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Mr. Churchill pasakyta kal
ba Fulton, Mo., yra tokia pati, 
kokias keli metai atgal sakė 
Hitleris ir Mussolinis. Tai ang
lų imperializmo šauksmas kry
žiaus karan prieš Tarybų Są
jungą! Tai kalba žmogaus, 
trokštančio baisiausio karo, 
kuris prarytų gal šimtus m i-! 
lionų žmonių gyvasčių, bet bi- ! 
le tik galėtų išgelbėti britų j 
imperialistų žvėrišką viešpa- , 
tavimą kolonijose!

BYRNES PRAŠO TUOJAU 
ATSAUKT SOVIETINIUS 

KARIUS IŠ IRANO
■ Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius Byr
nes pasiuntė Sovietam man
dagų paraginimą, kad tuo
jau ištrauktų Raudonosios 

Visur ko-‘Armijos junginius iš Irano. 
Sukilimai I Byrnes prašo greito atsaky- 

Indo - Chinuoso, mo. Jis primena, kad, pa- 
Fgipto, Syrijoj ir gal Anglijos - Irano-Sovie- 

žmonės bodisi Į tų sutarti iš 1942 m., tll- 
anglu, nekenčia juos, kaip ko- vėjus būti atšaukta Angli- 
kią ligą, kaip kokią nelaimę! jos jr Sovietų kariuomenė 

* * ★ 'iš Irano iki kovo 2 d. šie-
Cairo mieste, Fgipto. stu- j

(lentai demonstravo prieš, bri- gymes užtyli senesnę So
tus ir reikalavo ištraukt, ,s ton . Jran0 gutartj j.
anglų armija. Ang .jos karei- • . g ..
viai sande i studentus ir kelis | ,v ;. , o , •sutartis sako, Sovietai turi 

Studentų delegacija nuvyko teisę atsiųsti n palaikyti 
j Sovietų Sąjungos atstovybės į savo kai iuomene Ii ano, ka- 
rūma ir išreiškė padėką, kad da mato reikalą.
tik ji gynė Fgipto ir kitų tau- į *-----------
tų reikalus Jungtinių Tautų Sugrąžint Karšo Sritį, Rei- 
organizacijos konferencijoj, 
Londone.

Aišku, kad tokis studentų 
atsinešimas iššaukia pasiutimą 
pas Mr. Churchill ir visus bri
tus imperialistus. Todėl jie 
siunta, dūksta ir imasi visokių 
provokacijų ir suokalbiu, bile 
tik kaip nors būtu galima su
naikinti Tarybų Sąjungą. .Tie 
ja skaito visko “kaltininke.“

Tam sakė ir Hitleris ir Mus
solinis. Ir ko jie susilaukė? Lai 
apie tai pagalvoja ir Mr. 
Churchill! Jo viltis ant “ato
minės bombos” gali baigtis į

Kodėl Church iil’ą apėmė to
kia pasiutimas? Kodėl jis taip 
šaltakraujiškai užsigeidė ka
ro7 Todėl, kad jis mato besi
artinanti galą britų imperia- i 
lizino viešpatavimo, 
lonijų vergi 
Indonezijoj', 
Palestinoj, 
kitur! Visur

prieš 
karą.

Karšo - Ardahano ruožtas 
rubežiuojasi su Sovietinė
mis Gruzijos ir Armėnijos 
respublikomis.

rias Rusija turėjo 
Pirmąjį pasaulinį

Mikolaičikas Padeda 
Lenkų Fašistams, 

Pareiškė Tass Ant kapinių, netoli Anzio, Italijoj, kur prieš keletą 
metų šimtai amerikiečių karių padėjo gyvastis, kariš
kiai peržiūrinėjai eiles kryželiu, jieškodami savo drau
gų kapo. Darbininkai kovoja dabar, kad išlaikyti de
mokratiją, už kurią tie vaikinai mirė.

“CHURCHILLAS ŽVENGIA, 
KAIP SENAS ARKLYS,” 

SAKO DARBIECIAI
London. — Darbo Parti

jos /atstovai Anglijos seime 
smerkė buvusio premjero 
Churchillo kalbą, kurioje jis 
ragino sudaryt karinę an
glų - amerikonų santarvę

Amerikonų Bruzdėjimas 
Prieš Churchillo 

Karinę Kalbą l

V;

prieš Sovietus.
Driberg sakė: “Churchil 

lo kalba yra seno 
žvengimas.”

Harold L e ver 
Churchillo kalbą su 
slaptosios policijos

arklio

1

lygino. 
nacių * j 1 

dekla
macijomis. L. J. Solley va- f 
dino ją “aiškiu karo skelbs

imu prieš Sovietų Sąjungą.” i ■» ir • . • > • .L.* 4

London. —■ Sovietinė 
nių agentūra Tass sako, 
Mikolaičikas, Lenkų Vals
tiečių Partijos vadas ir vi
ce - premjeras, drąsina fa
šistinius lenkų gaivalus. 
Varšavos laikraštis Glos 
Ludu ir radijas smerkė Mi- 
kolaičiką už atsisakymą su
daryt bendrus kandidatų 
sąrašus ateinantiems rinki
mams išvien su socialistais, 
komunistais ir trimis kito- 

imis demokratinėmis parti- 
I jomis.

Irano Prem jeras Ti-i ♦ . r n , 1 • GALIOS MANDŽURIJOJ km Gėry Santykiy į 
Su Sovietu Sąjunga

kalauja Sovietai
Washington. — Sovietų 

Sąjunga pareikalavo, kad 
Turkija sugrąžintų jai Kar
šo ir Ardahano sritis, ku-!1.

Maskva. — Išvykdamas 
taip, kaip Hitlerio baigėsi ant | namo iš Maskvos, Ahmadas 
jo visokių išradimų. ,Ghavam, Irano ministeris

★ ★ ★ ipirmininkas, sake, kad jis
Turčių- spauda didžiuojasi, pasitiki, jog susitvarkys 

kad Mr. Byrnes net du pro- santykiai tarp Irano ir So- 
testus viena diena pasiuntė vietų Sąjungos.
Sovietu Sąjungai, vieną —i laikraščių reporteriai ban- 
Mandžurijos reikalais, kitą —}dė išgaut pareiškimą, kad 
Trano.

Well, atrodo, kad kAda taip 
lengvai tie protestai gamina
mi, tai ne visada į juos rinitai 
bus kreipta atyda.

Užsieniniu €

V • zi- 
St.

Senatoriai Paskelbs 
Amerikos Hitleri

ninką Vardus

Teis Dvyliką Negru, 
Bet ne Baltuosius 

Lynčininkus

MACARTHUR NETURI

Wasbington. •— Amerikos 
valstybės sekretorius Byr
nes pranešė, kad generolas 
MacArthur turi galią, tiktai 
Japonijoj, pietinėj Korėjos 
pusėj ir kai kuriose Pacifi- 
ko salose, bet ne Mandžu- 
rijoj.

Washington. — Senato
riaus Kilgore vadovaujama, 
senato komisija kariniais 
reikalais pradės ateinantį 
pirmadienį skelbti vardus 
hitler ininkų, gyvenančių 
Jungtinėse Valstijose ir Ar
gentinoje; Tuos vardus su
čiupo Amerikos kariuomenė 
Vokietijoj.

' Columbia, Tenn. — Čio- 
naitinė vyriausybė įkaitino 
dvyliką, negrų, kad jie, gir
di, turėję “žmogžudiškus 
tikslus,” bet vietinė valdžia 
atmeta reikalavimus ištirt 
baltųjų pasimojimą, siekusį 
nulynčiuot negrą karo' vete
raną Jamesą. Stevensoną ir 
jo motiną.

Pittsburgh. — Edwinas 
C. Carteris, generalis Pa- 
cifiko Santykių Instituto se
kretorius, kalbėjo- masinia
me susiiųnkime prieš Angli
jos ex-premjero Churchillo 
kurstymą užpult Sovietų 
Sąjungą. Carteris, tarp 
kitko, sakė: “Churchillas 
maloniai sutinka palikti 
atominę bombą prez. Tru- 
mano rankose, kol Churchil- 
lui. leidžiama šaudyti ir ki
taip žudyti pažangius Grai
kijos, Egipto ir Indijos 
žmones.”

Kitas anglų seimo atsto
vas, David Kirkwood pa- 

j reiškė:
“Tai tikras skandalas, 

kad p. Churchillas reikalau
ja anglų - amerikonų karo 
| prieš Sovietų Sąjungą grei
tai po to, kai laimėtas pas
kutinis karas, kuriame žuvo 
apie 20 milionų rusų.”

London. — Anglų amba
sadorius Italijai skelbė, kad 
Anglija ketina išskirstyt te- 
naitinę lenkų armiją, ko
manduojamą fašistinio ge
nerolo Anderso.

ui J
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PAPRASTAS RECEPTAS 
ILGAM AMŽIUI

TELEFONISTU UNIJA 
LAIMĖJO STAMBIUS 

ALGŲ PRIEDUS

ANGLIJA URMINIAI 
SIUNČIA KARO PA- 
BŪKLUSĮIRANĄ

New York. — Nacionale 
Marininkų Unija paskelbė 
protestą prieš imperialisti
nę, karan provokuojančią 
Churchillo kalbą.

Maskva Sako, Chur
chill Budavoja Nau 

ją Karinį Bloką

u

■■

Iranas, Chinija ir Sovietu 
Sąjunga galėtu lengvai tarpe 
save susitarti, jeigu ne Angli
jos ir Amerikos imperialistu 
kiirstvmo nolitika. Kurstvmu 
politika yra šaknis visų blo- 
gvbiu.

Bulgarijoj ir Rumunijoj sau- 
jalė buvusių dvarponių ir ka
pitalistu nepasiduoda, nes jie 
žino, kad už juos Londono.ir 
Wall stryto imperialistai už
stoja ir derasi. Lenkijoj ragus 
stato Mikolaičikas tik todėl, 
kad jis gauna inspiracijos iš 
užsienio.

Ghavamo derybos su Sovie
tais “nepavyko.” Jis gi at
sakė, jog negalima tų dery
bų laikyti bergždžiomis. 
Ghavamą palydėjo užsieni
nis Sovietų komisaras Mo
lotovas ir Amerikos, ir An
glijos ambasadų nariai.*

230,000 JAPONŲ 
MUKDENE

Maskva.— Sovietinis pro
fesorius A. A. Bogomolec 
paskelbė, kad jo išrasti skie
pai (čiepai) savaime neuž
tikrina žmogui ilgo gyveni
mo, sako, jie tik prisideda 
prie sveikatos taisymo, o il
go amžiaus “sekretas” yra 
tame, kad žmogus papras
tai tvarkiai gyventų, per
daug nevalgytų, kad jis ra
miai į dalykus žiūrėtų ir 
vengtų bergždžių rūpesčių.

Washington.— 250,000 te
lefonistų - telefonisčių be 
streiko išgavo algų pakėli
mą penkiais iki astuonių 
dolerių per savaitę. Jie yra 
nepriklausomosios u n ijos, 
Telefonų Darbininkų Fede-o 
racijos nariai.

Telefonistų Federacijos 
sutartis su Amerikos Tele
fonų ir Telegrafo kompani
ja duoda panašius priedus 
in septyniolikai tūkstančių 
Western Electric kompani
jos streikierių New Yorko 
srityje.

New York. — Tik dabar 
čia atėjo iraniški laikraš
čiai, spausdinti paskutinį 
1945 metų mėnesį. Tie laik
raščiai rodo, kad Anglija vi
sais garais gabena ginklus 
ir amuniciją į Iraną. Sykiu 
Anglija siunčia į Iraną šim
tus savo karinių agentų, 
p e r s i r e ngusių civiliniais 
drabužiais. S ū p r antdma, 
jog Anglija ruošiasi tokiai 
pervartai Irano valdžioje? 
kad anglai galėtų visai už- 
viešpataut Irano žibalo 
versmes ir įvairias pramo
nes.

. <„w

Maskva. — Sovietų radi- * 1 
jas sakė: “Churchillas savo 
įkalboj (praeitą antradienį) 

‘ ‘ ‘ 1 angių - amerikonų santar- 1 
vę prieš Sovietų Sąjungą.

KRUVINI SUSIKIRTIMAI Tai buvo užpuolikiška kai- “ 
iba.”

Maskvos radijas ir spau
da pastebi, kad daug ame
rikonų yra priešingi kari
nei Amerikos santarvei su 
Anglija.

(Penktadienį Churchillas 
panašiai kalbėjo ir Virgini
jos valstijos seimelyje.)

Chicago. — žymūs čio- 
naitiniai darbo unijų vadai 
pareiškė panieką karinei i reikalavo sudaryt karinę 
Churchillo kalbai. ’ ” . -

IRANE TĘSIASI
Teheran, Iran. — Susikir

time tarp kairiųjų ir deši
nių iraniečių prie seimo rū
mų užmušta 3 asmenys ir 
sužeista 5. Kairieji reikala
vo rinkt naują seimą, kada 
išsibaigs dabartinio seimo 
terminas. Dešinieji šaukė 
ilgiau palaikyti tą patį (re
akcinį) seimą. Susidūrimai 
tarp dešiniųjų ir kairiųjų 
kartojasi nuo kovo 4 d.

“Pragaištingas Churclrllo \ 
Atsilankymas,’’-Pearl Buck

■

i* ■
į,

i

Mukden, Mandžurija. — 
yra 230 tūkstančių civilių 
japonų. O karinius japo- 
■nus belaisvius Sovietai per
siuntė į Sibiru.

New York. — Kovo 7 d. 
čia buvo rekordinė 71 laips
nio šiluma.

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Byr
nes užginčijo paskalus, kad 
jis manąs pasitraukt iš val
džios.

Buenos Ayres. — Prane
šama, kad Sovietai siunčia 
prekybinę savo delegaciją į 
Argentiną.

Washington. — 212 buvu
sių laikinų Amerikos kari
nių generolų tapo pažemin
ti iki pastovių pulkininkų 
laipsnio.

A. BIMBOS SUSIPAŽINIMO SU KAUNO VISUOMENE VAKARAS
Hot galy gale bus taip, kaip 

liaudis nori. Kada 
purtosi 
Qavam, 
rialistų 
duoti,” 
pasakė,
jo valdžia bus 
tuo pat kartu Irano 
masės veikia.

Maskvoj
Irano premjeras A. 

kuris užsienio impe- 
instruktuotas “nepasi- 
kuriam anglai tiesiai 
kad jeigu susitars, tai 

nuversta, tai 
sostinėj

sostinėj,
kairiuo- 

narius ant

Gruodžio 25 d. Kauno 
Valstybiniame Teatre įvyko 
Amerikos lietuvių atstovo— 
Amerikos Lietuvių Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
pirmininko A. Bimbos susi
pažinimo su Kauno visuo
mene vakaras, kuriame da
lyvavo daugiau kaip 1,000 
žmonitį. Daugelis kauniečių 
dėl vietos stokos negalėjo 
patekti į teatrą.

LTSR Raudonojo Kry-
Teherane, Irano 

liaudis demonstruoja, 
sius parlamento 
rankų nešioja, o .dešiniuosius
apdaužė. Nejaugi ponas Qa
vam nesupras, kad galų gale 
jis turi klausyti liaudies balso, 
o ne to, ką jam pasako Mr. 
Bevin’o agentas! 

♦ * *

Lietuviu Literatūros Drau
gijos, 19-tofl kuopos, Chicago, 
didžiausios organizacijoj, se
kretorius K. Matttkaitis rašo:

“Lėtai mokasi nariai duokles. 
Tas negerai, bet mes jas iš
rinksime ir naujtj narių gau
sime. Mūsų 194a kuopa šie
met turės nemažiau, kaip 300 
narių. Taip mudu su. drg. Le
onu (Pruseika) nusitarėme, o 
pagalbos gausime ir iš kitų 
draugų.” Tai labai gexas nu
sistatymas ! Geriausi 
mai 19-tai kuopai!

žiaus Kauno Komiteto pir
mininkui pristačius svečią, 
pastarasis daugiau nei pus
trečios valandos trukusia-, 
me savo pranešime plačiai 
ir išsamiai nušvietė Ameri
kos darbo žmonių, kartu ir 
lietuvių, kurių atstovu jis 
yra, gyvenimą, jų ■ kovas 
dėl būvio, išblaškydamas 
tas iliuzijas bei klaidingą 
supratimą apie tą neribotų 
galimybių šalį, kuris mū
suose ir apskritai europie
čiuose yra susidaręs prisi
žiūrėjus amerikietiškų fil
mų bei prisiskaičius tam 
tikrų romanų.

-r-Yra dvi Amerikos, — 
sako svečias, — tai — kapi
talistų arba ponų ir tingi
nių Amerika, kuri nežino, 
kas yra darbas ir bet koks 
nepriteklius, ir tikroji dar-

bo Amerika, kurią sudaro 
didesnioji Amerikos gyven
tojų dalis, beveik 95 nuoš. 
Šioji Amerika beveik niekuo 
nesiskiria nuo kitų kraštų 
—toks pat 
nepritekliai 
kaip visur, 
skaudi šios 
lies rykštė 
kuris pasireiškia Ameriko
je periodiškai ir kuris palie
čia iki 15 milionų jos gy
ventojų.

Kalbėdamas apie Ameri
koje gyvenančius lietuvius, 
pranešėjas pareiškė, jog da
lis. tenai įsikūrusių lietuvių 
gyvena ganą gerai, pasitu
rimai, turi savo biznelius, 
saliūnus, valgyklas, tačiau 
didesnioji dalis sunkiai dir
ba plieno ■ pramonėje, auto
mobilių fabrikuose, kasyk-

ki’etas vargas, 
lydi žmones, 
Itin baisi ir 

visuomenes da- 
yra nedarbas,

lose ir skursta lygiai taip, 
kaip visi darbo žmonės ka
pitalistiniuose kraštuose.

Kalbėdamas apie Ameri
kos liet, jaunimą, svečias 
p a r e i š kė apgailestavimą, 
kad didžioji jo dalis jau yra 
nutautėję, suamerikonėję ir 
lietuviškai nebemoką kalbė
ti. Užtat svečias pasidžiau
gė, kad iš kitos pusės tas 
pats lietuvių jaunimas yra 
vienas iš pažangiausių ir 
pačių priešakinių jaunimų 
visoje Amerikoje, kurių 
daugis yra pasiekę aukštą 
mokslą ir užima aukštas bei 
įtakingas vietas Amerikos 
visuomenėje.

Kalbėdamas apie šio karo 
ir apskrita i vokiškosios 
okupacijos padarinių likvi
davimą, A. Bimba pakarto
jo jau anksčiau minėtas

mintis, būtent, jog niekas 
kitas, o tik darbas — sąži
ningas ir nuoširdus darbas

New York. — Pagarsėju
si amerikone rašytoja Pearl ■: 
Buck pareiškė:

“Churchillo atsilankymas 
ir jo kalba prieš Sovietų Są- ■ 
jungą yra katastrofiška ne- 

! laimė. Šiandien po Chur
chillo kalbos mes esame vie-,, 
na diena arčiau naujo karo, 
negu vakar buvome.”

Taip Pearl Buck kalbėjo 
Rytų ir Vakarų Sąjungos 
konferencijoj.

linkę j i-

padės prikelti iš griuvėsių i * •> • j j- a i—.
mūsų miestus ir kaimus. Amerikonai Uždraudė Austru

—Išmeskite iš galvos tuš-! 
čias iliuzijas, — sako drg. 
Bimba, — kad kažkurią die
ną — ryt ar poryt į Euro
pą atskris amerikiečiai su 
atomine bomba ir padarys ■ 
čia kažkokią naują tvarką. 
Niekas Amerikoje apie tai 
net nepagalvoja. Tik dar
bas — stropus, sąžiningas 
darbas, ne vienų, o visos ei
lės metų darbas, darbas už 
du, už tris padės atstatyti 
mūsų kraštą ir sukurti gra
žią, laisvą ir laimingą Lie
tuvą — Lietuvą be ponų, 
ubagų ir utėlių.

L. žiūrys.

Darbininkų Susirinkimą
Viena, Austrija. — Čia • 

lankėsi sovietinių darbo 
unijų delegatai. Jiem bu
vo rengiamas masinis susi- ■, 
rinkimas amerikinėje Vie
nos dalyje. Bet amerikonų 
oficieriai uždraudė tą susi
rinkimą, kuris, girdi, “būtų 
sutrukdęs darbininkus nuo 
darbo.”

Detroit. — Dar neįmato
ma sutartis tarp General 
Motors ir CIO unijos.

•M

ORAS. — Būsią dalinai 
apsiniaukę ir nešalta
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Ko Siekia Mr. Trumanas?
Rooseveltui mirus, Mr. Trumanas pasisakė, kad jis 

eisiąs Roosevelto keliu, jis laikysis tos politikos. Bet 
metai neprabėgo ir Mr. Trumanas pasirinko Vandenber- 
-go ir kitų Roosevelto priešų kelią. Jis išvaikė buvusius 
Roosevelto žmones, o į jų vietą pasikvietė saviškius.

Mr. Trumanas visai paneigė prezidento garbę, kada 
jis susidėjo maršrutams su Mr. W. Churchill, kuris dirba 
karui, naujai žmonijos katastrofai. Mr. Trumanas ne
gali pasiteisinti, kad jis nėra atsakomingas už provoka
torišką Mr. Churchill’o kalbą! .1

Mr. Churchill, dvi savaitės pirma jis sakė kalbą, bu
vo atsilankęs pas Mr. Trumaną į Baltąjį Namą. Paskui 
valstybės sekretorius James Byrnes ir Mr. B. Baruch 
nuvyko pas Churchill’ą į Miami miestą tartis. Pagaliau, 
Mr. Truman kartu su Mr. Churchill važiavo apie tūks
tantį mylių vienu traukiniu į Fulton, Mo., kur Churchill 

• ' pasakė tą kalbą, šaukdamas atgaivinti “anti-kominterno 
paktą,” tai yra, pasiūlė Hitlerio ir Mussolinio kelią karui 
prieš Tarybų Sąjungą. Prezidentas Trumanas perstatė 
Churchillą kalbėti.

Mr. T. F. Reynolds rašo iš Fulton, Mo., kuris ten 
buvo ir girdėjo Churchill’o kalbą, kad Mr. Trumanas 
karštai plojo Churchillui. Mr. Reynolds rašo:

“Dar nėra mūsų istorijoj buvę tokio atsitikimo, kad 
politinis vadas (Churchill’as) savo šalyj liaudies išmestas 
iš vadovybes laike rinkimų, atvažiuotų į draugingą šalį, 
važinėtų greta su mūsų prezidentu, tartųsi ir prezidentas 
plotų, kada tas atakuoja kitą mūsų draugingą šalį—Ru-

Mr. Churchill’as ėjo, kur norėjo, tarėsi, su kuo tik 
norėjo iš Trumano Administracijos ir karo štabo žmo
nių. Todėl į jo prakalbą negalima žiūrėti, kaip į papras-

Ką Mr. Trumanas mano atsiekti tais savo žygiais?

Karo Manevrai Ledynuose
Jau pirmiau rašėme, kad Kanados, Anglijos ir Ame

rikos kariniai štabai surengė “Musk-Ox” ekspediciją į 
šiaurės. Tai grynai karinė ekspedicija, kuri išvyko ant 
12-kos specialių tankų ir aptarnaujama orlaivių. Pra
džioj planavo pasiekti net Šiaurinį Polių, kurį Amerikos 
orlaivyno komandierius generolas H. H. Arnold laiko 
kaipo strategišką punktą būsimame kare.. Dabar kalba, 
būk šios ekspedicijos žygis bus trumpesnis...

Jungtinės Valstijos pasiuntė savo geriausią lėktuvų 
vežiką “Midway,” 45,000 tonų įtalpos, kelis naikintojus 
ir 58 lėktuvus, su 2,500 lakūnų ir jūreivių į Davis Per- 
taką, kuri yra tarpe Greenlandijos ir Kanados.

Kam pasiuntė, ar mokslo sumetimais? Nieko pana- 
šausū Grynai karo manevrams, kad išbandyti, kaip gali 
veikti karo laivai ir lėktuvai ledynuose. Ir sekamais 
metais ruošiasi ten turėti didelių karo laivyno ir orlaivy
no jėgų manevrus.

Kitoj pusėj už Šiaurių Poliaus yra Tarybų Sąjunga. 
Imant atydon visą tą reakcijos skandalą prieš Tarybų 
.Sąjungą ir šiuos karinius prisirengimus, tai ar galima 
stebėtis, kad Sovietų vadai mato, kaip kapitalistinis pa
saulis yra nedraugingas prieš juos?

* Rašo R. Rimkūnas
Varnių kaimas, esąs prie 

pat Pažaislio vienuolyno, 
netoli Kauno, buvo ištisai 
sudegintas ir apiplėštas be
sitraukiančių vokiečių. Gra
žaus kaimelio vietoje jie 
paliko tik apie dvidešimtį 
apgriautų kaminų ir tuziną 
sumuštų “tigrų,” kurių sto
rus šarvus lėtai ėdė rūdis.

Praūžė kovos, nugriaudė 
Pergalės saliutai. Plačiai
siais Lietuvos vieškeliais ga
linga banga ėmė plūsti grįž
tą iš fašistų nelaisvės tary
biniai žmonės. Atrodė, lyg 
tie vieškeliai būtų pavirtę 
audringais galingų atgiju
sios šalies kūno arterijų 
kriokliais. Vakarykštis ver
gas tapo, šeimininku. Sei
mininkas grįžo į tėviškę. 
Jis ėjo į Rytus, suko pažįs
tamais takais — veržėsi te
nai, kur jį traukė nenuga
lima gyvenimo jėga.

Giedrą rugsėjo vakarą 
Senkus apleido savo drau
gus. Jie praėjo ilgą kelią, 
nešdami atminty šaltą Šte- 
tino koncentracinių stovyk
lų sutemą. Ištrėmimo lai
kas pasibaigė... Ir dabar, 
atsisveikindami, jie su kaž
kokiu neapsakomai lengvu 
jausmu spaudė vieni ki
tiems šiurkščias darbo ran
kas, dalinosi paskutiniu ta
bako žiupsniu, paskutiniu 
duonos kąsniu ir paskutiniu 
šviesiu persiskyrimo liūde
siu. Baltarusis, latvis ir lie
tuvis išsiskyrė, bet Senkus, 
mažažemis Lietuvos valstie
tis ir vakarykštis vergas, 
parsinešė į savo gimtuosius 
sunaikintus Varnius didelę 
meilę tiems žmonėms.

Pirmąją atmintiną naktį 
Senkus praleido savo trobe
lės griuvėsiuose. Buvo šal
ta, ir ant Senkaus, prisi- 
glaudusio sudužusių plytų 
krūvoje ilgai lojo kažkoks 
benamis' šuo. Pro budrų 
miegą Senkus mąstė apie 
ateitį, apie nelaisvėn išva
rytą žmoną ir be žinios din
gusį sūnų.

Bet auštant, kai Senkus 
ėmė žarstyti gaisravietėje 
ieškodamas išlikusių namų 
rakandų, mirusiuose Var
niuose vėl gimė gyvenimas. 
Netrukus pievutėje prie su
degusios trobos išaugo įvai
rių indų, keptuvių, puodų, 
lovių kalnelis. Senkus mei
liai .apžiūrinėjo kiekvieną 
indą, barškino apdegusiu 
plaktuku nuo kaitros lieps
nos supliuškusį kibirėlį, ir 
jo veidas, pilnas smulkių

raukšlelių, atrodė ramus ir 
susikaupęs.

vi žmonės, darbininkai, val
stiečiai: “Štai šitaip tai pui
ku,” taip Senkaus gyvenime 
niekados nebūta... Viena 
bėda: visus saviškius po 
svietą išmėtė. Ta y mintis 
nuolatos graužė Senkų.

Sakoma, jog“ gyvenimas 
nesu naikinamas. Mažaže
mis valstietis Senkus nebu
vo filosofas, bet, kaip tikras 
lietuvių tautos sūnus, nesą
moningai nešiojo savy tą jo 
nemirtingumą, tą nepalau
žiamą veržimąsi prie darbo 
ir kūrimo., ’

Jo gyvenimas ir laimė at
gimė be jokių gerųjų lau
mių ir mistiškų angelų, o" 
fortūna sena ir aikštin
ga ponia jau seniai ilsėjosi 
tamsybėse drauge su senuos 
ju pasauliu.

Tris dienas Senkus valė 
gaisravietę, o ketvirtą per
sikėlė seną žvejų valtimi 
per Nemuną, užlipo ant sta
taus kranto ir šlubuodamas 
nukiūtino pas savo gerą bi
čiulį į šeškinės kaimą.

Pernakvojęs pas bičiulį— 
valsfietį, auštant Senkus 
atsibudo su nauja mintimi, 
paplepėjo dar su žilu senių 
Jonu ir iškeliavo į Kauną.

1 Plačios ir tiesios Kauno 
gatvės draugingai pasitiko 
Senkų: tykus ruduo šypso
josi auksine parkų ir alėjų 
lapija, o ramus milicininkas 
gatvių sankryžoje ilgai ir 
kantriai klausėsi Senkaus. O 
šis jam viską išpasakojo; ir 
tai, kad sūnus nežinia kur 
dingęs ir žmona nelaisvėn 
išvaryta. O į Kauną jis at-? 
ėjęs sužinoti, kur tokiems 
pašalpas išduoda... Jei, sa
kysim jis pašalpos negautų 
ir visa tai melas, tai jis čia 
nieko dėtas. Senis Jonas 
Šeškinėje pasakojęs, o se
nis, žinia, iškaršęs ir gal 
viską supainiojo, ne taip, 
kaip reikia,, suprato “Ku
riems galams, — pridėjo jis, 
—mūsų valdžia veltui pini
gus mėtys?”

Milicininkas jam nurodė 
respublikinio žemės banko 
skyrių, ir mirktelėjęs tarė:

—Eik, tėvai. Tu ne pir
mas čia tuo reįkalu. O gau
ti—gauna. Tik visokių do
kumentų tam reikia turėti, 
na bet dėl to nesusitruk- 
dys.

Senkus grįžo namo nu
stebės ir pradžiugęs. Tik
ri dyvai... Ne taip, kaip 
pirma... O tas • vyrukas 
banke taip išvedžiojo: “Vy
riausybė tau dabar duos, o 
tu vėliau jai padėsi. Taip 
vieni kitiems ir pagelbėsi
me. Kodėl šitaip? O todėl, 
kad tu ir ji—tas pats. Ša-

Linksmi ir žinoningi; bu*- 
vusieji Lietuvos fronto ke
liai. Lapkričio / purvynais 
vaikai, garsiai šūkaudami 
veda galvijus, ĄrkĮįąi, kar
vės, avys, kurias buvo išsi
varę fašistiniai grobikai, 
vilkstinėmis eina į neaprė
piamą krašto gilumą. Šei
mininkai juos atskiria, išsi
veda į kaimus. Džiaugs
mingai atsiveda darbo vals
tietis savo tvirtą paramą 
ūkyje, savo draugą ir mai
tintoją. Abipus kelio, kiek 
akys užmato, gaisraviečių 
vietoje, lyg grybai, auga 
naujakurių trobesiai. Pir
masis naujo laisvojo gyve
nimo ruduo! Jis nuostabes
nis už bet kokį pavasarį.

Per dų'męhesiūš pragy
ventus Varniuose, netoliese 
gaisravietės išaugo Senkaus 
grįtelė. Ji maža, nebaigta 
statyti. Bet vienintelėje 
Senkaus kamaroje jau kve
pia taboka, avieš kailiu ir 
dūmais. Jo pasitarimai su 
miestu nenuėjo veltui. Ban
kas pagelbėjo jam pinigais, 
valsčius — statybine me
džiaga, o kaimynai ir drau
gai nelaimėje padėjo sukal
ti būstą.

Dar vienas džiaugsmas 
nušvietė’jo gyvenimą: iš to
limos kelionės pagrįžo žmo
na. Parėjo naktį ir atsive
dė dvi ožkas: “Tai vietoje 
karvės. Visvien jie dar 
mums skolingi, prakeiktie
ji-” ‘

Ilgai jie kalbėjosi apie 
niūrias nelaisvės dienas. 
Minėjo pražuvusį sūnų.

f
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r '‘Out, Mr. Churchill!”
Mr; Churchillo veikla mūsų šalyj yra žalinga kraš

tui ir viso pasaulio taikai. Labai gerai pasakė senato
rius Glen Taylor, demokratas iš Idaho: “Mr. Churchill 
had better go home and mind his own business!”

Senatorial C. Pepper, H. M. Kilgore ir G. H. Taylor 
išleido pareiškimą, atžymėdami, kad Churchill’o pasiū
lymai grūmoja taikai, kad jo pasiūlymai, tai yra pasiū
lymai perpjauti gerklę Jungtinių Tautų Organizacijai, 
kad jo pasiūlymai, tai naikina Trijų Didžiųjų — Jungti
nių Valstijų, Anglijos ir Sovietų Sąjungos bendradarbia- 

'.vimą, kuris atvedė mus prie karo laimėjimo ir be kurio 
negalima išlaikyti taikos. z

Mr. Churchill’as yra reakcionierius,—tore, kurį An
glijos žmonės išmetė iš valdžios. Mr. Churchįll‘as kovo
jo prieš hitlerizmą ir fašizmą ne todėl, kad jis jį ne
apkenčia, bet todėl, kad Hitleris ir Mussolinis sudarė 
Anglijos imperialistams pavojų.

Mr. Churchill’as, 1927 metais, buvo Romoj, apžvalgė 
Mussolinio fęgionus, pagyrė ir, tarpe kitko, Mussoliniui 
tarė: “Jeigu aš būčiau italas, tai aš tikras, kad iš pat gi- 
lumos savo širdies pilniausiai būčiau su jumis nuo jūsų 

^veiklos pradžios iki pabaigos toj triumfališkoj kovoj 
V prieš leninizmo poziciją...”

Tokis jis buvo, tokis jis ir pasiliko! Ir dabar jis ver- 
I da smalą, kad suardyti Jungtinių Tautų Organizaciją, 

kad uždegti naują karą. Visa eilė senatorių, kongres- 
manų, veikėjų ir rašytojų smerkia Mr. Churchill’o šauks-
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mą į kryžiaus karą prieš Tarybų Sąjungą.
Mrs. Pearl S. Buck, rašytoja, NobeFio dovanos laL 

mėtoja, Town Hall svetainėj, New Yorke, pareiškė, kad 
Mr. Churchill’o prakalba siūlo pavojingą •?kelią, katas
trofą ir įžeidžia Amerikos piliečių garbę!

šeštadienis, Kovo 9, J946

THESE ARE THE TIMES
- i.By Matt Sholomskas
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TT is very.cįear. ąbw that Win- 
A ston Chjirchill' isn't1' irt the 
United States' just‘-vacationing. 
He'came ‘here to sell a bill of 
goods—imperialist domination 
of the world. His speech last 
Tuesday was nothing more than 
a call for the United States to 
join Great Britain in ganging 
Up on the Soviet Union.

After his speech, Churchill’s 
mission in the United States 
became crystal clear. While Mr. 
Churchill said he spoke as an 
individual his speech, neverthe
less, voiced the policy of Brit
ish imperialism. It was more
over more kindling in the caiUp 
paign to mobilize imperialist 
forces in thisk Country- behind a 
joint British 'and American im
perialist block aimed at do
minating the entire world.

But Mr. Churchill wasn’t 
speaking to American imperia
lists alone. His speech came at 
an important psychological mo
ment and was intended for 
John Q. Public as well. There 
had been a lot of similar talk 
previous to Churchill's pro
nouncements. There had also 
been the Canada “spy” case. 
But all of these fell short of 
their goal. While they achieved 
the purpose of creating confu
sion in America, they, offered 
no clear alternative to poople 
wanting peace. Churchill pro
vided this “alternative,” an im
perialist one cloaked in demo
cratic trappings.

ism. The type pf security the 
people of the world could ex
pect in a world visioned by 
Churchill is the type the people 
of India, Egypt, Palestine, In
donesia and the Levant States 
have been getting. The type of 
security that the people under 
imperialism could expect is the 
type that Britain enforces in 
Greece, in the British occupied 
part of Germany. In those 
countries British policy has 
been to encourage former fas
cist elements. To this very day 
Britain keeps 500,000 German 
troops under arms, not to men
tion over 100,000 Polish troops 
in Italy.

in these grim hours when a 
spirit is being whipped up for 
a new war, it is gratifying to 
note that there are men who 
are not being swept away by 
the hysteria. Such are the men, 
more than 200 prominent 
Americans, who are sponsoring 
a “WIN THE PEACE” Confe
rence in Washington next 
month, 
the conference comes 
breąth of fresh air in a 
lin£ wbrld.

in Washington
The announcement of 

conference comes as a 
stif-

will 
pro

Ir pradėjo Senkaus gyve
nimas šaltiniu trykšti. Se
nė — puiki šeimininkė. Dir
ba išsijuosusi už tris, o pa
ti vis į Kauną nubėga, apie 
sūnų klausinėja.

Iš valsčiaus padegėliui 
pagelbėti atsiuntė arklį, o 
pribuvęs matininkas atma
tavo Senkui penkis ha že
mės, atšlaitėje prie Nemu
no. Žemelė pirmos rūšies. 
Senkaus ranka net virptelė
jo, kada jis pasirašinėjo 
gaudamas valdyti žemę.

Bet liūdesio debesėlis vis 
kybojo virš jo laimės. Sen
kuvienė visus kelius ap- 
v a i k š č iojo, daug pinigų 
įvairiems pareiškimams ir 
pažymėjimams išleido, o sū
naus kaip nėra, taip nėra, 
lyg į vandenį būtų įkritęs.

Gruodžio pradžioje iškri
to sniegas, ir laisvuose Lie
tuvos laukuose pradėjo 
žaisti žiemos pūgos.

Throughout his talk, Churc
hill harped about the absence 
of democracy throughout Eu
rope. He carefully avoided men
tion of the undemocratic poli
cies of Great Britain as practic
ed in Egypt, Palestine, India, 
Indonesia, etc. As an example 
of the “democracy” the British 
Empire allows, Churchill could 
only cite the dubious case of 
Greece.

Tai apysaka, kurioje nėra 
pasakiškų laumių ir paslap
tingų geradarių. Tai apy
saka apie tai, kaip gimė gy
venimas.

Senkus turi naujų trobą, 
o troboje — didelė nauja 
krosnis, ant kurios stovi 
nauji moliniai indai. Vals
tiečių laukuose išdygo žiem
kenčiai ir švelniai žaliuoja 
sniego pusnyse. Mažame 
Senkaus tvarte prunkščia 
arklys.

Senkus laukia sūnaus. Jo 
sūnus atsirado. Jis tarnau^ 
ja Raudonojoje Armijoje ir 
rašo tėvui ilgus laiškus. 
Senkus kasdieną nueina pas 
tokį pat padegėlį kaimyną 
ir jie drauge ilgai skaito ka
reiviškus sūnaus laiškus, 
prisimena praeitį ir kalba
si apie rinkimus į Aukščiau
siąją Tarybą. “Štai, atėjo 
tas metas, Petrai” — sako 
Senkus— "kai visi mes turi
me iškelti mūsų geriausius 
žmones, parodyti mūsų tik-
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The Conference, which 
convene April 5, 6 and 7, 
poses a seven point program 
for discussion. It will include 
America’s role in the United 
Nations; Occupation Policies 
in Germany and Italy; our po
licy in Asia; American policy 
toward colonial peoples; Ame
rica’s Latin-American policy; 
the use of atomic energy and 
oui’ foreign policy.

Mr. Churchill was very dis
pleased with the Russian atti
tude toward democracy. And 
he championed the British at
titude toward “democracy.” 
What he failed to make clear 
was that the British attitude 
toward democracy is that of 
encouraging anti - democratic 
governments.

Samuel Grafton, in the New 
York Post, made this differ
ence quite clear on the same 
day that Churchill was making 
his speech.

Grafton wrote:
“Is. it defending democracy 

to defend feudalism in 
Prussia and Hungary 
something very much like 
Iran and China?”

East 
and 

it in

thenThe Post columnist 
went on to point out:

“If the Russians are attack
ing democracy, they are attack
ing it where it isn’t, and if we 
are defending it, we are defend
ing. it where it isn't. If the 
Russians were to try to impose 
their systeni on a clearly demo
erotic country, the issue would 
be solidly joined; but it is the 
Russians' secret weapon that 
they are imposing their system, 
however unilaterally, not on de
mocratic but on desperately re
actionary, even 
gimes.”

Calls for the Conference have 
already been sent out to hun
dreds of organizations. If your 
organization receives a call, we 
urge that, .it act favorably and 
elect delegates to attend’ the 
convention.
' ★ ★ ★

The conclave is being spon
sored by 23 Congressman and 
two Senators, besides scores of 
educators, artists and scient
ists. Representative Adolph J. 
Sabath (D. Ill.), one of the 
sponsors of the conference, 
described the need of the con
ference when he said:

“Even before we have finish
ed counting the dead in the war 
just won, there are those who 
speak openly of war with Rus
sia. Germany's war potential 
still remains to be destroyed. 
The hopes of the colonial people 
for freedom and self-govern
ment are being drowned in 
blood.

“There is no greater need in 
America today than to focus 
the full attention of the nation 
on the desperate need for win
ning the peace.”

policy with these

before have the ma- 
been united not

medieval re-

Mr. Churchjil 
the Communist 
effort to stampede Americans 
behind a program of imperial

brings forth 
bogey in an

rą darbininką ir valstietį. 
Padėjo mums vyriausybė 
ant kojų atsistoti, o dabar, 
brol, mūsų eilė padėti jai 
kraštą atstatytų.

Ir, prisiminęs Kauną įr 
žemės, banko tarnautoją, 
tęsia; “Tai šitaip vieni ki
tiems pagelbėsime, nes visi 
—tokie pat, žodžiu, liaudis.”

The conference is being call
ed in the spirit of Frankling D. 
Roosevelt. Before his death the 
late President summed up the 
core of American foreign and 
domestic 
words:

“Never 
jor allies
only in their war aims but also 
in - their peace aims. And they 
are determined to continue to 
be united — to be united with 
each other — and with all 
peace - loving nations so 
that the ideal of peace will be* 
come a lasting reality.”

Needless to say, but our pre
sent foreign policy is a iong .de
parture from that outlined by 
our war-time President. Thus 
the great need for a WIN THE 
PEACE Conference.

Elect delegates now! See that 
your organization is represent
ed! Delegate’s applications can 
be obtained by writing WIN 
THE PEACE Conference ar
rangements committee, 1809 
14th Street, N. W., Washington, *
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Kam KentėtiMIZAROS KŪRINĮ Suvažiavimą

Dailininkas Žmuidzina

nos

Dėl Vilnies Kalendoriaus

Vetera-

Paleista

Paleista

Tel. TRObridge 6880

DR. JOHN REPSHIS

apsi
4. Žmuidzinavičius V, Bovinas

Brazilijoj įkaitinti 7 
ciai sabotažninkai.

“4. Suvažiavimas turi tęstis visą sa
vaitę. Su trim dienom nėra nei ko pra
dėti, žiūrint į mūsų skaitlingas grupes ir 
pavienius menininkus. Jie visi norės tin
kamai pasirodyti.

“2. Į šį meno-kultūros suvažiavimą 
turi būt pakviesta dalyvauti mūsų meno 
jėgos iš Kanados. Jiems Detroitas pato
giausia. Jie noriai datyvaus.

Veiksminio 
Užkietėjimo

New York 
apie 800 alaus darbininkų

vičius Apie Dailininką

Jeigu ir galima naujausiai R. Miza- 
ros knygai padaryti kai kurių grynai li
teratūrinio pobūdžio priekaištų, - -tai 
drauge tenka pabrėžti, kad ši knyga turi 
didelę vertę kaip netolimos Amerikos lie
tuvių praeities pavaizdavimas, ryškiai 
pa rodąs, kaip geriausios mūsų emigraci
jos jėgos jungė į kovą prieš fašizmą ir 
kaip jis atjautė ir padėjo tai kovai, ku
rią prieš fašizmą kovojo geriausieji lie
tuvių tautos žmonės Raudonosios Armi
jos eilėse ir pačioje Lietuvoje. Knyga 
verta to, kad būtų išleista ir Tarybų 
Lietuvoje. Mūsų skaitytojui ji leis pažin
ti geroką Amerikos lietuvių gyvenimo iš
karpą su mūsų brolių siekimais, idealais 
ir kova. A. Venclova.

New York 
apie 40,000 Navy Yard dar 
bininkų. ’ '

Jau išbaigėm - išpardavėm i 
visus Vilnijęs kalendorius 1946 ‘ 
metų ir prašome daugiau už- ' 
sakymų nesiųsti.

Gavome pranešimą iš Vii- 
nies Adm., kad ir pas juos jau 
išsibaigė kalendoriaus knyga.

Laisves Adm.

augmenų. G 
giom žarnom 

iveln

ti ne tiek savo asmeniniu gyvenimu, kiek 
visuomenine kova. Ji — aktyvi antifašis
tinių mitingų dalyvė, ji — Ispanijos ko
votojo Stasio sužadėtinė, ji — moteris, 
kupina geriausių norų savo kraštui — 
Amerikai ir tolimajai Tėvynei Lietuvai, 
tikinti Tarybų Lietuvos ateitimi ir kovo
janti dėl tos ateities, kaip ir daugelis ge
riausiųjų Lietuvių tautos sūnų ir dukte
rų anapus Atlanto.

“1. Tinkamiausias miestas šiai didžiai 
meno-kultūros suvažiavimo šventei yra 
Detroitas. Jis parankus, susisiekimo' at
žvilgiu, rytams ir vakarams ir, kas svar
biausia, ten yra tvirtos mūsų progresy- 
vio^meno jėgos ir visa eilė nenuilstančių 
veikėjų. Jiem teks pakelti visą to suvažia
vimo naštą ir, mes žinom, jie tą gali at
likti.

Neseniai iš Amerikos mus ’ pasiekė 
nauja stamboka lietuviška knyga. Tai 
Čikagoje išleista Rojaus Mizaros apysa
ka “Bernardo Gavelio klaida” (Vilnies 
spauda, Chicago 1945 m., 346 pus].). 
Knyga skoningai išleista Lietuvių Lite
ratūros Draugijos, iki šiol lietuvių kul
tūros bare nuveikusios didelį darbą — 
išleidusios jau 52 stambius ir vertingus 
leidinius. Jų tarpe — kelios V. Kapsuko- 
Mickevičiaus knygos, A. Bimbos,, A. Pet- 
rikos, J. Kaškiaučiaus, R. Liuksembur
go, to paties R. Mizaros ir k. knygos. Ka
ro metu ši draugija yra išleidusi ir dvi 
lietuvių rašytojų kolektyviai paruoštas 
knygas —- tai “Didysis lietuvių tautos 
priešas” ir “Lietuva ugnyje.”

Columbus, Ohio. — Pro
testantiškų Kristaus Baž
nyčių Tarybos suvažiavime 
prezidentas Trumanas kal
bėjo už negrų tautos lygybę 
su baltaisiais.

Didžiuma LMS mėgėjų, chorų dar ne
pasireiškė suvažiavimo reikalu. Mes dar 
laukiame mūsų menininkų nuomonių su
važiavimo klausimu < iš Mass., Corin., 
New Jersey, Pa., Ohio, Mich, ir kitų 
valstijų. Ypač suvažiavimo vieta, laikas 
reikia greitoj ateityj išspręsti.

5. Liet. Meno Sąjunga turi susisiekti 
su Tarybų Lietuvos menininkais ir pa
kviesti juos dalyvauti Amerikos lietuvių 
meno - kultūros suvažiavime. Vėliau jie 
galės daryti maršrutą po miestus.

omoio
veik

Chicagiečiai jau prabilo LMS plataus 
suvažiavimo klausimu. Pradžią padarė 
Roselando Aido Choras. Pirmininkas J. 
Nedvaras rašo Vilnyje, kad “AidieČiai 
meno suvažiavimo mintį priėmė su di
džiausiu entuziazmu ir vienbalsiai nu
tarė patiekti Chicagos ir Amerikos lietu
vių chorams, meno ir kultūros grupėms 
ir pavieniams menininkams sekamus 
punktus diskusavimui.” Aido Choro pri
imti punktai seka:

gramzdintų į nusikaltimus, bet, lyg ty
čia, jo kelyje nuolat painiojasi iš kalėji
mo išėjęs nusikaltėlis, vadinamas “Ban
kininkas.” Bernardas susipažįsta su tur
tingo advokato Brauno žmona Matilda, 
suniekšėjusia moterim, norinčia, kad 
Bernardas organizuotų jos ligonio vyro 
nužudymą. Matilda — įsitikinusi fašis
te, kaip ir jos vyras. TuS tarpu Europo
je vyksta Ąidėlės reikšmės įvykiai — iš 
pradžių Ispanijos pilietinis karas, vėliau 
— Miuncheno tragedija, o dar vėliau 
prasideda ir naujas fašistų sukurstytas 
Pasaulinis karas. Vis labiau šie įvykiai 
užgriebia ir Amerikos visuomenę, net tą 
jos dalį, kuri anksčiau buvo tolima bet 
kokiai politikai. Dr. Silvermano sūnus 
kovoja Ispanijoje respublikonų pusėje. 
Kovodamas prieš fašizmą, žūva Aldonos 
Ramunytės sužadėtinis Stasys Gulbis. 
Karo liepsna Europoje ir karas su Japo
nija Amerikos visuomenę suskirsto į du 
lagerius, ir geriausioji, demokratiškiau
sioj! amerikiečių dalis visais būdais sten
giasi palaikyti demokratijos pusę, dėda
masi į kovą prieš fašizmą, tuo tarpu, kai 
visi reakcionieriai telaukia fašizmo lai
mėjimo, uoliai tikėdami hitlerine propa
ganda, pranašavusia Tarybų Sąjungai 
greitą pralaimėjimą.

Įsigykite Dr. Peter’s daug metų 
išmėginto Gomoio, Daugiau negu 
liuosuotojas, jis taipgi yra vidurių 
stiprintojas, sudarytas iš 18 pa
čios Gamtos gyduolių šnknų žiedų ir

Coiombijos Darbo Fede
racija reikalauja sutraukyt 
ryšius su Franko.

Albany, N
nų delegacija reikalavo mo
kėt jiem lygią nedarbo pen
siją, kaip ir kitiem streikie- 
riam.

TeiRu iOs negalite nusipirkti savo apylin 
kėj, siųskit prašymu dėl mūsų “susipažini
mui" pasiūlymo Gomozo ir gausite —

Bernardas Gavelis svyruoja tarp 
abiejų šių frontų. Dorieji jo draugai — 
Silvermanas, Aldona ir kiti stengiasi 
įtraukti Gavelį į antifašistinę veiklą. Iš 
kitos pusės, į kriminalinę praeitį nori jį 
grąžinti Matilda Braunienė. Buvęs kalė
jimo bendras “Bankininkas” stengiasi 
Gavelį padaryti šnipu, kuris kenktų 
Amerikos ir tuo pat visų Jungtinių Naci
jų karinėms pastangoms. Vis dėlto Ga- 
velyje nugali gerieji pradai. Jis nepasi
duoda nei ciniškiems Matildos įkalbinė
jimams, nei niekšingiems “Bankininko” 
pasiūlymams. Netikėtu būdu suradęs bu
vusią savo mylimąją Moniką ir sūnų, 
Amerikos armijos karininką, apie kurį 
jis ligi tol nieko nežinojo, Gavelis ryžtasi 
stoti dirbti į Amerikos ginklų fabrikus ir. 
gyventi dorą gyvenimą, daugiau savo 
klaidų nebekartodamas.

Kaip matyti iš romano turinio atpasa
kojimo, R. Mizaros knyga mums atsklei
džia gana platų Amerikos lietuvių gyve
nimo vaizdą labai įdomiu metu — antro
jo Pasaulinio karo išvakarėse ir per patį 
karą. R. Mizara savo žmones vaizduoja 
kasdieninio gyvenimo aplinkoje, namie, 
darbe, saliūnuose, įstaigose, gatvėje. Ro
mano veiksmas vyksta milžiniškame Nju 
Jorko mieste, daugiausia jo dalyse — 
Manhetterre ir Brukline. Amerikos did
miesčio vaizdas visą laiką stovi perspek
tyvoje, nors autorius jį stengiasi duoti 
vienu kitu sakiniu, vienu kitu trumpučiu 
didmiesčio peizažu. t.

Kalbant apie literatūrinę romano ver
tę, pirmiausia, reikia pasakyti, kad auto
rius sugeba sumaniai ir gyvąi megzti in- 
trygą. Tai geras rašytojo privalumas, 
Gavelio gyvenimas ir. nuotykiai iš karto 
skaitytoją pagauna ir juo toliau, juo la
biau įtempia jo dėmesį. Galima būtų au
toriui prikišti, kad centrinė jo romaho 
figūra — Gavelis išėjo pernelyg pasyvus, 
neveiklus. Taip pat kai kurie antraeiliai 
romano veikėjai, sakysim, kad ir Aldona 
su savo motina yra daugiau savotiški -re- 
zonieriai, o ne gyvi asmenys su. kūnu ir 
krauju. Atrodo, žymiai geriau autoriui 
pavyko antifašisto Silvermano, Matildos 
ir jos vyro charakterių pavaizdavimas, 
nors Matilda irgi bene bus perdėta, per
nelyg sutamsintais dažais nutapyta. Tai 
furija, kurioje nebelikę jękių žmonišku
mo jausmų, kuri tegyvena savo malonu
mui ir kuriai jokių sąžinės konfliktų ne
kelia sumanytas nemylimo vyro nužu
dymas. Daug simpatingų bruožų- turi 
ypačiai R. Mizaros pavaizduotos lietu
vės moterys—senosios kartos atstovės 
Ramunienė ir jaunosios kartos — jos 
duktė mokytoja Aldona. Aldona 
skaičiusi, išsilavinusi merginai gyvenan

“3. Patogiausias laikas šiam suvažia
vimui tai “Indijonų vasara” — spalių 
mėn. Tada gamta graži ir keliai geri iš 
tolimų ir artimų valstijų — autobusams, 
automobilių karavanams ir net laivams.

Ądresas............ ................  ......

Pašto Ofisas....'.................... ..................
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

D*pt. C74-32M
21 j| Washington Blvd.. Chicago 12, 111.
25b Stanley St., Winnloea. Man.. Can.

Siųskit si “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

O įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerl II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60< vertės — bandymui bosi- 
kūtes Olejo ir Maffolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas......................... ...............................

Rojus Mizara, be abejo, vienas talen
tingiausių ir populiariausių Amerikos 
lietuvių rašytojų. Kas seka Amerikos lie
tuvių literatūros gyvenimą, tas žino, 
kad R. Mizara taip pat yra ir labai pro- 
duktingas rašytojas. Neskaitant'jo žur
nalistinio tipo knygų ir begalybės raštų 
laikraščiuose, grožinei literatūrai šio ra
šytojo ligi šiol taip pat duota nemaža. 
“Sliakeris,” “Povilas Jurka,” “Sparta
kas,” “Mortos Vilkienės divorsas,” “Ūka-

Bernardo Gavelio 
klaida”—vis’tai stambios R. Mizaros kny
gos. Jos savo metu rado nemažą atbalsį 
Amerikos lietuvių spaudoje, o kai kurios 
savo metu buvo plačiau atžymėtos ir Lie
tuvos periodikoje, deja, toli gražu nepa
kankamai. Kai kurios šių knygų labai 
vertos, kad jas pažintų ir Tarybų Lietu
vos skaitytojai.

Rojus Mizara savo gausingoje beletris
tikoje visada stengėsi būti aktualus, j ir 
sai nebėgo nuo degamųjų Amerikos lietu
vių gyvenimo problemų, tiesa, dažnai tas 
problemas spręsdamas daugiau ne lite
ratūrinėmis, bet publicistinėmis priemo
nėmis. Paskutinė R. Mizaros apysaka ^ar
ba, kaip mes pavadintume, romanas — 
taip pat parašytas aktualia Amerikos 
lietuvių gyvenimo tema, — be kita ko, 
šiame romane vaizduojamos ir šio pas
kutiniojo pasaulinio karo nuotaikos Ame
rikos lietuvių tarpe. Tai kaip tik sudaro 
patį didžiausią romano įdomumą. \

Knygos siužetas pastatytas pusiau nuo
tykių romano konstruktavimo būdu. 
Bernardas Gavelis, kumetės merginos 
sūnus, iš Lietuvos atvykęs į Ameriką; 
viename pasilinksminime kiek įsigėręs 
užmuša savo bosą (prievaizdą), kuris 
kabinėjosi prie jo merginos Monikos. Ga
velis už tai pakliūva į kalėjimą ir išsėdi 
jame 25 metus. Kalėjime jis susipažįsta 
ir’susidraugauja su gydytoju Silverma- 
nu, iš Lietuvos kilusiu aukštos’ moralės 
žydų tautybės žmogumi. Išėjęs iš kalėji
mo, Gavelis atlanko buvusią savo šeimi
ninkę Ramunienę ir jos jau užaugusią 
dukterį mokytoją Aldoną Ramunytę. 
Abi moterys buvusį savo gyventoją pri
ima su didžiausia šilima ir lietuvišku 
vaišingumu. Buvęs kalinys jaučia, kad 
jam kelias į ateitį labai sunkus, kad daug 
kas žiūri j jį su nepasitikėjimu. Abi mo
terys deda visas pastangas, norėdamos 
buvusį kalinį padrąsinti ir nukreipti jį 
nuo keršto buvusiems priešams, neteisin
gai prieš jį liudijusiems teisme.

Daktaro Silvermano padedamas, Ber
nardas Gavelis gauna tarnybą viešbuty
je. Jis vengia savo buvusių kalėjimo 
draugų, bijodamas^ kad jie jo vėl nenu-

NUO
• Galvos Skaudėjimo
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,
• G'jizų ir Išpūtimo—

iš priežasties

ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmų malonios pa
geltos nuo už-

Roselando Aido Choras 
Už Meno - Kultūros

Pasirodo, kad vėliausias ALDLD leidi
nys, “Bernardo Gavelio Klaida,“ pasiekė ir 
Tarybų Lietuvą. Tai sužinome iš dienraš
čio “Tarybų Lietuvos” (1945 m., gruodžio 
30 d.), kurioje telpa vieno žymiausiųjų 
Lietuvos rašytojų-poetų, prof. Antano 
Venclovos, knygos apžvalga pavadinta: 
“Dovana iš Amerikos.” Kadangi apie šią 
knygą buvo tiek daug rašyta Amerikos 
lietuvių skaitytojų, tai dedame ir gerb. 
prof. Venclovos žodį, kad skaitytojas ga
lėtų susipažinti su Lietuvos rašytojų pa
žiūra į mūsų literatūrą. — laisvės Red.

“6. Mes kviečiame Chicagos meninin
kus ir grupes sušaukti konferenciją kovo 
mėn. pabaigoj šio suvažiavimo aptarimui 
ir prisirengimui prie jo.”

Kita nuomonė irgi įgauna daugiau 
pritarimo, tai kad Lietuvių Meno-Kul- 
tūros Suvažiavimas įvyktų rytuose. Ry
tuose meno jėgos šiuo tarpu nėra didelės, 
bet jei suvažiavimas čia įvyktų, tai būtų 
gera paspirtis meno’ veiklą išjudinti, pa
gyvinti. Sakoma, jei LMS suvažiavimas 
įvyktų New Yorke, tai galėtų gimti dar 
vienas choras New Jersey valstijoj, vįę- 
nas Conn., vienas Pa. ir gal dar vienas 
Mass, valstijoj. O jei LMS suvažiavimas 
įvyksta Detroite arba Chicagoje, tai mi
nėtų valstijų jauniems chorams būtų 
pertoli ir todėl jie negalėtų pilnu skai
čium suvažiavime dalyvauti.

Roselando Aido Choras ruošiasi suva
žiavimui vaidinti operetę “Kada Kaimas 
Nemiega.” Jonas Valentis, Brooklyno- 
New Yorko žymiausias režisorius ir vai- 
dyla mano Lietuvių Meno-Kultūros Su
važiavimui paruošti istorinį Lietuvos 
veikalą “Prieš Srovę.” Šis veikalas vai
dintas vien tik Brooklyne, po Jono Va- 
lenčio vadovybe, jam pačiam vaidinant 
kun. Strazdelio rolę.

Vienok suvažiavimo programa bus ga
lima spręsti tik vėliau. Jei mūsų meno- 
kultūros šventė tęsis ir visą savaitę laiko, 
vistiek nebus galima duoti daug ištisų 
veikalų. Suvažiavimo programą turės 
tvarkyti suvažiavimo centralinis komite
tas. Dramos ir dainos programos tvarky
mas priklausys labai daug nuo to, kiek 
meno grupių, chorų suvažiavime daly
vaus.

(REPSYS) 
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis Ir Šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto.
278 Harvard Street 

kamp. Inman 84.. arti Central Skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

DDimn 60c vert«s 
liuLlJv Bandymui Bonkutes
DR. PETER'S OLEjO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitų paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiJkų 
skausmu, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų it 
nykstelėjimų.
DR. PETER'S MAGOLO — alkalinąs — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkstiea 
nevirškinimas ir rėmuo.

t neran- 
pagelbsti 

jom« švelniai ir sklandžiai paša
linti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus,

kietejimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro-

Mirė Petras Kalpokas. , Mirė didelio 
masto dailininkas tapytojas, nusipelnęs 
Lietuvos TSR meno darbuotojas, visų 
mylimas žmogus, Kauno Taikomosios 
Dekoratyvinės Dailės profesorius.

O darbininkas jis buvo nepaprastas. 
Nuolat dirbo, nuolat triūsė: tai prie savo 
molberto, tai — kitus mokydamas meno 
dalykų.

P. Kalpokas gimė 1880 metais kovo 18 
d. neturtingų valstiečių šeimoje, Miški
nės viensėdyje, Kvietkų valsčiuje, Rokiš
kio apskrityj. Mokslus ėjo Mintaujos 
gimnazijoje, o dailės dalykus — Rygos 
bei Odesos dailės mokyklose ir pas daili
ninkus Valterį ir Purvitą. Toliau studi
javo Miunchene, Šveicarijoje, Romoje. 
Mylėjo ir stengėsi pažinti gamtą, žmo
nes. Mūsų pajūryje ir visame krašte^ 
Latvijos gamtoj, Juodųjų jūrų pakraš
čiuose, Alpių kalnuose, Vengrijos mieste
liuose, visur rasdavo jis progų ir galimy
bių dirbti pieštuku ir teptuku.

1906 m., paleidus šūkį — surengti pir
mąją lietuvių dailės parodą ' Vilniuje, 
Kalpokas be jokių svyravimų iš tolimo 
Miuncheno atsiuntė savo geriausius to 
meto paveikslus. Greit ir jis pats sugrį
žo ir galutinai apsigyveno Lietuvoje, kur 
ir išaugino savo sūnų Rimtą Kalpoką, 
taip pat darbštų ir gabų dailininką. Ir 
nebuvo nė vienos Lietuvos dailininkų pa
rodos, suruoštos savo krašte ar užsieny
je, kur Petras Kalpokas nedalyvautų už
imdamas ten visuomet vieną žymiausių 
vietų. Nebuvo nė vieno žymesnio įvykio 
mūsų dailės reikalų raidoje, kur nebūtų 
ir Petro Kalpoko. Jis nuo pat pradžios 
buvo Lietuvių Dailės Draugijos ir vėliau 
Dailininkų Sąjungos narys. Jis autorius 
daugelio straipsnių meno reikalais, jis 
įvairiausių komisijų narys, pagaliau 
nuolatinis Meno Mokyklos ir Dailės Ins
tituto profesorius. Visad pilnas darbo 
energijos, visad pilnas sąmojaus, jautrus 
kitų žmonių nelaimių atžvilgiu, visų my
limas ir nepakeičiamas. Savo darbštumu 
ir visuomet gera nuotaika jis žadino sa
vo kolegose ir studentuose energiją, darb
štumą ir ištvermę.

Ir kaip tik dabar, kada, siaubingam 
karui pasibaigus, prasidėjo naujas meno 
kūrybos darbas, jis užgęso.i Užgęso entu
ziastingas, nenuilstamas darbininkas. 
Kas jį pavaduos? Jei bent jaunieji Tary
bų'Lietuvos dailininkai, kuriems jis pa
šventė didžiausią savo gyvenimo* dalį, 
skaisčios jo kūrybinės dvasios apšviesti, 
pakels iš jo darbščių rankų be laiko ne
gailestingos mirties išmestą paletę ir tęs 
toliau jo pavyzdžiu mūsų dailės darbą.



Ketvirtas Puslapis

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 246 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail VJtdęt 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 318 Grand St., Borough of Brooklyn, 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

GRAND PARADISE CO., INC. • :
818 Grand St., Brooklyn, N., Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at Foot of Bay 32nd St., & Cropsy 
Aye., Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

BEN-MACHREE BOAT-CLUB. INC.
Foot of Bay 32nd St., 
Cropsy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 84 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 371-373 — 9th St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.’

BROOKLYN 60 CLUB, INC. 
371-3 — 9th St.. Brooklyn. N. Y.

- - - - - - •
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 244 has been issued to'the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Uw 
at 44 Scholes St., Borough of: Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on' the 
premises. 1 , < ,

GENEVIEVE WITTMANN
. 44 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11404 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
817 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUTHER STEPHENS
617 Gates Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 654.3 has been issued to the undersigned 
to sell becr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beve»age 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 1700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1522 Bergen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY SPINELLI
1522 Bergen St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
FL 1963 has been issued to the undersigned 
to sell becr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1058 Nostrand Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAROLD F. & WILFRED H. ATCHUE 
(Hal-Will Bar & Grill)

1058 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1398 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4-5 Newkirk Plaza & 600-2 East 
16th St.. Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed on the premises.

LA SALLE R. & F. CO.. INC. 
4-5 Newkirk Plaza.

.. 600-2 East 16th St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1408A Newkirk Ave.. Borourfi of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS
(Gerald’s 

1408A Newkirk Ave.,

F. GERARD 
Tavern)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6577 has been issued to the undersigned 
t<J sell beer, wine and liquor at retail unuer 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 205 Court St., It 2 Wyckoff St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

J. O. H. CORP. 
205 Court St. & 
2 Wyckoff St Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given th^t License No. 
RL 6840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Court Street .Borough of 
of Kings, to be consumed

I
J. ACKERMAN

Brooklyn. N. Y.

Law at 524 
Brooklyn, County 
<m the premises.

JOHN 
524 Court St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7639 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 481 Court Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THORPE’S TAVERN. INC.
481 Gourt St., Brooklyn, N. Y.

i 1 ' •• ' 1 1 • (, »» ♦ i . ' ■ . '

• ».

NOTICE is hereby given • that License '• No. 
RL 1438 has been issued to tha undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 371 Johnson' Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 51)18 has been issued to the undersigned 
tet sell beer,' wine and liquor at retail under 
Section 107 of thę Alcoholic Beverage Control 
Law at 427 ‘ Wilson Avenue, 'Bprough of 
Brooklyn', County of. K,ings, to be consumed 
on the premises. ; .

ANTHONY KATKUS " • 
427 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

------- U-— ... I !  ' /
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1585 has been issued .to tjic undersigned 
to sell becr, wine and liquor at retail tinder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
laiw at 452 E. New York Ave., Borough of 
Brooklyn.' County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO LUPO
452 East New' York Ave., Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5188 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 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

109 GRAHAM REST. CORP.
109 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5009 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 Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tile- premises.

RUDOLPH WENZEL
1157 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4286 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijw at 2294 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AL’S CORNER, INC.
2294 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5078 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 414 Melrose Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ETTORE WEGHER •
141 Melrose St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4354 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 66 Rogers Avenue, Borough ^of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premisos.

MICHAEL KEARNEY & JOHN TURNER 
(Kearney & Turner)

66 Rogois Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1907 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1012 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TEN TWELVE RESTAURANT. INC. 
1012 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7419 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 113 Driggs Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

/WALENTY PATEREK
I 13 Driggs Ave.. Brooklyn. N. Y-.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3517 has been issued to the undersigned 

. to sell beer, wine and liquor at retail under 
i Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
j Law at 996 Manhattan Ave., Borough of 

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

MARY GRZYBOWSKI
996 Manhattan Ave., . Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No. 
been issued lo the undersigned 

& Liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

NOTICE is 
L 1370 has 
to sell wine 
107 of the
at 245 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

HYMAN BERGER 
(Project Liquor Store) 

Ave., • Brooklyn, N. Y.15 Graham

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

& Liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

NOTICE is 
L 5388 has 
to sell wine 
107 of the
at 1611 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ARTHUR. FRANK & STANLEY 
MI LITSCH ER 

(Tilden Liquor Store)
Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.1611

the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

& Liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

KoVn Į)? 1016

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1426 has been issued to the undersigned 
to sell becr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 478 Court Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is 
L 1181 has 
to sell wine 
107 '* the
at 1081 Liberty Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH 
1081 Liberty

VINCENT DELANEY, SR.
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 5441 has 
to sell wine 
107 of the 
at 511 — 
County of 
premises.

THOMAS C. BRESNAHAN & 
COLLINS R. SMITH 

(Tom-Collins Liquor Store) 
47th

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

& Liquor 
Alcoholic 
47th St., 
Kings. «4o

at retail, under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4277 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 180 Prospect Park. S.W., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM McDEVITT
180 Prospect Park, S. W., Brooklyn. N. Y. .

St.. Brooklyn. N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No.*I 
RL 1508 has been issued to the undersigned | 
to sell beer, wine and liquor at retail under ' 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control ’ 
Uw at 98 Berry Street, Borough of ' 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed į 
on the premises.

FELIX KOSINSKI
St., Brooklyn. N. Y.98- Berry

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

NOTICE is 
L 1030 has

! to sell wine & Liquor at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 132A Sumner Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NATALIE
132A Sumner Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 775 has been issued to thi. underigned 
to sell wine & Liquor nt retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage 'Control Law 
at 124 Montague St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 994 has been issubd to .the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 98/ Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISAAO\,FARBER
986 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1647 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of tlię Alcoholic Beverage Control Law 
at 1104 — Avenue K. Borough, qf Brooklyn. 
County 'of Kings, to be. consumed off the 
premises. • ;;

JOSEPH & LOUIS OKUN 
1104 — Avenue K, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1511 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 26 Macombs PI.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LESLIE T. TURNER
26 Macombs PI., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5167 has been issued to the undersigned
to sell wine & liquor 
107 of the Alcoholic 
at 270 Myrtle Ave., 
County of Kings, to 
promises.

JOHN
270 Myrtle Ave.,

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BRUNO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 614 has been issue dto the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 23 Bond Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS BERNSTEIN
23 Bond St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1710 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1102 St. Johns 1*1., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

’ RALPH J. HALPERN
1102 St. Johns Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5302 has been issued to the undersigned 
to sell wipe & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 125 Park Avg-nue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY SHULMAN
(D-B-A Park Ave. Wines & Liquors) 

125 Park Ave., Brooklyne, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
| L 5375 has been issued to the undersigned 
i to sell wine & liquor at retail under Section 
I 107 of the Alcoholic Beverage Control laiw 
at 217 Garfield Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MATTHEW J. FEENEY
217 Garfield Place, Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that License No. 
i L 32 has been issued to the undersigned 
j to sell wine & liquor at retail under • Section 
i 107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
1 at 754 Flushing Ave. .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

FLORENCE BOSWORTH .
754 Flushing Ave. , Brooklyn, N. Y.

■ NOTICE is hereby given that License No. 
L 1699 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 646 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILTON STONE & MAX STONE 
(Fluton Throop Wines & Liquors)

646 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
L 963 has been issued to the undersigned

! to sell wine & liquor at retail under Section 
: 107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3225 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn,

' County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL REIBEL
3225 Mermaid Ase., Brooklyn, N. Y:

NOTICE is hereby given that License No.
i L X89 has been issued to the undersigned 
j to sell wine & liquor at retail under Section 

107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 142 Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE ŽEIDEI,
142 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License }4o. 
RW 785 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 128 North 10th St., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to l>e consumed on the 
premises.

JOHN ANDERSON
128 North 10th St., Brooklyn,>N.- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 809 has been issue dto the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 331 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed on the 
premises.

GASPARE PONZO
331 — 5th Ave.. Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KULBOK
Brooklyn, N. Y.

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

& Liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 198 has been issued to the undersigned 
to sell beer and winp at retnil under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1145 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

FERDINANDO ELEFANTE
210 — 42nd St,, Brooklyn, N. Y.

•NOTICE is hereby 1 given that License No. 
HL .310 has been issue dto the undersigned 
to sell beer,-wine and liquor'at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at .65 Pierrepont Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that J^icenėe ,,No. 
CTR 261 has. been issued to the undersigned 
to sell beer, wihe and liquor at! retail under 
Section V7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at o50 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. 
CW 303 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 St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License. No. 
C 435 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 466 Sackman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GLENBROOK CO.
466 Sackman St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8423 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 408 Jay Street .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STAR DELICATESSEN, INC.
408 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License\No. 
RL 8326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cmitrol 
LaXv at 586-88 Atlantic Ave., Borou/h of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

ROS.—JO. RESTAURANT CO.
586-88 Atlantic Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8324 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 299 —- 5th Ave., & 272 2nd St., 
Borough of Brooklyn,. County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOHN PONZO & JOSEPH PONZO 
299—5th Ave.,
272 — 2nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 7879 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine. and/iquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2345 Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK PAUL GUNDL 
(D-B-A The Cabin)

2345 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given Ahat License No. 
RL 6290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 99A — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1199 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohblic Beverage Control 
Law at 222A — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DAVID RAINSFORD & MICHAEL TIERNEY 

(Blue Eagle Rest. & Bar)
222A — 7th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 3535 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 110 — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCKVILLE REST.. INC.
110—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1310 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 — 7 th Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL RATTIGAN 
(7th Ave. Tavern) *

371—7th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1911 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Jvaw at 396 — 7tb Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER ROMANO
396 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giver) that License No. 
RL 1362 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
L><v at 156 — 7 th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS ROACHE
156 — 7th Ave., Brooklyn, N. ¥•

NOTJCE is hereby given that License No. 
RL 1652 has been „issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 321 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL JAFFE 
(Melody Tavern)

321 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is liereby given that License No. 
RL 1656 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine nnd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at 217 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

.PENJAMIN CLARK 
(5th Ave. Bar & Grill)

217 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18()3 has been issued to the undersigned 
to sell, beer, wipe and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1325 Flatbush Ave., Boropgh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY J. FREY 
(Foster Taverq)

1325 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law*at 384 Broadway & 321 Division Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

HARRY GRAFF 
(Kingsley Bar and Grill)

384 Broadway,
321 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5123 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lay' at 2628 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LESTER M. LINTON
2628 Atlantic Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1338 has been issue dto the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ^it retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 345 Gold Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTNECK B. & G.. INC.
345 Gold Street, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4302 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 161 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CRESCENZO AU RILL A 
(Christy’s Bar & Grill)

161 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law' at 1506 Neck Road. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK SOLAN 
(Ocean Tavern)

1506 Neck Rd., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby gi';en that License No. 
RL 7273 has been issued to the undersigned 
to sell becr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6801 Fourth Avenue. v Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LIONS DEN, INC.
6801 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8160 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectioii 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at -422 Utica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
422 Utica Ave., Brooklyn,' N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1809 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at. 220 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4249 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 138 Franklin Street. Bqrough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on t>^ premises.

WALTER REEVES
138 Franklin St., Bropkjyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6287 has been issued to the undersigned 
to sell becr, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1086 Bergen Street, Borough oC 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1307 has been issued to the, undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 749-759 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KAPSALIS 
Ijouis’ Little Campus Rest.

719-759 Nostrand Ave.,' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6536 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 815 Frankiin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAPPAS BAR & CHOP HOUSE. INC. 
815 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 1515 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 221 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TELLIAN
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3636 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 284 — Avenue X, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

NICOLO POLACCO 
Welcome Rest.

284 — Avenue X, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at / 70 Kingsland Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY CIUFFO
70 Kingsland Ave., ■ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8112 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 8205 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 44 Henry Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RICHARD J. & EDWARD T. AYLWARD 
(Al's Tavern)

44 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6579 has been issued to the undersigned 
to sell becr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1513-1515 -69th St. & 6826 ^New 
Utrecht Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRED GUGL1ELMELLI 
1513-1515—69th St..
6826 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1963 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1058 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to l>e consumed 
on the premises.

HAROLD F: & WILFRED H. ATCHUE 
(Hal-Will Bar & Grill)

1058 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3608 Clarepdon Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES .1. MEYER
3608 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

Telef. HUmboldt 2-7964

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 281 Nostrand Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CLIFTON BAR k GRIĘL, INC.
281 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4279 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 261 Fifth Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw .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 5065 has been issued to the undersigned 
to Sell becr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 232 Underhill Avenue, 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 1597 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 48 Debevoise Place, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARAMOUNT BOWLING CENTRE 
43 Debevoise PI., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 653S has been issued to the undersigned 
to sell ueer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1266-70 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SARAFIANOS & PSYCHOYOS. INC. 
1266-70 Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 239-241 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, County qf Kings, to be consumed 
on the premises.

BERNARD TRACEY
239-241 Kingston Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoįolic Beverage Control 
I^aw at 1801 — lOtJi Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS S. KIRNAN
1801 — 10th Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 'and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 35 So. 3rd Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

* LOUIS FREEMAN
35 S. 3rd St., Brooklyn, N'. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 810 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

‘ WILLIAM KESTLER
810 /Grand St., '< Brooklyn, N. Y. 
J V ............... ........... .............. t

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: g_ g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTICE 
RL M«6 
to sell beer, wii^ /id liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 472 Wilson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
en the premises.

WALTER C. LANG .
472 Wilson Ave.. ’ Brooklyn. N. v.

NOTICE is Hereby given that License No. 
BL 6852 has been issued to the undersigned 
to sell becr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law. at 948-50 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
an the premises.

A. D. RESTAURANT CORP. 
948-50 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
BL 3521 has been issued to the undersigned 
tv sell beer, 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 
<81 the premises.

KONST ANTY S1NKIEWICZ
547 AJorg«ųj Ąve., Brooklyn, N. ¥•

NOTICE is 
L 1703 has 
to sell wine 
107 of the 
at 488-90 Lafayette Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HOWARD D. LIEBERMAN 
& DOROTHY B. LIEBERMAN 

(D-B-A Lafayette Liquors)
188-90 Lafayette Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 412 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1145 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. .

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway, Brooklyp, N.- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3573 has bqen issued to the undersigned 
to Hell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 161 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kinge, to be consumed 
on the premises.

JOHN F, McHUGH & 
JAMES N. WOODRUFF 

(Lincoln Tavern)
161 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laicTotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

the

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

St Liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

NOTICE is 
L 5377 has 
to Hell wine 
107 of the
at 57 Lilrcrty Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MILTON & STANLEY SUSSMAN 
(Liberty Wine & Liquors)

57 Liberty Ave., Brooklyn, N.

the

hereby given that License No. 
been issued to tiic undersigned 

& Liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is 
L 1699 has 
to sell wine 
107 of the
at 646 Throop Ave., 
County /of Kings, to 
premises.

MILTON STONE
(D-B-A Fulton-Throop Wines & Liquors) 

1.646 Throop Ave., ~i-i— »» -

& MAX STONE

NOTICE is ifereby given that License No. 
RW 272 ^-ib bqen issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail voder Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 568 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
.premises.

TONY LOSCIAId’O . z 
568 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 810 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 47 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises'.
JOSE ARAZOSA & EMILIO ELUSTONDO 

47 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 188 has been issued to thq undersigned 
lo sell 
107 of 
at 145 
County 
premises. i

PETER NAAS

beer and wine 
the Alcoholic 
Franklin St..
of Kings, to

at retąjį under Section 
Beverage Cotrtrol Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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.

5 
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

< Geriausias Alus Brooklyne

O3 PARE kiekvieną šeštadienį

459 GRAND ST. .
(Skersai nuo Republię Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
•telefonas EV. 4-8698

Laidotuvių 
•Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- J 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų Šermenine. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis • 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Venon St 2
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 » m



- • '-V- .

Šeštadienis, Kovo 9, 1946

Cambridge. Mass.
b

Atminčiai Petro Andreliuno
Atėjus į Cambridgiaus Lie

tuvių Piliečių Kliubų, LLD 8 
kp. susirinkiman, randu belū- 
kuriuojančius draugus Kviet- 
kus ir su jais draugę Andre- 
liunienę. šiame moderniniame 
kliube gyvenimas visad virte 
verda, čia parengimai, susirin
kimai, pasilinksminimai, 
čiavimasis. Pats kliubas

mūsų susirinkimus bei paren 
gimus,' o jis būdavo visur. Kur 
tik koks pažangus visuomeniš
kas darbas, jis pirmas ten bu
vo ir su darbu ir su auka. Jo 
draugiškumas ir nuoširdumas 
visad gražiai nuteikdavo visus 
apie jį esančius.

< 
I

sve
tur!

Petras Andreliunas

pavyzdingų tvarkų ir camb- 
ridgiečiai ne už dykų turi kuo
mi didžiuotis.

Atsisėdus prie draugų ir be
sišnekučiuojant draugė An
dreliunienė prisimena, kad 
kovo 9 dienų sukanka metai 
laiko nuo tragingos mirties jos 
mylimo vyro Petro, 
vo darbavietėje, 
elektros srovės iš 
perlaidų. Jis irgi 
kliubo, LLD 8 kp.
kitų draugijų, nariu. Jis buvo 
dar pusamžis vyras ir geram 
sveikatos stovy j, galėjo dar il
gokai naudingai ir laimingai 
pagyventi. Vienok jo jau nėra 
su mumis.
draugams, sunku apsiprasti su 
ta minčia 
jau persiskyrėm
Nesilanko jis daugiau nei į

kuris ŽU- 
paliestas 

sugedusių 
buvo šio 
ir keleto

Mums, artimiems

kad mes su Petru 
ant visados.

Dienraštis Laisvė buvo jo 
mylimiausiu laikraščiu, kurio 
nuo pat įsikūrimo laikų buvo 
ne tik skaitytoju, bet ir rėmė
ju. Tad gi dabar, sukankant 
35 metų Laisvės gyvavimo ju
biliejui, atminčiai Petro An
dreliuno, našlė Andreliunienė 
aukoja Laisvės namo fondan 
$25. Gerų drapanų, kurių jis 
paliko nemažai, draugė An
dreliunienė atidavė Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui.

Z avis.

PRANEŠIMAI
SCRANTON, FA.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 10 d., pas d. E. Geležauskienę, 
1210 Blair Ave., 2 vai. dieną. Drau
gai, dalyvaukite ir pakalbinkite ne
prigulinčius, kad prisirašytų. Taipgi 
turime dar penkis draugus skolingus 
už šiuos metus, būtų gerai, kad šia
me susirinkime užsimokėtų. 
Šlekaitis, sekr.

MINERSVILLE, PA

—P.

ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 
10 d. kovo, 2 vai, dieną, pas drg. 
Šemberienę namuose. Visi nariai 
prašomi susirinkti ir nepamirškite 
užsimokėti metines duokles. Taipgi 
yra svarbių reikalų aptarimui. — 
Valdyba. (56-57)

HARTFORD, CONN.
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 

Lietuvių Grupė rengia didelį Bazarą, 
kovo 9 d. Liet. Parapijos salėje, 339 
Capitol Ave. Bazaras bus įvairus. 
Bus daug visokių dalykų pardavimui 
ir dovanomis. Tai bus paskutinis šios 
grupės parengimas. Kviečiame vi
sus dalyvauti, atsiveskite draugų 
smagiai praleisite laiką, paremdami 
Raudonąjį Kryžių. Pradžia 8 v. v. 
Prašome atsinešti ir dovanų baza- 
rui. — W. B. 56-57)

T

LWIWM
GERIAUSIA DUONA

532 Grand Street, Brooklyn
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 valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, į krautuves 

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

Naujos Plieno Industrijos

COTTON WASH DRESSES

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

REIKALINGI!
’T

&

MOKYTOJAIBond43

Algos
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ

N. Y.

893 SEAVIEW AVE
Arti Stratford Ave

BRIDGEPORT, CONN

The Stanley Works
(61)

License No

(59) PATYRUSIOS

OPERATORĖS

LINKSMOS APLINKYBES

(58)
1350

ALLENTOWN, PA.

N. Y.

(63)

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

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

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control
4th Avenue, Borough of

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
7th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

Borough of 
be consumed

A. CARNEY
Brooklyn, N. Y.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage- Control 
4th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

LIQUORMAN
Brooklyn, N. Y.

retail under 
of (he Alcoholic Beverage Control 

• Metropolitan Ave., Borough of

Grill 
Brooklyn, N. Y.

the premises.
LOUISE B. PUGHIELLl
St., Brooklyn, N. Y.

Laisvfi—Liberty, Lithuanian Daily. Penkias Puslapis

WHOLESALE AND RETAIL 
• Beer, Wine Liquor

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor i

NOTICE is hereby givjtm that License No. 
RL 1596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 338 — 6th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE A. O’REILLY
338 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1892 has beep issued to the underigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 57 So. 5th St., & 404 Wythe Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

JOSEPHINE PECHINSKI 
57 South 5th St.
404 Wythe Ąvc., • Brooklyn, N,

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at >220 Conover Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be cousunjcd 
on the premises.

GIUSEPPE TUDISCO
2207 Conover St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3550 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 149 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH LAVIN
149 Smith St.. Brooklyn, N. ¥.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1688 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 330 Hopkinson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOŲIS HARITON & LEON IIAR1TON 
(I & S. Restaurant, Bar and Grill

330 Hopkinson Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1492 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
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.

Skelbimas 
(ASMENIŠKAI)

•‘ĮSIGYKITE NAUJŲ DRAUGŲ SOCIALIAIS 
SUSIRAŠINĖJIMAIS. VISŲ TAUTŲ IR TI
KYBŲ. RAŠYKITE Į CONTINENTAL SER
VICE, 512—5TH AVE., N.Y.C.”

Marijos Alyvų Kalne .........
Nauda ir Sūrių Padarymai 

Knyga, su paveikslais, ąpda-

$2.25

$2.50
35c

35c
75c

$1.50 
25c 
15c 
50c

40c

35c
35c

30c 
25c 
25c 
35c 
35c

75c
15c
25c

$1.25
$1.25

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wiue and liquor at retail upder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 916 Manhattan Ave., Borough ęf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONWAY’S IĮOFBRAU, INC.
916 Manhattan Avp., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hęreby given that License No. 
RL 1605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1449 E. New York Ave., Borough of 
Brooklyn. Cpuqty of Kings, to he consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 313 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 5813 —•
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES REILLY ♦
4 th Ave., Brooklyn, N. Y.5813

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 193-7 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES BUIVIDAS 
Alliance Hall

193-7 Grand St., ■ Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1317 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 363 — Fifth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WITOLD MOSCICKI 
Waverly Tavern B. & G.

363 — Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of (he 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 giver) that License No. 
RL 4232 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
I/aw at 4224 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

KIBE 
3rd Ave.4224 —

is hereby g i win that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
RL 1839 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 704 Nostrand Ave., 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 thlit- License No. 
RL 1780 has been issued to the undersigned 
tų sell beer, wjnc and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 767 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS KENNY
767 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5032 hąs been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 256 --- 
Brooklyn. County 
on tlic premises.

ROBERT S. DcLIA
256 — 4th Ave., Brooklyn,

NOTICE i« hereby given that License No. 
RL 1552 ha's been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
.Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

.on the premises.
JOSEPH MOKOLA

518 Grand St., r Brooklyn, N. Y.

NO'I'ICE is hereby given that License No. 
RL 1841 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undpr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3419 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. v

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1463 has been issued to the undersigped 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

zLaw at 43 Bond Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE 
RL 1747 
to Hell beer, wipe and liquor ąt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4908 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

WM.
4908 — 3rd Ave.,

'NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1677 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 765 Washington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4298 has been issued t<^ the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 oį the Alcoholic Beverage Control 
Law at 807 Sutter Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EMANUEL M. OSTERFELD
807 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby- given that License No. 
RL 7832 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of (he Alcoholic Beverage Control 
Law at 201 Wyckoff Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the pi'|nises.

IX)UIS MARN 
Wyckoff Center, Bar &

201 Wyckoff Ave.,

NOTICE is hereby given that.
RL 6295 Ims been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 101 
Law at 7
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SPIEZIO’S GRILL, INC.
769 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 17 94 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 94 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn,, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL YURCHYK 
Bedford Bar & Grill

91 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given" that License No. 
RL 1607 has been issued to the undersigned 
to .sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1350 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

ANGELO BELLO 
Wilson Tavern

Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAJ

PAPRASTI DARBININKAI
IR 

SODININKAI 
KREIPKITĖS

Mount Hebron Cemetery 
Rodman ir Horace Harding Blvd., 

FLUSHING, L. 1.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VYRAI PRIE AUTO METALO
Patyrę

AUKŠTOS ALGOS.
NUOLATINIS DARBAS

MAJESTIC
1691 Bedford Ave., Brooklyn 

(Priešais Ebbet’s Field)
(59)

STALIORIAI
VIEN TIK PATYRk

Unijinė Šapa
URBAN WOODWORKS 

108-08 NORTHERN BLVD 
CORONA L. I.

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE

UŽĖMIMUI PILNOS 
PRODUKCIJOS

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St Brooklyn, N. Y
Tel. ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Biblija, su 379 paveikslais ...............
Patarėjas Vyrams ir Moterims apie 

Šeimyniški} Gyvenimą bei Lyties 
Dalykus. Su paveikslais ...........

Raginis, Gražios pasakos .................
Džinu Bambos spyčiai ir ar žmogus 

pareina iš monkčs ......................
Dainą Knyga, apie 110 dainą .........
Ar Popiežius Yra Tikras Vietinin

kas Kristaus? ................................
Laimė ir Planetos ..............................
Oficicrius ir Kareivis ........................
Naujas Savizrolas, su paveikslais .... 
Saulės Ritulys, su visų planetą pa
veikslais ...................................................
Detroite Lictuvią Byla už Muštynes 

už Dalinimą Nekatalikišką Plakatą 
Gyvenimas Stepuko Raudonosio .....
Celibatas, arba Nevedusią Kunigą

Gyvenimas ir Darbai ......................
Duktė Marią, graži apysaka ...........
Duktė Gyvena Pūstynėje ..................
Rurykla ir Burtininkas ..................
Velniškas Tiltas, Erodas Boba .........
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slapty
bes, nuo tavęs paslėptai .............

Sapnas 
Karvės 
Sapną 

ryta
Kapitonas Velnias, 400 pusi...............
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, 

su paveikslais ................................
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...........

Nedoras Žydas, įdomūs skaitiniai .....
Lengvas Būdas Išmokti Anglų Kal

bos be kito pagelbos .......... .
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 

350 Jvairių žolių, nuo kokių ligų 
jos yra ir kur galima gauti ...

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų .........

Grigorius, kuris buvo prirakytas ant 
salos per 17 metų, graži apysaka ., 
Pekla, su paveikslais, parodo kokioj 

vietoj randasi ir kaip kankina ....
Stebuklingas Zcrkolas ..........................
Dvarinė Pana ...............................
Ragana ir Jonas Keliauninkas .........
Keliautojai j Šv. Žemę, Jeruzolimą 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nu

siminimai .........................................
Trys Užkeiktos Karalaitės .................
Geri Pamokinimai ir Juokų Vežimas 
Pinigai Galvažudžiai ir daug juo

kingų šposų ....................................
ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE

Nuo Papučkų ^nt Burnos ir kitokių 
odos išbėrimų ................................

Nuo Vcneriškų ir Vėžio Ligų .........
Mostis nuo bile kokio Niežulio, Pai- 

lių, Vėžio, Rožės ir 1.1...............
Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 už- .. 
Nervų ir nuo Sutukimo, po ...............
Inkstų, Kraujo Valytojas, po ,.,........
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio .....
Vyriškumo Pataisymai ......................
Moterų Mėnesinių Reguliatorius ....... 
Vidurių Liuosuotojas ..........................
Išvarymui akmenėlių, kad nešlaplii- 

ti lovoj, po ...................................
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo romatiškų sausgėlų ..................
Plaukų augintojas, prašalina pleis

kanas .............................................. .
Palangos Trcjanka, stambios šaknys 
Nuo/vėžio ligpa ir jos kraujo už

teršimo ................... .........................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........
Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožės, ap- 

degjmų, nubr&žijįmų, įsikirtimų ir 
taip toliau ............................ ...........

Norintieji įsigyti bilc vieną iš virš 
knygų ar. žolių rašykit* sckpuju antrašu:

M. BUKAITIS
Ppan Spenęęrpęrt, Y.

■ *........       M............. .

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1373 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 616 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLPH STEPPE
616 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1418 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 344 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
Armory Tavern

344 Marcy Ave,, Brooklyn, N. Y.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

EGYPT DRESS COMPANY 
RACE AND COURT STS

25c

20c
35c

35c

25c

51.00

25c

30c
25c
25c
25c
25c

30c
25c
15c

30c

$1.25
$1.25

$1.25 
$i.oq 

85,c 
60c 
60c 
85c 
60 c 
60c

užsisenėjusio kataro, Hay Ffever 
nemalonaus kvapo ......................
surūgusio pilvo (heartburn) .....

60c
85c
85c
85c
30c

60c
60c

$1.25 
85c

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 443 Evergreen Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HANNAH TAUBEN
443 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1496 has been issue dto the undersigned 
to sell beer, wine 
Section. 107 of the 
Law at 6001 — 
Brooklyn, County 
yn the premises.

JOSEPH C. SMITH 
Smitty’s

6001 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

OPERATORIAI
Puritan 

Union Lockstitch
Singer Flat Bed Mašinos

Odos Dirbiniai.
BENLEE

GOODS

Nuolatinis Darbas
SPORTING 
MFG. CO.

18 EAST 18TII ST., N. Y. C.

PHONE: ALLENTOWN 2-7189 
NUO 8 A. M. IKI 5 P. M.

(58)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Ąlcoholjc Beverage Control 
Law at 1224—8th Ave., & 445—13th £t., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOHN GALLAGHER 
Ave, 
St

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1548 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ąit retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law ut 11 Newell Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN GRECULA
It Newell St., Brooklyn,

AUKSKALIAI
Patyrę

Mokanti Sulydinimo
NUOLATINIS DARBAS.

VIRŠLAIKIAI •
Kreipkitės A. ECKSTEIN, Inc 

17-19 WILLIAM ST., 
NEWARK, N. J., ROOM 608

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Gera Alga 

Apmokamos Vakacijos 
Geros Sųlygos 

Kreipkitės į Employment 
Offisa

HENRY HUDSON HOTEL 
358 WEST 58TH ST., N. Y. C.

(X) ,■1
(59)

N. Y.

1224 — 8th
445 — 13th Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1835 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 151 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH (GIUSEPPE) SANGIRARDI & 
FREDERICK C. BITTROLFF

151 Wyckoff Ąvc., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5047 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of (he Alcoholic Beverage Control 
Law at 1939 Coney 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MATTHEW 
Mat’s

1939 Coney Island Ave.,

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Is. Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

P. LOWELL
Tavern

Brooklyn, N. Y.

52.25 
minėtų

Reumatiški Skausmai

NQTICR is hereby given that Ljcenae No. 
RL 1458 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the ’Alcoholic Beverage Control 
Law at 436 — 5th Avenyc, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

JOE MĄNIACI, INC.
436 — 5th Ave., Br.ookiyp, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 147.0 Jias been issued to the undersigned 
to sell beer, wjnc and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8500 — 4th Avenue, Borough of 
BrflĮbklyn, Coypty of Kings, to be consumed 
op tjie premises.

LA TOURAINĘ CĄFE, JNC.
- 4th Ave., Brqoklyn, N. Y.8500

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at fctail under 
{Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 188 Fl. Greene Fl., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consume^ 
911 the premises.

DANI EE MORIARTY
Į38 Ft. Greene Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lųw (it 384 Broadway A-K-A 321 Division 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

HARRY GRAFF 
Kingsley Bar & Grill

384 Broadway
A-K-A 321 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

OPERATORĖS
Viena ir Dviem Adatom 

Ant Įvairių Dalių Marškiniams 
Nuolat, apskritų metų darbas 

TAIPGI MOKINĖS IR PROSYTOJOS
Dienos šviesa dirbtuvėj. Vakacijos su alga.

Apdrauda už 3 mėnesių
Muzika laike darbo
MERIT SHIRT COR?.

HERBERT ST.. TARPE SMITH & MARKET 
(rear of Skating Arena) 
PERTH AMBOY, N. J.

JAUNOS VEDUSIOS MOTERYS 
Dirbti Kaipo Patarnautojos ar > 

Kaipo Kuknės Darbininkės.
Daliai Laiko ar Pilnam Laikui 

Dienos. Nedirbama šeštadieniais ar 
Sekmadieniais.

Kreipkitės ant 9-tų Lubų
CEDAR ST., NEW YORK CITY

5

59

MERGINOS ar MOTERYS
VYNIOJIMUI IR 

PAKAVIMUI

I
I!

(59)

NOTICE is hereby given that License 
RL 5114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wipe and liquor pt retąjį under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control. 
Law at 5311 — 31‘d Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises;

SETTEMBRINO NATALE, 
GISHERTO DeROSA & VINCENT M1NIAC1 
5311 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1674 has been issued to the undersigned 
to sęjl beęr, wine and Jiquor at rptgil under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at ,1540 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oų the nremjBep,

JACOB POGAR 
The Alps Inn

1540 DeKalb Ave.. Brooklyn, N. Y.

MERGINOS—MOTERYS
PAKAVIMUI MAKARONŲ
GERA PRADŽIAI ALGA 

Proga Pakilimams 
NUOLATINIS DARBAS

G. Santoro & Sons, Ine.
225 COOK ST.

BROOKLYN, N. Y.
(61)

CORSET OPERATORĖS 
PATYRUSIOS 
$1.00 Į VALANDĄ 

NUOLAT
Skambinkite BOULEVARD 8-7280 

ar HAVEMEYER 9-4275.
(55)

Ir Kitam
Lengvam Fabriko Darbui

DAUG VIETŲ PRIE GERŲ DARBŲ 
PUIKIAUSIA PROGA 
INIMANT MOKESTI 

NUO KAVALKŲ 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkite*

KOPPERS CO. INC.
(White Tar Division)

BELLEVILLE TUąNPIRK
KEARNY, N. J.

Phone KEARNY 2-3600 
matykite MR. MOLDT, U.S.E.S.

2855 BLVD., JERSEY CITY, N. J.
(M)

ar

1

f
.1

1

PRANEŠIMAI

VALYTOJOS, Ofisų budinke, varais. I2T 
iki $35 Į savaitę, patyrimo pereikalimea 
Užmokame laike mokinimo*!, puikios 4*rb9 
salygo*. Matykite MR- INGE, 3 iki Vkh 

69 Pine St., New York City.
v . (X)

—

■f I

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi są- 
vyje galingą šilimą. Šildydama gą- 
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaųdSjimą ir tir
pimą, dieglius, šalti. Daugumui 
žmonių pugelbljo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale tuojaus Įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 

•rašykite i dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didele dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bok 666, Newark 1, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
jKL 5080 Iris been Issued tę the Undersigned 
to sell beer, wine and lįqųor at- retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 807 Coney 
prooklyp, County of 
on the premises.

LI WE
£07 Coney Is. Ave.,

Is. Aye., Borough ( of 
Kipgs, to be consumed

TĘAHEN
Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
ĮIL 5010 hys been issued to the undersigned 
to sell beer, wino apd liquor kt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 178 B’way & 850 Driggs Ave., 
Borough of BrqokJyji, County of Kings, ' 
bo consumed ou the

PETER LUGER, IMQ.
178 B’way, & 
850 Driggs- Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8233 has beep issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of (lie Alcoholic Beverage Control 
Law at 126 So,. 5th Street, Borough of 
Brooklyn, Coupty of' Kings, to be consumed 
op the premjses.

JOHN DAVIS & JOSEPH LUGAUSKAS 
4'46 So. 5th St., Brooklyn, N. Y-

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks 11 d. kovo, 7:30 v. v. 
Liet. Salėje, 29 Endicott St. Malo
nėkite visos dalyvauti, yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. — A. W.

(56-57

OPERATORES 
PRIE VAIKAMS MARŠKONIŲ 

SUKNELIŲ 
LINKSMOS APLINKYBES 
MODERNINIS BUD1NKAS 

GERA ALGA. 
PAŽANGIOS PAŠALPOS. 
GYVYBES, SVEIKATOS, 
nelaimes APDRAUDA.

MED1KAL1S PATARNAVIMAS. 
VAKACIJOS SU ALGA. 

KREIPK1TES ASMENIŠKAI. 
CELESTE FROCKS, INC.

808 W. SECOND ST. (Antros lub.) 
PLAINFIELD, N. J.

S

(«1>

NOTICE is hereby given' that. License No. 
RL 6284 has been issued to the ųndcraigųcd 
tų sell beer, wipe apd liquor at retail under 
Section 107 of . the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6.36 Qlenxnore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
op the premises.

RQBERT ĘCKERT 
Gienmore Hall

Y. 686 ęittųjtfure Ąve., yrooklyy, N. Y-

to

Brooklyn, N.

WORCESTER. MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. kovo, 10:30 vai. ryto. Svetainė
je, 29 Endicott St. Visi 11 kuopos 
nariai, dalyvaukite ir užsimokėkite 
savo metinę duoklų. — J. M. Lukas,

’sekr. (56-57)
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Segtas Puslapis Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

» -'SKiS

Williamsburge Mitingas 
Dėl Freeporto

šio sekmadienio popietį, 3 va
landą, kovo 10-tą, St. August
ine bažnyčioje, Marcy ir Lafay
ette Avės., Brooklyne, įvyks 
masinis mitingas protestuoti 
nužudymą nekaltų negrų Fer
gusonų, Freeporte.

Nacionaliai žymūs kalbėto
jai ir aktoriai dalyvaus pro
gramoje.

Stipresnė už Automobilį

aukšte, 
New Yorke.

15 metu 
apartmen- 
993 Park 
Ji krisda-

Renata Chapiro, 
nušokus iš motinos 
to 11-me 
Avė
ma pramušė pastatyto auto
mobilio stogą, bet pati neuž
simušė, tik susižeidė. Ji gyve
nanti kitur, pas tėvą, tik lan
kiusis pas motiną. Mergšė būk 
tai dariusi dėl įsimylėjimo.

Laikraštininkų Gildija New 
Yorke autorizavo streikus prieš 
Brooklyno Daily Eagle, taipgi 
prieš Amsterdam News ir The 
Billboard, leidžiamus New Yor
ke.

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
j galvą fašizmui užduotas!

Užsaldą jausmus susidūrimai! Užimąs 
Jum žadą lūkestis! Tokia drąsa!

DOROTHY McGUIRE • GEORGE BRF.NT 
ETHEL BARRYMORE

The Spirai Staircase
NEGALftTA PASAKYTI ISTORIJA!

BROADWAY ir 47th ST.

Šauni Dviguba Programa! 
Puikiausiame Brooklyno Teatre! 

Yvonne De Carlo ir Rod Cameron 
spalvuotoj ir jaudinančioj filmoj.

“FRONTIER GAL”
Techni-spalvomis 

ir dar Carole Landis ir 
William Gargan 

‘Behind Green Lights 
BROOKLYN Flatbush ir 
_ . _ . , DeKalb Avcs.,PARAMOUNT Brooklyn.

BING CROSBY • DOROTHY 
LAMOUR • BOB HOPE 

“Road to Utopia”
Ir dar dideli asmenų vaidinimai scenoje 

BENNY GOODMAN
Swing Karalių?, Jo Klernotas ir
Orkestrą. Taip pat Garsus Sextetas
JOHNNY BARNES. Šokių žvaigždė

EXTRA: PAT HENNING 
"Atominis Komikas.” 

VIDUNAKČIO VAIDINIMAS 
KAS NAKTJ

PARAMOUNT TIK.

TRECIA DIDI SAVAITE!

Jo

ir

Paskutinis Kvietimas
S magu s d a i n ų -m u z i k os-kal - 

bų ir pažmonio vakaras įvyks 
jau šį šeštadienį (ryt vakarą), 
kovo 9-tą, Laisvės salėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Pra
džia 7 vai. Įžanga nemokama. 
Visus kviečiame, visų lauksime.
' Gražią meno programą mums 
paruošia jaunos dainos-muzikos 
mylėtojos, vadovybėje Bronės 
šaknaitės - Sukackienės. Nors 
jinai pas mus šiuo tarpu neatsi
lanko (mažasis Dimitris neiš
leidžia), tačiau mūsų nėra už
miršus, 
jeigu 
aukli 
mūsų 
stos:

Su
Kazokytė, Pakalniškytė, Mergi
nų Kvartetas.

Su muzika 
Gottlieb.

Su prakalbomis — Eva Miza- 
rienė, Ina Wood. Jos kalbės 
apie Tarptautinės Moterų Die-

tebepasi lieka pajėga, 
ne scenoje, tai už scenos, 
vis pirmyn . ir aukštyn 
jaunimą. Programoje iš-

dainomis: Pužauskaitė

Bo vinaitė,

uos reikšfrię akivaizdoje grasi
nimo trečiu pasauliniu karu.

O gaspadinės — su .geromis 
vaišėmis, geru pasirinkimu pa
gal skonį ir apetitą ir su pel
nu iš tų vaišių Medicinos. In
stitutui Vilniuje.

KĖLI PRAŠYMAI:
Būkite kvietėjais visų apie 

šią pramogą dar negirdėjusių.
Kam laikas ir išteklius lei

džia, prašome atnešti skanumy
nų ir saldumynų (mūsų cuk
raus aruodas baigia išsekti).

Atneškite smulkių dovanėlių 
“grab bag” žaismei žaisti.

Taipgi prašome atnešti dar 
turimus drabužius“ ar čevery- 
kus Lietuvos žmonėms, nes Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetas U-tą Siuntinį dovanų 
Lietuvai tikisi užbaigti galop 
šio mėnesio, kurio trečdalis jau 
praėjęs.

Kviečia visus
Moterų Apšvietos Kliubo 

Valdyba ir Komisija.

Morris Kalbės Darbo 
( Partijos Mitinge
Newbold Morris, buvęs New 

Yorko Miesto Tarybos prezi
dentas, kalbūs Brooklyno Ame
rikos Darbo Partijos konferen
cijoj, sušaukto j aptarti įstaty
mus ir pasiūlymus būsimiems 
įstatymams.

Morris, liberališkas republi- 
konas, pereitą rudenį kandida
tuodamas į majorus gerai pa
sirodė — su maža kampanija 
gavo daug balsų. Ši būsianti 
pirma jo kalba Darbo Partijai.

Kiti žymūs kalbėtojai konfe
rencijoj bus kongresmanai, 
John Coffee, demokratas iš 
Washington valstijos ir Ema
nuel Geller, brooklynietis demo
kratas. Kalbės 
riais svarbiais 
patarėjas Lee 
ministratyvis

OPERETĖ

Kada Kaimas Nemiega
Bus lošiama paskutiniu kartu Brooklyne

RENGIA CENTRAL BROOKLYNO L. I). S. 46-ta KUOPA
Suvaidins Aido Choro aktoriai ir visas Aido Choras

ir režisieriaus Jono Juškos.

H

Tik Atmetę Churchill’ 
Išlaikysime Taiką

Amerikos žmonės privalo duo
ti griežtą ir galingą atsakymą 
Churchill’o šauksmui į karą 
prieš Tarybų Sąjungą, pareiš
kė William 2. Foster, vetera
nas darbininkų vadas, kalbėda
mas didžiulei demonstracijai 
kovo 7-tos prievakarį, Union 
Aikštėj, New Yorke.

Fosteris pareiškė, kad Ame
rikos žmonės yra iššaukti pasi
rinkti iš dviejų vieną: klausyti 
ar nepaisymu praleisti iChurc- 
hill’o kurstymą i karą ir susi
laukti trečio pasaulinio karo, 
arba sukelti audrą protestų- 
veiksmų prieš karų rengėjus ir

- raportuos įvai-| 
klausimais CIO 
Pressman, ad- 

padėjėjas majo- 
M i esto Tarybos 

narys Stanley Isaacs, radio ko
mentatorius Johannes Steel, 
Valstijos seimelio narys Leo 
Isacson, taipgi Philip Schupler, 
ir Lewis Oliffe.

Konferencija atdara ii’ ne
partinėms organizacijoms. To
kiose konferencijose, kur eks
pertai aiškina reikšmę esamų 
įstatymų ir pasiūlytų įstaty
mams projektų, galima ' daug 
ko pasimokinti.

Įvyks šio šeštadienio popietį, 
kovo 9-tą, Hotel St. George, 
Clark ir Hicks Sts. Pradžia 
1:30 po piet. Posėdžiaus pen
kiose atskirose grupėse, dele
gatams pasirenkant, kas jiems 
ar jų organizacijai reikalinges
nis. Bendra sesija (raportai 
mažųjų-“panels”) prasidės 4 
Baigsis apie 6 vai.

po vadovyste dainų mokytojos Aldonos Anderson (Žilinskaitės)

N. BUKNIENfc
Katrės rolėje

P. GRABAUSKAS
Burbos rolėje

The Theatre Guild’s Muzikaliu Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai ir 

Dainos Oscar Kammerstein 2-jo 
vadovybėje Roubcn Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de MILLE
Harold Keel • Joseph Buloff

Betty Jane Watson • Ruth Weston
ST. JAMES THEA., W. 44th ST.

Popiet Ketvirt. ir Šežtad.

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikalia veikalas pagal garsų
Europinį vaidinimą “Lilliom” Molnar’o
Muzika’ Richard’o Rodgers. Žodžiai ir

Dainos Oscar’o Kammerstein 2-jo, 
vadovybėje Kouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de MILLE

SU JOHN RAITT - IVA WITHERS
MAJESTIC THEATRE

44th W. of B’way CI 6-0750
Vakarais 8:30. Popiet Kfttv. ir šefit. 2:30

VĖL 
MASKVA
JUOKIASI

AŠTRINO perstata

FOUR^
HEARTS”
Smagus Juoko ir Meiles Sumišimas

Pagamintas Sovietą Sąjungoj

EKSTRA: “Highlights in Soviet Science“ t:4$
ir “Red Army Chorus’’ A M

Durys Atdaros CTAKII E V 7,h AVENUE bet.
8:45 A. M. □IMINLlI 42 & 41 STREETS

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk judžiu*. parodančius nusmerktą mirti Generolą Horn m m Maniloj! Matyk Shanghajų 
•veikinant GeneraliMimą Chiang Kai-Sheką! Matyk G.L’h ilsintis Japonų ski lenktynėse! 
Matyk Intper. Hirohito aplankant savo pavaldinius! Matyk naujausią March of Time filmą

“LIFE WITH BABY”
Kftdikio iisivystymo parodymas! Matyk naujausias žinias iš viso pasaulio! Matyk pui
kiausius judžius mieste.
I? 1VT R A S S V NEWSREEL THEATRE 
JlJ 1 vJL JlJ O O Ji Broadway ir 46th St.

Keisčiausia kelionė, 
Atvira ir dramatinė

JOHN

NEPAPRASTA IR ŠIRDĮ ŠILDANTI FILMĄ!
kurią du mylėtiniai drįso bet kada atlikti 
istorija moteries širdies ir mylėjusio ją vyro!
PAYNE • MAUREEN O’HARA »

WILLIAM BENDIX

“Sentimental Journey”
SPECIALIAI: Naujas March of Time "RAPORTAS APIE GRAIKIJĄ.”

★ IR PUIKUS ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJE ★

THE HARTMANS • LIBERACE • DICK BROWN
ir EXTRA: HERB SI IRI NCR

ROX Y 7th Ave. ir 50th St.

išlaikyti taiką. To nepadarius, 
mes galime nei nepasijusti, 
kaip atsidursime trečiame pa
sauliniame kare.

Apie Fosterio perspėjimą 
verta rimtai pagalvoti kiekvie
nam.

Karo nori ir tūla dalis mūsų 
šalies visuomenės. Būtų stebu
klas, jeigu nenorėtų. Argi ka
ras nebuvo pelningas grupei 
žmonių? Argi karas ir tarpka- 
riniai laikotarpiai nebūtų dar 
pelningesnį, jeigu ne darbo 
žmonių valdomasis šeštadalis 
pasaulio? Tarybų Sąjunga rodo 
pavyzdį siekti taikos, būti pa
tiems visko gaspadoriais savo 
šalyje, nekentėti nedarbo, skur
do, alkio, kada krašto sandėlių j N. y. Prašome kitu organiza- 
siūlės plyšta nuo 
gerybėmis, nekęsti išnaudotojų.:

Fosterio prakalbą girdėjo: 
gal apie 15,000 žmonių. Prisi-Į 
menant, kad per eilę metų ko
munistai nerengė tokių demon
stracijų, taipgi atsižvengiant į 
pasitaikiusi blogą orą, sąskri- 
dis skaitomas sėkmingu.

Dalyviuose jautėsi rimtis ir 
atyda Fosteriui.

Retas kas iš suaugusių nepri
simena, kaip lygiai prieš 16 
metų, kovo 6-tą, jisai su Israel 
Amteriu kalbėjo šioje pačioje 
aikštėje 110,000 žmonių miniai, 
suėjusiai reikalauti darbo arba 
duonos. Abu vadai tuomet buvo 
areštuoti ir atbuvo po kelis mė
nesius kalėjimo. Bet demon
stracijos daugėjo, augo. Tapo 
iškovota nedarbo apdrauda. 
Tuomet buvęs politiniu snauda
lių tūlas nei nežino, kad šian
dien nedarbo laiku jis nueina į 
vyriausybinę nedarbo apdrau- 
dos įstaigą užsiregistruoti ir 
gauna čekį per keliolika savai
čių 'dėka komunistų anais lai
kais rengtoms demonstraci
joms, tokioms, kaip šioji.

ši demonstracija originaliai 
buvo šaukta protestuoti nužu
dymą brolių Fergusonų, Free
porte, bet ponui Churchill at
pūškavus Amerikon su tarba 
parako, viena iš pačių svar
biausių temų prakalboms buvo 
kova už išlaikymą taikos.

Mitinge taipgi kalbėjo, spring
dama ašaromis, nušauto Char
les Fergusono našlė, Mrs. Min
nie Ferguson. Ji atėjo tarti pa
dėkos žodį newyorkiečiams už 
paramą ir prašė darbuotis to
liau, iki bus išgautą teisėtu
mas. t

Priimta dvi rezoliucijos. Vie
na pasiųsta gub. Dewey, Free
port majorui Ryan ir vyriau
siam šalies prokurorui Tom 
Clark, Washingtone, pasmer
kiant “hitleriško lynčo terprą 
Tennessee valstijoje prieš neg
rus,” taipgi “nužudymą dviejų 
brolių Fergusonų Freėporte.” 
Kita rezoliucija 
Churchill’o kalbą 
veiklos planą. Ragino Ameri
kos žmones atmesti nusistaty
mą Churchill’o, , Truman’o, 
Byrnes’o, Vandenberg’o ir 
Dulles’o. Reikalavo artimiausio

iš

Prašome Įsitėmyti
Dienraščio Laisves piknikas 

šiemet Įvyks birželio 30-tą 
(June 30th). Bus Klaščiaus 
Clinton Park, Maspeth, L. L,

perkrovimo | cjjų ta dieną nieko nerengti. 
Kviečiame visą Didžiojo New 
Yorko apylinkę dalyvauti 
Laisvės piknike.

LAISVĖS
ADMINISTRACIJA.

santykiavimo tarp Jungtinių 
Valstijų, Tarybų Sąjungos ir 
Didžiosios Britanijos, bet ne 
karui rengti, o taikai1 išlaikyti.

Dainavo Josh White, paskil- 
bęs baladistas. Taipgi, apart 
Fosterio, kalbėjo Davis, Potash, 
Gurley Flynn, rabinas Max 
Felshin, Cacchione, Everett 
Thomas.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kAmbarys (Brook

lyne) moteriškei. Pageidaujama, kad 
būtų teisinga ir tvarki. Privažiavimas 
iš visur patogus.. Dėl antrašo kreip
kitės po: 427 Lorimer Street. Brook
lyn, N. Y. (57-58)

Jau Laikas Atlikti 
Taksų Atskaita

Jau laikas atlikti federaliai val
džiai taksų atskaitas bei įplaukų ra
portus. Tuom reikalu bizniams, na
mų savininkam, ir individualams 
dirbantiems už algas tinkamiausia 
patarnaus Stanley P. Zubavičius, 
111 Ainslie St., Brooklyn, N. Y. Tai 
lietuvis visokių taksų išpildyme spe
cialistas.

STANLEY P. ZUBAVIČIUS savo 
ofisą turi adarą penktadienio ir šeš
tadienio vakarais, o sekmadieniais 
ištisą dieną. Kreipkitės tuojau ir at
likite į laiką taksų atsiskaitymo rei
kalą.

Jei, jūs turite kokių neaiškumų ttei 
keblumų taksų reikalu, pasitarkite 
su Stanley Zubavičium. Jis jums su
teiks legališkus ir teisingus patari
mus.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

ra

pasmerkė 
ir siūlovą

4-T*- ’ J r’t VU .'Tv

Šeštadienis, 4Covo 9, 1946

N. VENTIENft
Brony t ės rolėje

4

Sekmadienį, Kovo 17 March,
UKRAINIAN NATIONAL HALL

216 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Pradžia: Durys bus atdaros nuo £30 v. dieną. Lošimas 4:30 vai
Gerbiamieji Lietuviai! širdingai visus kviečiame ateiti ir pamatyti lošiant tą plačiai pa

garsėjusią operetę KADA KAIMAS NEMIEGA. Ji buvo suvaidinta Brooklyne, Elizabethe ir 
Newarke, ir labai visiems patiko. Taigi, nepraleiskite progos, nes šis sykis bus paskutinis. Ku
rie jau matėt taipgi ateikit, nes kuo daugiau lošimą matai, tuo geriau jį supranti ir geriau juo- 
mi gėrėjiesi. Po lošimui bus šokiai.

Įžanga $1.00 Asmeniui (taksai įskaityti). Kviečia Rengimo Komisija.

Daugiau Aukų Bazanii Dainos Mėgėjai, Nedainuokite 
Kitur, — Vien Aido Chore!

ALDLD 25 kp., Baltimore, 
Md. (per S. Mack) $5.00.

Po $1.50: J. Sabaliauskas, 
Valhalla, N. Y. ir Ig. Karlonas; 
Tuckahoe, N. Y.

Laisvės A dm.
n

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių. Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius *su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer St». 
BROOKLYN 6. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

J)

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

i; S

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison tr Marcy Aves.i

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

2-4 P. M.
6-8 P. M.

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038Valandos:

b

r-

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Lietuviškas

TRAKTYRIUS ZaarT restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

, SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
TeL KVergreen 4-9612 t

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.
• s..

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-
esant ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

\ lūs ir 
sudarau 

Blrikoniškais. 
H kalui 
||į padidinu tokio 
w dydžio, kokio pa- 
y geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Cheunc.y St., Broadway Lina

■ Tel. GLenmore 5-6191

1 1
t /<X3

:■ ■:' ■ U

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists i 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tol. ST. 2-8842

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661




