOLPH H. WENZEL
1157 Myrtle Avenue
10 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 628 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1080 Bergen Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ALBERT MULLER
1080 Bergen St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 981 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under’ Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3 Seigel Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAMUEL WOLF JR.
3 Seigel St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1367 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 553 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BAY RIVER WINE CO.. INC.
553 — Cth Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE ix hereby given that License No. 
RL 1006 has been issued to the undersigned 
to ':ejl beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 279 Wyckoff' Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 104 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under, Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 297 Atlantic Ąve., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ATLANTIC WINE & LIQUOR CO. 
297 Atlantic Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE ix'hereby given that License No. 
L 254 has been issued to the updersigned 
to sell wine and liqyor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Taw at 408 Jay Sįęeet, Bprough of 
Brooklyn. County of Kings, to bė consumed 
off the premises.

KURLAND LIQUORS, INC.
408 Jay St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 348 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at) recall under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 124 . — 41 Street, Borough of 
Brooklyn, Coupty of Kings', to bė cohbumed 
off the premises.

■ JOHN SARNOWSKI
124 — 41st St. Brooklyn, N. Y. 

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

ANNA & JOSEPH FINKELSTEIN 
(Marine Wine & Liquor Store)

1961 Flątbush Ave. Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1074 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail unden Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3901 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MICHAEL B. NOVOK
3901 — 5 th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li-enr.e No. 
L 838 has been issued to the .undersigned 
to sell wine and liquor at retail under) Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
ta\w at 4906 — 5th Ąyenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

EPSTEIN'S LIQUOR STORE, INC. 
4906 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given fhat License No. 
L 534 has been issued’ to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail unden Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage. Control 
Law at 201 — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 537 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 43 Schermerhorn St. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CHARLES LOFFMĄN 
(D-B-A Boro Hall Liquor Store)

43 Schermerhorn St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1181 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of tile Alcoholic Beverage Control 
Law at 1081 Liberty Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 284 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 ofJHhn Alcoholic Beverage Control 
Law at 3<f Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENNESSY WINE & LIQUOR INC. 
34 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Incense No. 
L 57 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 941 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 775 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 124 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

WILLIAM IL VAN VLECK, INC. 
124 Montague St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1522 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 18 Newkirk Plaza, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
NEWKIRK STATION LIQUORS & WINES 

INC.
18 Newkirk Plaza Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 368 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under Sec
tion 107 of the’ Alcoholic Beverage Control 
T aw at 288 Coney Island Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY SINGER
\ (Park Circle Wine & Liquor Store) 
,'288 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
D. W. 211 has been issued to the under
signed to manufacture wine under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2071-73 Fulton St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, t<- be consumed 
off the premises.

LA REINE VINE YARDS. INC. 
2071-73 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
D. W. 73 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Sedgwick Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

EPHRAIM A. KRACKOV
(D-B-A Golden Dawn Wineries)

74 Sedgwick St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 326 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6326 — Ave. N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLPH ROLB
6326 Avenue N, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 254 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 170 Ąvenue T, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

GIOVANNI PIZZUTO 
AND 

BASILĮO IMBURGIA
170 Avenue T, Brooklyn, N. Y.
NOTICE js hereby given that License No. 
RW 236 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 3712—14 13th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW ERCOLINO 
(Rod's Rest.)

3712—14 13th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE iq hereby given that License No. 
RW 316 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 168 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB
168 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 785 has been issued to tqe undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ląw at 1957 Flatbush Avė., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CĄRMELA D’ARCO 
Tony’s Italian American Rest.

1957 Flatbush Ąve., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 315 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at; retail under Section 
107 of the Alcoholic BeVerage Control 
Law at 281 Avenue X, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the iiremises.

NICOLO POLACCO
284 Avenue X, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given tliAt License No. 
RL 4374 has been issued to the undersigned 
to sell beer,’ wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
LaW At 964 Coney Island' Ave./ Borough of 
Brooklyn, County of Rings, to bo consumed 
on the premises.

PATRICK J. MCpRATH 
AND 

PATRICK CĄRNEY 
(D-B-A McGrath's Anvil Inn)

964 Coney lįllaųd Avę., Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
CW 55 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 386 Troutman Street, Rprobgh or 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
W 22 has been issued to the un<|ersigne<| 
tu sell, wine at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cohsumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 729 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wjnc at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1833-1835 Strauss St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumer! 
on the premises.

ROUMANIAN PEASANT. INC. 
1833—1885 Strauss St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 240 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 145 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn, County of King);, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 734 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1064 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RALPH PACCIONE
1064 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 740 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 224 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL LAMONICO
224 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 781 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 167 Hoyt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DEL GIUDICE
167 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 184 has been issued, to the undersigned 
to manufacture wine under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 Imlay Street, Borough cf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

SALVATORE A. SALOMONE 
Riverbank Wine Co.

137 Imlay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 463 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LORENZO
50 Stone 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 Control 
Law at 939 Grand Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLF STULGINSKĮ
939 Grand St., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 63381 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine', and liquor at retail under 
Section 107 of thf> Alcoholic Beverage Control 
Taw at 3042 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERARD KELLY
3042 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1090 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine arid liquor at retai) under 
Section 107 of (.he Alcoholic Beverage Control 
Law at 434 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY C. BALDAUF 
(Cedar Tavern)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 835 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1193 Myrtle Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM H. WENDLAND 
1193 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1200 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 148 Hoyt Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN HEISSENBUTTEL
148 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5500 has been issued tot the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 704 Nostrand Avenye, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 876 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 196 Johnson Aye., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VITO LICAVOLI
196 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICĘ is hereby given that License. No. 
RL 750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 428 Tompkins Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABRAHAM ROTHMAN
428 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5780 has been issued! to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
J,aw ąt 638 Bergen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
638 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 808 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1801 10th Avenue.- Borough of 
Brooklyn, County of Ęings, to be consumed 
on the premises.

' THOMAS S. K1RNĄN
1801 10th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is lieręby given that License No. 
RL 1227 has beep issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Rquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2081 Flq,thui<h Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAURICE H. PRICE 
2081 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5018 has been issued to thę undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 443 Evergreen Avenue, Borough of 
Brooklyn, Coynty of Kings, to be consumed 
on the premises.

HANNAH TAUREN 
(The Commish’s Inn)

443 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICĘ is hereby given that License No. 
RL 1343 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and Ijquoi’ at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 49 Ten Eyck St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume^ 
on the promises.

JOHN BALEZENTIS
49 Ten Eyck St,, Brooklyn, N. Y. 

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 998 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4723 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume^ 
on the premises.

GEORGE JOYCE & MARTIN HOGAN 
Emerald Bar & Grill

4723 4th AvC,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2628 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to- be consumed 
on the premises.

GUISEPPE CALABRESE 
2628 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 776 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 15 & 17 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DĄVID STOLLER, ADM.
ORIGINAL DAVE’S BUSY BEE

15 & 17 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1247 has been issued tp the undersigned 
te sell beer, wine and liqunr at retail under 
Sectipn 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 242 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4386 has been issued td the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1753 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FULREID BAR & GRILL, INC. 
1753 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 862 has been issued to the undersigned 
to sell beei', wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 547 Morgan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONSTANTY SINKEWICZ
517 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6474 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 38 Bogart Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 871 has been issued to (he undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 85 North 7 Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIA LACHTARA
Adm. of Estate of Anthony Lachtara 

85 No. 7th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4316 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 234 Cleveland Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JUREVICH 
Cleveland Palace

234 Cleveland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE js hereby given* that License No. 
RL 6054 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 552 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MAGUIRE
552 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1393 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
taw at 138 Ft. Green Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORIARTY & REILLY
138 Ft. Greene Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1159 has been issued to thei undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 406 Flatbush Ave., Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ISADORE H. BRENNER
406 Flatbush Ave., Ext., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 71 ID has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 214 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT ORLANDO
214 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6210 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 109 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, 'to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4249 has been issued to thd undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law 40 Marcy Ąvenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK PAGNOTTA
40 Marcy Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE Is hereby given that Licence No. 
RL 1234 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law ąt 315 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, 'County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORIARTY & REILLY
315 Flat^usji, Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4170 has been issued to the undersigned 
to sell beer,- wine and liquor at retail under 
Section 107 of Ihe Alcoholic Beverage Control 
Law] at 178 Broadway — 850 Driggs Ave., 
Borough of BrocKlyib County of Rings, to 
be consumed on the premises.

PETER LUGER, INC.
178 Broadway
850 liriggs Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1309 bąs been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 621 Chester St., 109 Heuemxn Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

RICHARD C. CONNORS
621 Chester St..
199 Hegemaq St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1030 has been, issued to the undersigned 
to sell wine 4 liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 132A Sumner Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NATAUĘ KULBQK
132Ą Sumner Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1004 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquo”, at retail under Section 
107 of the Aloohoiic Beverage Control taw 
at 482 Con^y Island Ave., Borpugh of Brook
lyn, County, of Kings, to be consumed off 
thę premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 921 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail Under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3419 Fulton Street, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premlsf.s.

JOHN KATILES
3419 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

■NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 384 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2919 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. 4

SCHREIBER’S WINE & LIQUOR 
STORE, INC.

2919 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 969 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control L*iw 
at 243 Tompkins Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ADOLPH ft KATE NADELL
243 Tompkins Ave., Brooklyn, N- X-

NOTICE is hereby given that Licence Np. 
L 1124 has been issued to the undersigned 
to sell wine ft liquor, at retail unde? Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 333 Cumberland Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
CUMBERLAND WINE & LIQUOR CORP. 
333 Cumberland St.. Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 439 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1308 Broadway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

MEYER COHEN
Broadway—Ralph Wine ft Liquor Stori 

1308 Broadway, Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that Licence No, 
L 979 has been issued to the undersigned 
to sell wine ft liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3614 Quentin Road. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

WALTER JOSEPH REGAN 
£614 Quentin Rd.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1002 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3901 7th Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

ALICE O’REILLY
3901 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givep that Licence No. 
L 993 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 431 Ralph Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the nremisex.
RUTH LIEBERMAN & GEORGE WIBECAN 

Kingsboro Wine & Liquor Storo
431 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 998 has been issued to the undersignėd 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 889 Livonia Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
th*' premises.

MAX GORDON ft MORTON LEVINE 
883 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. | < 
L 873 has been issued to the undersigned 
to sell wine & iiquor, st retail under Section 
107'of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3 06 Kingston Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

KINGSTON AVE. WINE & LIQUOR 
CO., INC.

106 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE, is hereby given that Licence N*. a-- -^4 
L 21*5 has been issued to tho undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section
107 of the Alcoholic Beverage Control Law S 
at 8525 4th Avenpe, Borough of Brook- ... I 
lyn, County of Kings, to be consumed off
the premises.

BAY RIDGE LIQUOR CO.. INC. ' . į
8525 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 971 has been issued to the undersigned 
to sell wine & iiquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 328 Bedford Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, Lu be consumed off 
the premises.

WILLIAM SIEGFRIED
328 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. ‘ - 
I, 1007 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
st 387 New Lots Avenue. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to bfl consumed off 
the premises.

NEW LOTS LIQUOR STORE, INC.
337 New Lets Ave., Brooklyn, N. Y. 

- ----- ' ■ 
NOTICE is hereby given that Licence No.
L 723 has been issued to the undersigned | 
to sell wine ft liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control (aw
at 903 Church Avenue, Borough of Brook- J 
ivn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.
CHURCH AVENUE WINE ft LIQUOR CO. . ■ | 
903 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 646 lias been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1879 Bedford Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

HĄRRY SALTZMAN 
Grant Square. Liquor Store

1379 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licenęe No. 
L 1178 has been issued to theunders(gned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2777 Atlantic Avenue. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

HENRY F. OHLAU
2777 Atlantic Aye., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 796 hns been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2037 Fulton Street, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

LOUIS & SAM SCHNEIDER 
Sally’s tyines & Liquors

2037 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1347 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1115 McDonald Ave., Borough of Brook-
lyn, County of Kings, to be consumed Off 
the premises.

HARRy YAMPOLSKY 
Harry’s Wine & Liquor Storo

1115 McDonhlel Ąve., Brooklyn, N. Y.

NOTICĘ is hereby gjven that Licence No. 
W. W. 104 has been issued to the under
signed to sell wine at wholesale under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 360 l^urmsn Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

FRED C. GREYTON, CLARENCE W. 
TAYLOR. FLORA T. KEELER 

LUCY ZIMMER
(D-B-A The Taylor Wine Co.) 

furman St. Brooklyn, N. Y.

1

360

/■'į
.’ft®
■J

been issued to the undersigned
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 985 has ' I___ ft _ ft ‘
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1128—32 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, fo be consumed 
on the premises.

RUDOLPH SCHUMACKER 
1128—32 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

■ ;? J

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5941 has been issued to the undersigned 
to sei) beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2880 Nostrand Avenue, Borough pf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

F. ft D. BAR ft GRILL, INC.
2880 Nostrand Ave., • Brooklyn, N. Y
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Ar Toli Raudonoji Armija 

Nuo Lietuvos?
Pirmadienj, kovo 8 dieną, 

7:30 vai. vakare, Laisvės sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne, atsibus diskusijos ir karo 
klausimų aiškinimas. Kalbės 
D. M. Šolomskas.

Jis aiškins visų mūsų fron
tų padėtį prieš barbariškus 
hitlerininkus, fašistus ir Japo
nijos samurajus. Bus išaiškin
ta, ką reiškia Amerikos orlai- 
vyno pergalė prie Naujos Gvi
nėjos, kur nuskandino 22 Ja
ponijos laivus.

Bet vyriausiai bus aiškina
ma Raudonosios Armijos vė
liausias ofensyvas, kuris vysto
si linkui Smolensko ir Lietu
vos. Kaip žinome, Lietuvoj 
viešpatauja žvėriški vokiečiai 
hitlerininkai ir lietuviai smeto- 
nininkai, kurie žiauriai žudo

mūsų brolius, sesutes, tėvus ir 
gimines!

Ar toli dar Raudonoji Armi
ja nuo Lietuvos? Ar bus Lie
tuva išlaisvinta dar šį pavasarį 
iš po tų budelių jungo? Ar su
stos Raudonoji Armija Lietu
voj, ar ji žygiuos toliau į va
karus? Ką reiškia tos kalbos 
apie “Hitlerio apsigynimo lini
ją“ ? Ką reiškia tos kalbos 
apie Finliandijos ir kitų Ašies 
fašistų “taiką”?

Įžanga visiems veltui. Po 
įžanginės kalbos, kurią pasa
kys D. M. šolomskas, bus 
klausimai ir diskusijos. Visus 
ir visas kviečiame atsilankyti. 
Dienraščio skaitytojus prašo
me apie tat pranešti ir savo 
pažįstamiems, draugams.

Rengėjai.

Laisve ir LDS Centras Krau
jo Davėjų Iškilmėse

Iškilmingame kraujo davi
mo Raudonajam Kryžiui kam
panijos atidaryme kovo 4-tą,' 
New Yorko Raud. Kryžiaus 
kraujo ėmimo centralinėj įstai
goj, 2 E. 37th St., dalyvavo 
desėtkų gyvenančių New Yom 
ke tautų atstovybės. Dalyvavo 
ne tik šiaip sau pažiūrėti, bet 
davė kraujo.

Lietuvius tose iškilmėse at
stovavo dienraščio Laisvės vy- 
riausis redaktorius Rojus Mi- 
zara (kuris taip pat yra LDS 
Centro prezidentas ir Raudo
nojo Kryžiaus paskirtas šios 
kampanijos vedimo tarp lietu
vių pirmininku), Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo Centro 
veikiantysis sekretorius Jonas 
Gasiūnas ir raštininkės Anne 
V. Yakštienė, Frances Pakal
niškienė, Beatrice Kalakaus- 
kaitė.

Jie visi nuvyko tiesiai iš 
darbo ir darban sugrįžo. Buvo 
nuvažiavę ir tūli kiti asme
nys, bet jų kraujo neėmė, ra
do persilpnais tai pareigai. 
Tas parodo, kad kraujo duoti 
gali eiti bile kas, kuris tikisi 
esą sveiku, nes be perklausinė- 
jimo ir tyrimo neima kraujo, 
nėra pavojaus, kad paskutinį 
atimtų.

Pavasariop, šalčiams suma
žėjus, manoma, bus sumobili
zuotas masinis lietuvių kraujo 
davimas, kur nors lietuvių 
centre. Susimobilizavus šimtui 
ar daugiau vienu kartu, Rau-

PAVASARINIS

BALIUS
Rengia L.D.S. 1 Kuopa 

Šeštadienį

KOVO 13 MARCH
LAISVĖS SALĖJE 

419 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

ŠOKIAMS GROS
GERA ORKESTRĄ

Bilietas 40c.
/

Pradžia 7 vai. vakaro

Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame 
baliuje ir linksmai praleisti 
laiką. komisija.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS VYRAS DIRBTI 

REKSAUNftJE 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės: Hellerman Waste Co., 
65 George Street, 

tarpe Central ir Wilson Avės., 
Brooklyn, N. Y. (53-55)

Reikalinga jauna mergina arba su
augusi moteris dirbti prie lengvo na
mų darbo, taipgi prižiūrėti ligonę. 
Gaus atskirą kambarį. Puiki kaimi- 
?ystė. Skambinkite: Pr. 4-1932 nuo 

vai. dieną iki vakaro. (53-55)

donasis Kryžius į paskirtą vie
tą atsiunčia keliaujančią krau
jo priėmimo stotį su daktarais 
ir slaugėmis.

P. Fulton Laidotuvės 
Šeštadienį; Draugai 
Prašomi Palydėti

Petras Fulto.n-Paltanavičius 
bus išlydėtas iš graboriaus 
Bieliausko šermeninės, 660 
Grand St., kovo 6-tą, 2 vai. po 
pietų. Laidos Alyvų Kalnelio 
kapinėse, Maspethe.

Prie velionies kapo atsisvei
kinimo kalbą pasakys A. Bim
ba, vienas iš dienraščio Lais
vės redaktorių.

P. Fulton buvo nariu Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
ir Lietuvių Literatūros Draugi
jos pirmų kuopų, taipgi dien
raščio Laisvės nuolatinis skai
tytojas ir rėmėjas viso pažan
giojo judėjimo. Jo darbas, il
gos, tankiai vakarinio šifto, 
valandos restauranuose kliudė 
jam veikliai dalyvauti mūsų 
mitinguose ir pramogose, ta
čiau jis savo negalėjimą prisi
dėti darbu atpildydavo auko
mis. |

Velionis Petras mūsų judėji
mui nusipelnė ir tuomi, kad 
jis vienintelę savo dukrą Biru- 
tą užaugino tame judėjime. 
Jinai priklauso LDS jaunimo 
kuopoje, yra sakius prakalbų, 
rašius mūsų spaudos angliš
kiems skyriams ir protarpiais 
juos redagavus.

Organizacijų nariai, visi 
draugai ir draugės prašomi 
dalyvauti laidotuvėse. Vairavi
mas automobilių į laidotuves 
nėra draudžiamas.

CIO ir AFL Unijos 
Gelbės įkalintus

Priešfašistus
Delegatai nuo desėtkų CIO 

ir AFL unijų, taipgi nuo bro
liškų ir kultūrinių organizaci
jų dalyvaus konferencijoj gel
bėjimui šiaurinėj Afrikoj įka
lintų anti-fašistų, kurie kovojo 
prieš fašizmą Ispanijos karo 
fronte, taipgi ir prieš fašizmo 
kilimą savo šalyse.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-ma kuopa, taipgi Mo
terų Apšvietos Kliubas yra 
paskyrę delegatus.

Visoms kitoms organizaci
joms taip pat reikėtų pasiųsti 
delegatus. Kur delegatų neiš
rinkta, valdybos turėtų pasiųs
ti atstovybę. Tie žmonės ka
riavo prieš fašizmą per kelis 
metus, o po to kelinti metai

Ateikite Pamatyti Svarbių 
Judžių ir Pasilinksminti

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo ir Mezgėjų -rengiami 
judžiai ir balius įvyks jau šį 
sekmadienį, kovo (March) 7 
(įėjimas su kovo 6-tos tikie- 
tais, kuriuos daugelis pirkote 
iš anksto). Judžių pradžia 
2:30 vai. po pietų. Balius - 
šokiai tuojau po judžių.

Vakare taipgi bus išduoda
mos trys dovanos. Įžanga vis
kam tik 25c.

Kugelio, blynukų su uogie
ne, kopūstuose vyniotų kotle-

tebebūna įkalinti. Dabartiniu 
didžiųjų kovų prieš fašizmą 
metu laikymas įkalintais de
sėtkų tūkstančių kovotojų 
prieš fašizmą negali būti pa
teisinamas nei toleruojamas, 
prieš tą kiekvienas laisvę my
lintis žmogus privalo pakelti 
balsą ir tam yra ši konferen
cija. Tad lai nesilieka organi
zacijos, kuri neparemtų kovo
tojų laisvinimo darbo.

Konferencija įvyks kovo 6- 
tą, nuo 2 iki 5 vai. po pietų, 
viešbutyje Astor, prie Times 
Square, New Yorke. Registra
cija $1 per asmenį.

Raudonasis Kryžius Veš 
Maisto Kaliniams

Pirmasis Raudonojo Kry
žiaus laivas, vežantis maisto 
įkalintiems Ašies kraštuose 
amerikiečiams iš New Yorko 
išplauksiąs kada nors ateinan
čią savaitę į Franci jos portą 
Marseille, kaip skelbia Dr. 
Marc Peter, tarptautinis R. K. 
delegatas Jungtinėms Valsti
joms.

Dėkoju Visiems Lankiusiems 
Ir Apdovanojusiems

Pirmiausiai dėkoju Laisvei 
už informavimą draugių - 
draugų apie mano ligą. La
biausiai dėkoju Moterų Ap
švietos Kliubo pirmininkei K. 
Petrikienei už šiltus valgius, 
taipgi kliubietei S. Sasnai už 
dovaną, ir S. Paplauskienei iš 
Bradford, Mass., už dovaną ir 
aplankymą; draugė tuo tar
pu svečiavosi Brooklyne, ir vi
soms kitoms lankytojoms: J. 
Stankaitienei, O. Depsienei, J. 
Marčiukienei, E. Vitartienei, 
M. Riskevičienei, M. Repins- 
kienei, E. Yumplot, M. Vasi
liauskienei.

Josephine McCloski stovėjo 
pas mane per dieną ir naktį 
savaitę laiko.

Taipgi gavau laiškų nuo P. 
Jasilionienės iš Binghamton, 
O. Gaškauskienės iš Hunting
ton, M. Mikionis ir J. ir M. 
Kupčinskų iš Great Neck, Su- 
sanos ir jos mamės Kazokie- 
nės iš Jamaica, J. Augutienės, 
nors ji pati tuo laiku sirgo.

Daug džiaugsmo suteikė 
draugių - draugų atlankytu as 
asmeniškai ir laiškais, ir apdo
vanojimas.

Sophie Petkienė.

Daugelio Tautų Bendra 
Pramoga Sovietų 

Karo Pagalbai
Šaunus koncertas, su žvaigž

dėmis menininkais ir žymiais 
kalbėtojais, rengiamas pasvei
kinimui Raudonosios Armijos 
ir jos paramai, įvyks kovo 14- 
tos popietį, 2:30 vai., Manha
ttan Center, 34th St. ir 8th 
Ave., New Yorke.

Rengime dalyvauja ir Lietu
vių Komitetas Teikimui Pagal
bos Sovietų Sąjungai.

Suėmė 10 Pavojingų 
Svetimšalių

Federalio Tyrinėjimų Biuro 
specialis agentas E. E. Conroy 
skelbia, kad sulaikyta 10 vo
kiečių, 8 vyrai ir 2 moterys, 
kaipo pavojingi svetimšaliai. 
Vienas iš jų buvęs Bundo 
storm-tru p erių.

tų ir kitų karštų ir šaltų už
kandžių ir gėrimų gausite nuo 
5 vai., tad kviečiame užeiti 
anksti.

Pradedame balių anksti tiks
liai, kad žmonės turėtų kada 
pasilinksminti ir dar sugrįžtų 
laiku pasilsėti sekamos dienos 
darbui.

Visas judžių ii’ baliaus pel
nas eis Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Ateikite pasilinksmin
ti ir paremti patrijotinę įstai
gą. Rengėjos.

7-ni Tūkstančiai Sva- 
rŲ Mėsos Atimta iš 

Šmugelninky
Pereitą ketvirtadienį 75 gru

pėm vyriausybės paskirtų žmo
nių padarius kratas ant įva
žiuojančių miestan vežimų, 
veik ant visų kelių, suimta 7,- 
000 svarų n estam p notos mėsos 
ir areštuoti penki mėsos pirk
liai. Mažiau prasikaltusieji 
ant vietos nubausti ir paleisti, 
o kiti palikti kvotimui ir teis
mui toliau. Atrastų kaltais mė
sa konfiskuota.

Tarpe įšmugeliuojamos mė
sos rasta šimtas svarų ir to
kios, kuri pripažinta netinka
ma žmonėms valgyti.

Jurgine Kviečia
šv. Jurgio Draugystės ba

lius įvyks kovo 6-tos vakarą, 
Grand Paradise salėse, 318 
Grand St., New Yorke, šo
kiams gros dvi orkestros. Na
riai su savo šeimynomis, drau
gais ir pažįstamais ir visi ’kiti 
kviečiami dalyvauti. Įžanga 
45 centai.

Naujausias March of Time Judis 

‘One Day of War 
—Russia, 1943” 
Sensacingiausias judis didvyrybčs, drą

sos, nesvyruojančios narsos Sovietų Ar
mijų. Generolų, Partizanų—judamasis pa
veikslas, kuris Rusų Raudonąja Armija 
stebins 1:10,000,(100 Amerikiečių net iki 
svaigulio. Taip pat 43 žinių judžiai iš 
viso pasaulio. Didžiausia judžių progra
ma mieste — 20c. iki 2 P. M.

CMDACOV NEWSREEL theatre LnlDnuul broabway & 46 st., n. y.

Irving Place The. Artl t. ir Union Sq. 1 Vėlus Rodymas 
—5-9879 Į Kas šeštadienį

Klasiška Prieš-Prūsiška Pašaipa

The Captain of Kopenic
Taipgi:

Naujausios Karo Žinios

Margaret Sullavan ir 
Frederic March 

“So Ends Our Night” 
Puikus Prieš-Naeiškas judis.

SONJA HENIE ir“tM — 
“STARS ON ICE” 

Vienintelis jūsų kalba kalbąs vaidinimas.
SIMFONIJA . . . MUZIKA . . . JUOKDARIAI ANT PAČIŪŽŲ . , .
GROŽE . ŽAVĖJIMAI.

50c., $1.00, $1.50 SESTADI.^I«^AK- . Vakarais 8:40, Po piet Tree.
I ir šeštad. 2:40, Sekm. 3 vai.

ROCKEFELLER CENTER THEATRE
VERTINGIAUSIA PRAMOGA NEW YORKE... GRAŽIAUSIAS PASAULIO 

TEATRAS . . . 3,000 SfiDYNIŲ.

KETVIRTA DIDŽIOJI SAVAITĖ!

Y.

Istoriniai judžiai, kuriuos pargabeno Wendell 
Willkie į Jungtines Valstijas

Siege of Leningrad
Pergalingoji epika. didžio miesto, 

apgulto per 18 menesių.
Aiškina Edward Morrow — Europinis C.B.S. radijo Atstovas.

Nuolat nuo 9 A. M. — 28c iki 1 P. M. šiokiom dienom!

STANLEY THEATRE "" “■ “aSSS »■
VĖLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENĮ!

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

Sekmadienį, Kovo 7 March
Prasidės 6-tą vai. vakare

A. & J. Kasmočių Svetainėje
91 Steamboat Road, Great Neck, N. Y.

KALBĖS D. M. ŠOLOMSKAS
Vienas iš dienraščio Laisvės redaktorių

Vokiečiai Raudonosios Ar
mijos mušami ir vejami slen
ka vis artyn Lietuvos. Ar ilgai 
ims pasiekti Lietuvą? Kiekvie
nam iš mūsų yra įdomu išgirst 
ką naujesnio apie tai.

Kalbėtojas taipgi aiškins ir 
apie kitus frontus. Skaitlingai 
susirinkim išklausyti svarbių 
prakalbų.

Įžanga nemokamai

Rengimo Komitetas.
D. M. ŠOLOMSKAS

Atlikite Income Tax Reikalą
Duokite priruošt ekspertui Accountantui savo In- 

iome Tax (Įplaukų Taksų) Blanką. Jis atliks tinka
mai ir už prieinamą atlyginimą.

Kreipkitės į Laisves raštinę, 427 Lorimer Street, 
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

šeštadieniais nuo 12 vai. dieną iki 5 vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. dieną.
Atlikite taksų priruošimą tuojau, nes jau laiko ne

daug. Kiekvienas žmogus, uždirbęs algos virš $500 
turės išpildyt valdžiai tam tikrą Income Tax Blanką.

LAISVĖS ANTRAŠAS:
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

i

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842 Į

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN
Gerai Patyrę Barberlal

660 GRAND ST.
tfwwvtfwmi iniiAiiAiiAiiofiAiwwiotywvwini ibįvmwwvwiAIWIIiniinHnnnr

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Pavasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

Vnu-YHIN* RAMONA V IR I-TH I N* RAPMKr-

ROBERT LIPTON .’°“ TT
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178




