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Tai ir vėl “stebuklas!“ An
glijos lordas Halifax, pirmiau 
buvęs užsienio ministeris, o 
pastaruoju laiku britų amba
sadorius Washingtone, pasiun
tė liūdymą, kad nacių marša
las Herman Goeringas “tikrai 
Uuvo priešingas“ karui.

Jis liudija pasiremiant tuo, 
ką “patyrė“ būdamas svečiuo- 

Goeringą karo išvaka-

MELAI APIE SOVIETU KARIUOMENES JUDĖJIMUS IRANE'L

• se pas 
rese.

kaklą nuo kilpos!ringo
Generolas Goeringas buvo vy
riausias Hitlerio orlaivyno jė
gų komandierius. Jo įsakymu 
buvo sunaikinta iš oro Rotter- 
damo, Varšavos, Belgrado, 
Coventry miestai ir gera da
lis Londono! Gal milionas, gal 
du žuvo civilių žmonių nuo 
nacių orlaivyno! Anglijos liau
dis buvo krauju apsipylusi. 
Anglija kraujo ir ašarų klane 
buvo paklupdyta. Ir štai tos 
Anglijos politikas, Churchillo 
sėbras, vienas iš torių, stojo 
liudyti Goeringo naudai!

Neduot Armijai Val
dyt Atom-Jėgą, Šau
kia Mokslininkai

Maskva Užginčija Pasakas, būk Sovietu
Kariuomenė Marša©janti link Teheran©

Tai ir vėl nauja Mr. Byrnes 
“nota“ Tarybų Sąjungai. Pir
miau pasiuntė reikalaudamas 
ištraukti Raudonąją Armiją iš 
Irano. Dabar pasiuntė, pa
klausdamas: ar tikrai Tarybų 
Sąjunga pasiuntė daugiau 
Raudonosios Armijos į Iraną?

O kas nori žinoti Irano ir 
Sovietų Sąjungos santykius, 
tai lai perskaito 1921 metų tų 
šalių 
vietų 
nori 
m i ją
tam yra reikalo.

Washington. — Amerikos 
Mokslininkų Sąjungos sek
retorius prof. Melber Phil
lips karčiai smerkė senato
rių komisijos nutarimą, pa
gal sen. Vandenbergo pasiū
lymą, kuris sako, kad armi
jos vadai turį būti vyriausi 
atominės jėgos kontroliuo
tojai. Su tos jėgos kontro
le generolai temptų j atomi
nį karą, įspėjo Phillips. Jis 
reikalavo, kad vien civilių 
žmonių komisija kontro
liuotų visą atominę jėgą.

Prez. Trumanas pakarto
jo, kad jis stoja už atomi
nės jėgos pavedimą vien tik
tai į civilių komisijos žiny
bą.

FRANKO AGENTAI SKVER
BIASI I FRANCI JĄ

Paryžius. — Francijos vi
daus reikalų ministerija pa
skelbė kovo 14 d., jog tam 
tikras skaičius politinių Is
panijos fašistų agentų ban
dė' įsiskverbti į Franci ją. 
Jie buvo suimti. Tada jie 
pasakojo, būk esą respubli- 
kiečiai ir bėga nuo Fran
ko...

UŽGINČIJA RUMUNŲ 
ARMIJOS TELKIMĄSI
Bucharest. — Rumunijos 

valdžia užginčijo pasklidu
sius iš užsienių paskalos, 
būk rumunų armija siunčia
ma linkui rubežių ar mobi
lizuojama.

sutartį ir žinos, kad So- 
Sajunga gali kada tik 

pasiusti Raudonąją Ar- 
į Iraną, jeigu mato, kad

Kain čia neseniai automo
bilistai kentėjo, kad nebuvo , 
gazo. Gazo reikale buvo išsi-! 
vysčius plačiausia juoda rin-1 
ka, už galioną “pamazgų“ 
mokėio po 75 centus! '

O dabar gazolino perdaug! 
Štai stotvje stovi didelis gar
sinimas :“ 
1 pound 
purchase 
gas.”

Na ir “suderinimas!“ Nori 
sviesto — pirk kiaušinių, tai 
gausi! Nori 
gazolino, tai

“We Have Butter! 
for 55c. with each 
of 10 gallons of

sviesto — pirk 
gausi !

patys anglų im-Taigi, jau 
perialistai prisipažino, kad jie 
kišasi i Graikijos vidaus rei
kalus. Bet sako, ta daro “gel
bėdami savo gyvvbės liniją.“ 
Na, o Jungtinių Tautu Orga- 
nizacijoi ne vien Mr. Bevin’as, 
bet ir Mr. Ed. Stettinius sakė, 
kad anglai nekalčiausi, kad 
jie nesikiša.

FRANCIJA ŠAUKIA AMERIKA IR ANGLIJA 
SUSTABDYT PREKYBA SU FRANKO

Paryžius.
valdžia atsišaukė į Ameri
ką ir Angliją, kad jos drau- 

I ge su kitomis Jungtinėmis 
j Tautomis sustabdytų bet 
kokią prekybą su fašistine 
Ispanijos Franko valdžia. 
Franci ja/jau yra sutraukius 
prekybos ryšius su Franko. 
Francūzų valdžia primena 
Jaltos - Krymo konferenci
jos nutarimą, reikalaujantį 
veiksmų prieš tokius kraš
tus, kurie buvo fašistinės 
Ašies pastumdėliai, kad at-

Trukšmauja prieš 
Minimum 65 Centų 
Algą Valandai

Francijos kurti juose demokratiją. O 
Franko tikrai tarnavo kaip 
nacių ir Italijos fašistų pas
tumdėlis. Jungtinių Valsti
jų “Baltoji Knyga” taip pat 
įrodė, jog Franko Ispanija 
buvo Ašies palydovė.

Francijos valdžia sako, 
neužtenka Amerikos - An
gį i j o s pare iškimo, kad 
Franko valdžia nepageidau
jama; negana patarimo, 
kad patys Ispanijos žmonės 
pašalintų Franko. Boikotas 
prieš Ispanijos fašizmą pa
dėtų ispanams išvyti Fran
ko diktatūrą, sako šis Fran
cijos atsišaukimas.

Ickes Tarkuoja Dabartinius 
Washingtono Politikierius

Anglija Pripažino, kad Sovietų 
Kariai Stovi Tik Šiaurėje ir 
Apleido dar 3 Irano Miestus

Bet Komercinė Amerikos Spauda ir net Valdžia Tebesklei
džia Išmistus apie Raud. Armijos “Maršavimus per Iraną”
Maskva. — Oficialė So

vietų žinių agentūra Tass 
kovo 14 d. užginčijo paska
los, būk Sovietų kariuomenė 
Irane maršuojanti artyn to 
krašto sostinės Teherano ir 
link vakarinės Irano sienos. 
Tass sako:

“Amerikos spauda pas
kelbė Jungtinių Valstijų 
valstybės departmento pra
nešimą, kad Sovietų kari
niai junginiai Persijoj (Ira
ne), girdi, traukią per Ta- 
brizą į Teheraną ir link va
karinio Persijos rubežiaus.

“Tass yra įgalintas pa
reikšti, kad minimas (vals
tybės departmento) prane
šimas prieštarauja fak
tams.” *’*

London. — Užsieninė An
glijos ministerija patvirti
no, kad Sovietų kariuomenė 
tebėra toj pačioj vietoj, 
šiaurinėje Irano provincijo-

ISPANIJOS FAŠISTAMS
PATINKA CHURCHILLAS

James Rooseveltas 
Smerkia Churchillo 
Žodžius ir Planus

j e Azerbaidžane. Anglų val
džia taip pat oficialiai pra
nešė, jog Sovietų kariuome
nė tikrenybėje apleidžia dar 
tris šiaurinio Irano miestus 
—Meshed, Shahrud ir Sam- 
nan.

(Sovietų vyriausybė pirm 
poros savaičių pranešė, jog 
sovietinė kariuomenė tuo 
tarpu pasilaikys iraniškame 
Azerbaidžane, iki paaiškės 
tenaitinis dalykų stovis.)

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas 
skelbia, kadi j is dar gaunąs 
“žinių” apie Sovietų kariuo
menės* judėjimus Irane.

Kome r ciniai Amerikos 
laikraščiai ir radijai nesi
liaudami būgnija, būk So
vietai dauginą savo kariuo
menę šiauriniame Iranė? 
būk raudonarmiečiai mar- 
šuoją linkui Teherano ir 
link Turkijos rubežiaus.

IRANAS SIEKĖ SU ANGLŲ 
TALKA UŽIMT PUŠŲ KAU
KAZO, SAKO IZVIESTIJA

Washington. — Daugelis 
republikonų ir reakcinių 
demokratų senatorių kelia 
ermyderį prieš valdžios šu- 

mieste demonstra-1 manymą, kad būtinoji alga 
darbininkui būtų ne mažiau 
kaip 65 centai per valandą 
ir kad ta minimum alga bū
tų palaipsniui iki 75 centų 
davaryta iki 1950 m. Stam
biųjų farmų atstovai senate 
už tai iš anksto reikalauja 
25 nuošimčiais pabrangint 
jų produktus.

Triesto 
vo 100,000 žmonių, reikalau
dami, kad ta prieplauka būtų 
prijungta prie Jugoslavijos. 
Ponai, kurie sako, kad žmonės 
turi teisę pasirinkti savo gy
venimo kelią, turėtų su šia 
žmonių valia skaitytis. Bet 
kur tau! Jie sako, kad tą de
monstraciją “maršalas Tito ir 
komunistai suorganizavo.“

New York. — Čia kalbė
damas, Harold L. Ickes ne
sigailėjo “ko mp 1 i m entų” 
Trumano valdžiai. Prisimi
nęs prezidento Roosevelto 
užsieninę politiką, Ickes sa
kė, jog dabartiniai Wash
ingtono p o 1 i t i k ieriai 
“nykštukai.”

Detroit. — Packardo 
tomobilių darbininkams 
lyginiai pridėta po 18 ir 
sę centų algos valandai.

tik

au-
są-
pu-

New York. — Vyriausias 
velionio prezidento sūnus 
James Rooseveltas smerkė 
Churchillo išsišokimus prieš ’ 
Sovietų Sąjungą. Savo kal
bose Nepriklausomojo Pilie- * 
tinio Menininkų, Moksli- / 
ninku ir Prof. Kom. pbki- 
lyje J. Rooseveltas, tarp kit
ko, statė klausimą: Ar gali 
Rusijai patikti Anglijos 
viešpatavimas Indijoj, an
glų kariuomenės judėjimai 
Indonezijoj ir Graikijoj?

Jis šaukė “visus taiką my
linčius vyrus ir moteris 
tuojau atsistoti ir pasmerk-

Ųondon. — Ispanijos fa
šistų radijas Madride gyrė 
buvusio Anglijos premjero 
Churchillo karinę kalbą 
prieš S o v i etų Sąjungą. 
Franko fašistai per savo 
radiją faktinai pakartojo 
Churchillo žodžius, kad So
vietai, girdi, “gręsia” ki
tiem kraštam.
NĖRA BULGARŲ MOBI

LIZACIJOS
Sofija, Bulgarija. — Per 

spaudą buvo paskleisti gan
dai, būk Bulgarijos armija „ 
mobilizuojama. Valdžia įsa- ti Churchillo ir jo politinių 
kė visiem laikraščiam at- draugų žodžius ir planus,” 
šaukti tas “žinias,” kaipo;kurie traukia linkui naujo 
melą. | karo.

BŪTINAI REIKALINGA JUNGI. VALSTIJŲ IR 
SOVIETŲ SUTARTINE, PAREIŠKĖ ICKES

New York. — Amerikos 
žmonės “žino, kad be Rusi
jos mes dar ir šiandien tebe- 
kariautume,” pareiškė Ha
rold L. Ickes, buvęs Jungti-

Indijoj badas! Sakoma, kad 
jis palies t apie 100,000,000 
žmonių, kad milionai iš bado 
mirs! Bet štai turčius Aga- 
Khan atsisėdo ant svarstyklių 
“lėkštės,“ o ant kitos dėjo dei
mantus ir kitus brangakme
nius. Turčius sveria “nedaug,“ 
tik 243 svarelius. Tiek pat ir 
deimantu buvo pridėta, kurie 
verti $2,200,000!

Tol/ių turčių Indijoj yra 
daug ir jie visi už Anglijos 
“demokratiją.“ Jie ir britai iš
naudoja 400,000,000 žmonių, 
kraunasi sau didžius turtus, 
gyvena pertekliuj. Už tai šim
tai milionų žmonių vargsta ir 
badauja. Mr. Churchill, Mr.' 
Connally ir kiti mano, kad 
taip ir turi būti amžinai. Ap-

ORAS. — Bus dalinai ap
siniaukę ir šiltoka.

Princeton. — Garsi am 
mokslininkui Al. Einštei
nui suėjo 67 m. amžiaus.

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies- 
tija rašo:

“Nuo pat Sovietų Sąjun
gos įsisteigimo, kai ;kurie 
Irano valstybės vyrai vedė 
tokią politiką, kad galėtų iš
šaukti-karą Tarp Sovietų 
Sąjungos ir kitų didžiųjų 
valstybių; jie tikėjosi tuo 
būdu pasigrobt sovietinių 
žemių.”

Izviestija primena, jog 
Versalės taikos konferenci
joj, po Pirmojo pasaulinio 
karo, žymūs Irano politikai 
reikalavo atplėšt nuo Sovie
tų Sąjurfgos ir prijungt Tra
nui -beveik pusę viso Kau
kazo, ištisą Sovietinę Azer
baidžano Respubliką, Baku 
miestą, Sovietinę Armėniją 
ir Dagestaną.

Irano valdžios narys Ib-

rahim Hakirni oficialiai at
siuntė tokį reikalavimą Pa
ryžiaus taikos konferenci
jai 1919 metais. Tas pats 
Hakirni buvo Irano premje
ras 1945 metais iki 1946 
metų vasario.

“Taip pat nėra atsitikti
nas dalykas, — tęsia Izvies
tija, — kad gerai žinomas 
užsieninis Irano, agentas 
Said Zia-ed-Den dabar pra
dėjo vaidinti vadovaujamą 
vaidmenį politiniame Irano 
gyvenime. O visa jo veikla 
siekė suardyt santykius 
tarp Sovietų ir Irano ir iš- 
provokuot trynimąsi tarp 
Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos.”

Washington. — Sugrįžo 
gen. G. Marshall iš Chini- 
jos.

HAROLD L. ICKES

į kur buvo suruoštas pokilis 
pasveikinti Ickes’ui, kaip 
naujam vykdomajam pirmi-. 
ninkui Nepriklausomojo Pi
lietinio Menininkų, Moksli
ninkų ir Profesionalų Ko-' 
miteto.

Ickes reikalavo, kad prez. 
Trumanas “kovingai vyk
dytų prezidento Roosevelto 
užsieninę politiką” ir įspėjo, 
jog Amerikos žmonės “ne
ramiai jaučiasi, kuomet da
bar Rusija taip kandžioja* 
ma.

nių Valstijų vidaus reikalų 
sekretorius: “Jie negali net 
įsivaizduoti taikios ateities 
be susitarimo su Rusija. Jie 
nori susitarimo, paremto 
nuolaidomis iš. abiejų pusių. 
Be to, Amerikos žmonės ne
laiko atominę jėgą tokiu 
dalyku, kuriuo ginkluotos 
(amerikonų) jėgos galėtų 
žaisti.”

Taip Ickes kalbėjo kovo 
14 d. Commodore Hotelyj,

Ketina Kreiptis į 
Jungi Tautų Tary 
bą dėlei Irano

/S

Washington. — Praneša
ma, kad jeigu Sovietai ir 
Iranas neišspręs savo gin
čų per derybas, tai Jungti-' 
nės Valstijos perduos tą i 
klausimą spręsti Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai, 
kuri susirinks New Yorke 
kovo 25 d.

(Anglija ketina kreiptis į 
Saugumo Tarybą su reika
lavimu, kad Sovietų Sąjun
ga visai ištrauktų savo ka
riuomenę iš Irano.)

(Daugiau žinių 5-me pusi.)

Stalinas Atremia Churchillo Priekaištus dėl Sovietų Santykių su Kaimynais; 
Nurodo Komunistų Įtakos Augimo Priežastis; Pasitiki Paprastais Žmonėmis 

šio fakto / Vokiečiai įsiveržė 
į Sovietų Sąjungą per Suo
miją, Lenkiją, Rumuniją, 
Bulgariją ir Vengriją. Per 
tas šalis vokiečiai sugebėjo 
įsiveržti todėl, kad tos ša
lys turėjo priešiškas Sovie
tų Sąjungai valdžias.

Vokiečių įsiveržimo pasė
koje Sovietų Sąjunga visiš
kai neteko 7,000,000 žmonių 
per* mūšius su vokiečiais, 
per vokiečių okupaciją ir 
per sovietinių piliečių trė-

(Stalino- pareiškimo tąsa) I gali jų užmiršti. Kas gi čia 
P-s Churchillas pasakoja, | stebėtina, jog Sovietų Są- 

kad V a r š a v a, Berlynas, 
Praga, Viena, Budapeštas, 
Belgradas ir Sofija, visi šie 
garsūs miestai ir tų vietų 
gyventojai, esą sovietinėje 
srityje, visi Sovietų įtakoje' 
ir didėjančioje Maskvos 
kontrolėje. ’ ,

Bet Sovietų Sąjunga ne-

siriks tie ponai! Taip amžinai 
nebus!

junga, norėdama užsitikrin
ti saugumą ateičiai, sten
giasi, kad tos šalys turėtų 
tokias valdžias, kurių san
tykiai su Sovietų Sąjunga 
būtų ištikimi? Kaip gali bet 
kas, nepametęs proto, va
dinti šiuos taikius Sovietų 
Sąjungos siekimus “palinki
mais plėtotis svetimuose 
kraštuose”?

P-s Churchillas toliau sa-

ko, kad, girdi, rusų viešpa
taujama Lenkijos valdžia 
buvus pakurstyta neteisin
gai ir kriminaliai piešti Vo
kietiją. Čia kiekvienas jo 
žodis yra šiurkštus ir bjau
rus šmeižtas.

Šiandieninė, demokratinė 
Lenkija yra vadovaujama 
įžymių žmonių. Jie yra dar
bais parodę kad jie moka 
ginti savo tėvynės reikalus 
ir garbę, ko nepadarė jų 
pirmtakai.

Visų pirma, tai yra nesą
monė kalbėti apie vieninte
lę Sovietų Sąjungos kontro
lę Vienoje ir Berlyne, kur 
yra talkininkų kontrolės 
tarybos su atstovais nuo 
keturių valstybių, kur So
vietų Sąjunga turi tik vieną 
ketvirtadalį balsų.

Kartais pasitaiko žmonių, 
kurie nepajėgia susilaikyti 
nuo šmeižto, bet vis tiek jie 
turėtų žinoti ribas.

Antra, negalima užmiršti

mimus į vokiečių vergijos 
darbų stovyklas. Kitais žo
džiais, Sovietų Sąjunga pra
rado kelis kartus daugiau 
žmonių, * negu Anglija ir 
Jungtinės Valstijos sykiu.

Galimas daiktas, jog tūli 
asmenys deda pastangas, 
kad būtų užmirštos šios So
vietų žmonių aukos, kurios 
užtikrino Europos išlaisvi
nimą iš hitlerininkų jungo

(Tąsa 2-me pūsi.)
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Kas Už Irano Triukšmo?
Turčių spauda ir jų radijo komentatoriai 

triukšmą Irano reikale. Jie šaukia, jog Sovietų Sąjungos 
armija iš ten nepasitraukė, kad būk dar daugiau Rau
donosios Armijos ten pasiųsta.

Kaip ten yra, sunku pasakyti. Pastaruoju laiku ka
pitalistinė spauda tiek daug rašo netiesos, kad į viską 
reikia atsargiai žiūrėti. Ji rašė, būk Mukdene ėjo di
džiausi mūšiai, o vėliau pasirodė, kad tai buvo melas.

Kodėl jie kelia skandalą prieš buvimą Raudonosios 
Armijos Irane? Turčių spauda ir radijo komentatoriai sa
ko, būk Sovietų Sąjunga “sulaužė 1942 metų sutartį”, ne
pasitraukdama iš Irano. Bet gi Sovietų Sąjunga ir Ira
nas turi 1921 metų sutartį, pagal kurią Sovietų Sąjunga 
gali bile laiku ir į bile Irano vietą pasiųsti savo armiją, 
jeigu mato tam reikalo.

Tą sakė ir A. Višinskis, SSSR atstovas, sausyj, 1946 
m., Londone, Jungtinių Tautų Organizacijos konferenci
joj, kada buvo keliama protestas prieš laikymą Raudo
nosios Armijos Irane. Jis ten pareiškė:

“Sovietų kariuomenė Irano žemėj yra visai teisėtai: 
tą teisę sovietinei valdžiai užtikrino Irano sutartis su 
Sovietais 1921 metų vasario 26 d....”

Kodėl tie, kurie kelia skandalą prieš Sovietus, už
tyli apie tą sutartį? Ar jie mano skandalindami pakeis 
kitų šalių santykius ir susitarimus?

Mums atrodo, kad čia yra kita priežastis, negu ko
kis tai “paneigimas Irano teisių.” Mums atrodo, kad 
Anglijos imperialistai apginklavo užtektinai reakcijos 
jėgų, pasirengė nuversti esamą Irane valdžią, dalykus 
pakeisti savo naudon, kaip jie padarė Graikijoj.

Matyti, kad Tarybų Sąjunga, tą anglų “demokratinį” 
planą sužinojusi, palaiko armiją Irane, o tas neleidžia 

langiams realizuoti jų planus. Štai kur vyriausia triukš
mo priežastis. Gi Wall stryto politikai eina paskui britų 
imperialistus.

LaisvS—Liberty, Lithuanian Daily

Francijoj, kad pereiti ru-
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Paskutinis būrys susirinko prie rubežiaus ties Cebere, 
bežių pirm Francijai uždarant visas muitines 300 mylių ilgio parubežiu tarp Fran- 
cijos ir Ispanijos. Rubežius uždarytas žmonių protestais prieš Ispanijos fašisto 
Franco valdžią.

Stalinas Atremia Churchillo Priekaištus del Sovietų Santykių 
su Kaimynais; Nurodo Komunistų Įtakos Augimo Priežastis; 

Pasitiki Milionais Paprastų Žmonių
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Hitlerio Šnipai Ardo Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos Vienybę

Kovo 13 d. iš Shanghajaus, Chinijos, rašo Mr. Wil
liam H. Newton, kad Hitleris pirm jo režimo galo įsakė 
savo šnipams veikti, kad suskaldyti Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų Amerikos vienybę. H. Newton ra
šo, kad Chinijoj Hitlerio šnipai viešai dirba.

Generolas Chiang Kai-shekas sakė, kad jis Hitlerio 
šnipus laikys, kaipo “karo belaisvius,” bet nieko nėra pa
našaus. Tūlus jų areštavo, bet vėliau paleido, o kitų 
visai nelietė.

Vien Shanghajaus mieste veikia virš 1,000 buvusių 
Hitlerio šnipų! Jų tarpe yra toki žymūs asmenys, kaip 
B. D. Hebenicht, kuris karo laiku vadovavo nacių šnipų 
organizacijai Chinijoj; Kari Munz, žinomas geštapo 
agentas; Kari Laverantz, laike karo vadovavęs nacių 
propagandai ir buvęs DNB (žinių agentūros vadas); 
Eva Tonn, buvusi nacių propagandos radijo operatorka; 
Herr Gadow, buvęs didžiulės vokiečių I. G. Farben kom
panijos vedėjas Chinijoj.

Šie Hitlerio agentai viešai skleidžia anti-sovietinę 
propagandą. Jie prisideda prie visokių išmislų prieš 
Tarybų Sąjungą Mandžurijos klausime.

Čia tenka suminėti ir tai, kad Jungtinių Valstijų ar
mija suėmė Vokietijoj 20 tonų nacių partijos dokumen
tų. Ten veik išimtinai yra surašąs nacių agentų ir jų 

zpartijos narių, gyvenančių kitose šalyse.
Bet iš Washingtono paskelbė tik apie 600 vardų. 

Matyti, yra kokis tai išrokavimas susilaikyti nuo vie
šo paskelbimo nacių partijos narių. Bet tai ir nėra 
nuostabu, nes jau keli šimtai Hitlerio karo specialistų 
atgabenta į Ameriką, kurie išvien su Wall stryto impe
rialistais dirba išradimui ir gaminimui naujų ginklų, 

j Anglija laiko apie 600,000 Hitlerio armijos po ginklu 
ir apie 300,000 visokių kvislingų armijų.

Kada “demokratiia” rado galimu bendrauti su ge-Kada “demokratija” rado galimu bendrauti su ge
nerolais ir naciais armijoj, tai nenuostabu, kad tai da
roma ir su jų šnipais. Bet tai nieko gero nesiūlo taikai 
ir žmonijos laisvei.

Šypsenos
OKO SPĖJ1KAMS 

PATARIMAS

A’

į Kadangi pastaruoju laiku 
oro spėjikai labai retai be- 
pataiko rytojaus orą įspėti, 
tai patariu jiems šiaip savo 
spėjimus rašyti:

Oras. — Bus giedra, jei 
neapsiniauks; bus debesuo
tai, jei nepragiedrės. Lys,

jeigu nesnigs; -o jei snigs, 
tai nelys. Bus šalta, jeigu 
neatšils; žymiai atšils, jeigu 
neužeis šaltis. Bus ramu, 
jeV-vėjas nepūs; galės būt 
vėjuota, jeigu audra užeis. 
Bus krušos, jeigu lietus be- 
lydamas sušals.

Tokioje formoje oro pra
našystes rašant, galima pa
sitikėt, jog jos veik visuo
met išsipildys. .

Naminis Or įninkąs.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Kokiais sumetimais p. 
Churchillas tvirtina, kad 
šiandieninės Lenkijos vadai 
galį atiduoti savo šalį bet 
kurios kitos šalies atsto
vams viešpatauti? Ar p. 
Churchillas čia šmeižia ru
sus todėl, kad jis turi inten
ciją sėti nesutikimų sėklą 
tarp Lenkijos ir Sovietų Są
jungos?

P-ui Churchillui nepatin
ka, kad Lenkija pakreipė 
savo politiką linkui drau
giškumo ir santarvės su 
Sovietų Sąjunga. Buvo lai
kai, kad tarpusavio santy
kiuose tarp Lenkijos ir So
vietų Sąjungos vyravo susi
dūrimų ir kivirčų elemen
tas. Tatai duodavo gali
mybę tokiems politikams, 
kaip p. Churchillas, lošti 
tais prieštaravimais, imti 
Lenkiją į savo saują, nuduo
dant, kad jie giną ją nuo 
rusų, gąsdint Rusiją karo 
šmėklomis tarp Lenkijos ir 
Rusijos, ir pasiimti sau 
tarpininkų vaidmenį.

Bet tie laikai jau praėjo. 
Nes buvęs priešingumas 
tarp Lenkijos ir Rusijos pa
sikeitė draugiškumu tarp 
jųdviejų, ir Lenkija, dabar
tinė demokratinė Lenkija, 
daugiau nenori būti žaisli
niu sviediniu svetimtaučių 
rankose. Man atrodo, jog 
tatai ir erzina p. Churchil- 
lą ir akstiną jį į šiurkščius, 
betakčius “išsišokimus prieš 
Lenkiją. Juk jam tai ne 
juokai. Jam neleidžiama 
lošti kitų žmonių lėšomis.

Kai dėl p. Churchillo už
sipuolimo ant Sovietų Są
jungos ryšium su vakariniu 
Lenkijos sienų paplatinimu, 
atlyginimui už vokiečių už
grobtas žemes praeityje, čia 
man atrodo, kad jis visai 
begėdiškai iškraipo faktus.

Juk žinoma, kad vakari
nius Lenkijos rubežius nu
statė trys (didžiosios) vals
tybės Berlyno konferenci
joj, pagal Lenkijos reikala
vimus.

Sovietų Sąjunga kartoti
nai pareiškė, kad ji laiko 
Lenkijos reikalavimus tei
singais ir tikroviniais. La
bai galimas daiktas, kad p. 
Churchillui 
sprendimas. Bet kam p. 
Churchillas, 
šūvių prieš 
klausime’, slepia nuo 
skaitytojų faktą, kad tas 
sprendimas Berlyno konfe
rencijoje vienbalsiai pada
rytas, kad ne tiktai rusai 
balsavo už šį sprendimą, bet

nepatinka tas

nesigailėdamas 
rusus šiame 

savo

taip pat anglai ir ameriko- je, Čechoslovakijoje, Jugo- 
nai? Kam p. Churchillas tu- slavijoje, Graikijoje ir tt. 
ri apgaudinėti žmones?

P-s Churchillas toliau 
tvirtina, kad Komunistų 
Partijos buvo labai menku
tės visuose šiuose Rytų Eu
ropos kraštuose, bet įgijo 
nepaprastą jėgą, toli virši
jančią jų skaičių, ir stengia
si visur įvesti totalitarinę 
savo viršenybę; kad polici
nės valdžios vyrauja beveik 
visuose tuose kraštuose net 
iki šiol, išskyrus Čechoslo- 
vakiją, ir kad jose nėra jo
kios tikros demokratijos.

I
Anglijoj, kaip’žinoma, da

bar tiktai viena partija te
valdo šalį —. Darbo Partija. 
Kitos partijos atstumtos 
nuo šalies valdžios. Štai 
ką Churchillas vadina tik
rąja demokratija.

Tuo tarpu kelios partijos 
—nuo keturių iki šešių — 
valdo Lenkiją/ Rumuniją, 
Jugoslaviją, Bulgariją ir 
Vengriją. O be to, dar už
tikrinta teisė valdžioj daly
vauti opozicijai, jeigu ji iš
tikima. Churchillas tatai 
vadina totalitarine ir polici
ne valdžia.

Kokiais pagrindais jūs 
tikitės atsakymo iš p. Chur
chillo? Ar jis nesupranta 
juokingos padėties, kurioj 
jis atsiduria su tokiomis 
kalbomis, paremtomis tota
litarizmu ir policine, val
džia? Ponui Churchillui pa
tiktų, jeigu Sosnkowski ir 
Anders (fašistiniai genero
lai) valdytų Lenkiją; jeigu 
Michailovičius ir Paveličius 
valdytų Jugoslaviją; jeigu 
kunigaikštis Stirbe ir Ra- 
descul valdytų Rumuniją; 
jeigu koks Hapsburgų veis
lės karalius valdytų Vengri
ją ir Austriją, taip ir toliau.

P-s Churchillas nori mus 
užtikrinti, kad šie ponai iš 
fašistų lekajų patalpų galį 
suteikti tikrą demokratiją. 
Tokia tai p. Churchillo de
mokratija. • P-s Churchillas 
bastosi aplink teisybę, kuo
met jis kalba apie Komunis
tų Partijų įtakos augimą 
Rytinėje Europoje. Reikią, 
tačiau, pastebėt, jog taip 
yra ne tik Rytinėje Europo
je, bet beveik kiekvienoje 
Europos šalyje, -kur pir
miau fašizmas viešpatavo: 
Italijoje, Vokietijoje, Ven
grijoje, Bulgarijoje, Rumu-' 
nijoje, Suomijoje ir kraš
tuose, kurie nukentėjo nuo 
vokiečių, italų i 
okupacijas
Belgijoje, Holahdijoje, Nor
vegijoje, Danij’djė,. Lenkijo-

Komunizmo įtakos augi
mas negalima laikyti atsi
tiktinu dalyku. Komunistų 
įtaka išaugo todėl, jog sun
kiaisiais fašizmo viešpata
vimo metais Europoje ko
munistai įrodė, kad jie yra 
patikimi, drąsus ir pasiau
koja kovotojai prieš fašisti
nius režimus už tautų lais-

■ < ■■■ •

ir vengrų 
Franci joje,

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

W'ITHOUT any pomp or 
fanfare, New York’s little 
people, the mothers and fathers 

of the men who fought World 
War II, will pay their respects 
to their heroes at a reseption 
at Grand Paradis Hall on Ap
ril 14.

There won’t be any brass 
bands nor pompous speeches. 
But the hosts, in the warm and 
grateful way becoming people 
who have borne the greater 
burdens of the war, will give 
recognition in their simple, and 
genuine way to those ’who 
made our victory possible. 
There won’t be any spell-bind
ers indulging in cheap heroics, 
nor politicos spouting phony 

patriotism; It will be strictly 
a goodxtime for veterans.

The committee which is spon
soring the reception has 
formed this writer that 
will be the first reception 
veterans sponsored by
Lithuanian American commu
nity. Nearly a score of Americ
an Lithuanian organizations 
are cooperating.

A concert and dance are in 
the offing that day and vete
rans and their wives or sweet
hearts will be admitted to the 
reception without charge. Read
ers of this column are request
ed to keep Sunday, April 14 
reserved for this veterans 
reception. We urge you 
to bring your friends. If you 
know a vet tell him about the 
affair.

in- 
this 
for 
the

P-s Churchillas kartais 
savo kalbose prisimena pa
prastuosius žmones iš ma
žų namelių; jis lordišku bū
du paploja jiems per petį ir 
nuduoda esąs jų draugas.

Bet tie žmonės nėra to
kie neišmanėliai, kaip galė
tų iš sykio atrodyti, 
prastieji žmonės taip 
turi savo nuomones ir 
politiką. Ir jie žino, 
atsistoti ant savo kojų. Tai 
jie, milionai tų paprastų 
žmonių, išbalsavo p. Chur- 
chillą ir jo partiją laukan iš 
valdžios Anglijoje, atiduo
dami savo balsus Darbo 
Partijai. Tai jie, milionai 
šių paprastų žmonių, ati
tvėrė (izoliavo) reakcinin
kus Europoj, fašizmo ben
dradarbius, ir pasirinko 
k a i r i ą s ias demokratines 
partijas.

Tai jie, milionai tų pa
prastų žmonių, išbandę ko
munistus kovos ugnyje ir 
veiksmuose prieš fašizmą, 
nusprendė, jog komunistai 
pilnai užsitarnauja žmonių 
pasitikėjimo. Taip tad už
augo komunistų įtaka Eu
ropoje. Toks tai yra isto
rinio plėtojimosi įstatymas. 
P-s Churchillds, supranta
ma, nemėgsta tokio įvykių 
plėtojimosi. Ir jis sukėlė 
trukšmą, šaukdamas jėgą 
pavartoti. Bet jis taip pat 
nemėgo Sovietinės santvar
kos įsikūrimo Rusijoj, po 
Pirmojo pasaulinio karo. 
Tada jis taip pat sukėlė 
t r u k š mą ir suorganizavo 
keturiolikos valstybių gink
luotą ekspediciją prieš Ru
siją, bandydamas atgal pa
sukti istorijos ratą.

Bet istorija pasirodė stip
resnė, negu Churchillo gin
kluotas įsikišimas, ir don
kichotiški Churchillo šoki
nėjimai privedė prie to, kad 
jis buvo visiškai sumuštas.

Aš nežinau, ar p. Chur
chillui ir jo draugams pa
vyks suorganizuoti po An
trojo pasaulinio karo naują 
karinį žygį prieš rytinę Eu
ropą. Bet jeigu jiem ir pa
vyktų, — nors nelabai atro-

savo 
kaip

This is the story of two Jew
ish anti-Nazis who stowed 
away to America. It is the sto
ry of two youths who survived 
the terror of Nazi concentra
tion camps and came to Amer
ica in the hope of finding asy
lum. Today their hope in Amer
ica must ba at low ebb for At
torney General Tom C. Clark 
has ordered that the two youths 
be returned to Europe.

All types of fascist scum, 
like the Denikins and their ilk, 
are permitted to enter the 
country freely. Anti-fascists 
face deportation.

The American Committee for 
Protection of Foreign Born, 
which has come to the defense 
of the two youths, 
statement on the case.

The Committee’s 
follows:

“Ghidu Davidescu

concentration camp. In August, 
1944, he was wounded during 
a bombardment of Buchenwald 
by American airplanes. He was 
hospitalized and forced to work 
in a German airplane factory. 
Again he escaped, wandered in 
the woods near Tale for three 
weeks, and reached the Amer
ican lines. The Americans sup
plied Rubinfeld with guns and 
grenades and he fought against 
the Nazis. In return for this he 
was sėnt to France where he 
was informed that not a single 
member of his family — ex
cept his mother — was still 
alive.

"Davidescu and Rubinfeld 
stowed away on an American 
vessel. Upon their arrival in 
Boston in November, 1945, they 
were turned over to immigra
tion authorities. Last month, 
the Board of Immigration Ap
peals — by a vote of 3 to 2 — 
recommended to the Attorney' 
General that the two boys be 
excluded from the United States. 
Last week, Attorney General 
Tom C. Clark sustained the po
sition of the majority of the 
Board and Davidescu and Ru
binfeld face immediate return 
to Europe.

“Their return to Ehrope may 
be accomplished any day des
pite the fact that the Americ
an citizen relatives of both 
boys are ready to assume all 
obligations for them, to support 
them and guarantee that they 
will not become public charges. 
Also, their return to Europe 
may be carried out by the 
Justice Department despite the 
fact that Congress has not had 
time to act on two bills — HR 
5498 for Ghidu Davidescu and 
HR 5499 for Jehuda Rubinfeld 
— introduced by Rep. Adolph 
J. Sabath, of Illinois, to grant 
the boys legal entry.

“In two identical cases of 
stowaways from Europe, the 
Justice Department granted 
permission for two boys to en
ter the United States for six 
months each 
immigration ' 
cases were 
Schreckinger,
lish boy, and George Pavlik, 
25 year old ^Czechoslovakian — 
both of whom tried to enter 
this country as stowaways dur
ing August, 1945.

w“The action of Attorney Ge
neral Tom C. Clark in denying 
Ghidu Davidescu and Jehuda 
Rubinfeld release from deten
tion in the custody of their re
latives ir order to give them 
an opportunity to adjust their 
status is heartless and in viola
tion of American traditions of 
asylum as well as President 
Truman’s statement of Decem
ber 22, 1945, expressing sym
pathy for the plight of the 
people in the war-ravaged 
countries of Europe. We insist 
that the Attorney General re
consider his decision in these 

i two cases and grant Davidescu 
[ permission to 

enter the United States for six 
months in order to adjust their 
status in this country.” 

* * *
A THUMB NAIL SKETCH 

LITHUANIAN POLITI-

HLHI1
Menine Saviv<

Daugely Kauno mie: 
brikų jau gana plačiai 
ir kultūrinė dirbančiu 
riai gabesnieji darbini; 
jai skiria dali savo lai 
zuojami chorai, vaidini 
nių šokių rateliai, puo; 
raudonieji kampeliai, : 
skaityklos, rengiamos 
tūrinėmis temomis pa: 
gyvai pasireiškia meni 
susiburia daugiau di 
kur įmonės vadovvliė 
daugiau dėmesio.

“PARAM
Bene plačiausiai yr 

ir kultūrinį veikimą 
didelį mišrųjį chorą iš 
vadovauja drg. A. K 
rodė ne tik savųjų tai 
lėtą viešų koncertų K 
liavo Vilniuje. Paski 
repetuoja kompozitor 
tatą “Išvaduotoji Li( 
listu bei žodinio meno 
zuotas dramos rateli 
jant Kauno V. Teat n 
vičiui, pastaruoju lai 
lionienės komediją 
Veikia tautiniu šokiu i c

“K0V<
Kauno papirosų fa 

nėj saviveikloj irgi n 
kuklus skaičiumi, b( 
choras, kuriam vade 
Tautiniu šokiu* sekc 
Jomantas. Pažymėti) 
brike veikia netgi b 
kuria moko ir lavina 
blikos artistas drg. k

issued a

statement

was born 
in Roumania 21 years ago. He 
was in four Nazi concentration 
camps — Birkanhau, Dachau, 
Buchenwald, and Bergen Bel- 
sen — from December 1941, to 
April 1945, when liberated by 
English and American armies. 
When released, Davidescu 
weighed 64 pounds and requir
ed two months’ hospitalization. 
After being restored to good 
health, he returned to Buchen
wald where his family had been 
held and there learned that all 
members of his family — fa
ther, mother, two sisters and 
one brother — had been mur
dered by the Nazis.

“Jehuda Rubinfeld was born

to adjust their 
status. These 

those of Ignac 
21 year old Po-

in Poland 23 years ago. In 1930 jand Rubinfeld
Via iirnni- x«fi44y hio 4*n>YYil\r 4n

“LITE
Audinių fabrike 

zuotas moterų oktetą 
toja drg. Rašei keviči 
tautinių šokių rateli 
rai, kultūriniai pobi 
nimai su pačių fabr 
doma menine progr; 
rytas Lenino kamp 
skaitykla, kuriame 
paskaitos politinėmis 
lo populiarizacijos t 
b’ioleka turi apie 40<

“KAUNO Al
“Kauno Audiniuo

ninei saviveiklai iši 
kultmasinė komisija 
išrinkta drg. Jadvy 
taipogi energingai \ 
gėjų rateliui, kuris 
du veikalus: komedi
ramybės nebus” ir 
jai.”

“Kauno Audinių’
dedančiam iš 42 ži
dovauja prof! Nil 
Choras pasirodė kai 
n e tas jau keliuose 
gimnazijoms, profs 
halėj visuomenei.

he went with his family to 
France. On three occasions dur
ing the war he was pursued by 
the Gestapo. Each time he es
caped! He was finally arrested 
by the Italian police in Nice in 
May, 1943, and sent to a con
centration camp at St. Gervais, 
France. He again escaped only!
to be seized by the Gestapo and | vhitage we take our hats off to

OF
COS—For this description of 

i Lithuanian politicians of native

Koncertams ir ; 
p ra vesti turima pi 
gaunami visi vietos 
triniai laikraščiai, 
zuoti šachmatinink 
to rateliai. Veikia 
rinti per 10(10 knyį

thrown into the Buchenwald

do, kad pavyks, kadangi mi- 
lionai paprastų žmonių sto
vi taikos sargyboje, — tai 
žmogus su pasitikėjimu sa
kai, jog jie taps sumušti, ly
giai taip, kaip jie buvo su
mušti pirm 26 metų.

London. — Graikijos ka
riuomenė įsiveržė į Albani
ją ir naikino kaimus.

the Vilnis English Section.
Here’s the definition, which 

appeared in a recent edition of 
Jthc V. E. S‘:

“Those ambitious gentlemen 
who buy you a beer, a shot of 
whiskey, pompously declare 
their jundying love for each and 
every Lithuanian and promise 
to ‘fight to the

Would it be 
ask “What the 
fighting for?”

bitter end’.” 
a sacrilege to 
hell are they

Mi

KITUOSE
“Inkaro” fabri

“S1L
Kauno kojinių : 

masiniam rateliui 
revičienė. Vaidinu 
riko tarnautojos c 
jau pastatė dvi k( 
"Uošvė i namus- 
Baltušio pjesę ‘ 
Choras buvo suor 
kodėl vėl iširo. Ve 
bet ligi šiol ne j re 
polis.
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Menine Saviveikla Kauno Įmonėse ir Fabrikuose
Daugely Kauno miesto įmonių bei fa

brikų jau gana plačiai išvystyta meninė 
ir kultūrinė dirbančiųjų saviveikla, ku- 

, riai gabesnieji darbininkai bei tarnauto
jai skiria dalį savo laisvalaikio. Organi
zuojami chorai, vaidintojų grupės, tauti
nių šokių rateliai, puošiamos patalpos ir 
raudonieji kampeliai, steigiami klubai ir 
skaityklos, rengiamos politinėmis ir kul
tūrinėmis temomis paskaitos. Ypatingai 
gyvai pasireiškia meninė saviveikla, kur 
susiburia daugiau dirbančio jaunimo, 
kur įmonės vadovybė kreipia į šį reikalą 
daugiau dėmesio.
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“PARAMOJE”
. Bene plačiausiai yra išvysčiusi meninį, 

ir kultūrinį veikimą “Parama.” Ji turi 
didelį mišrųjį chorą iš 50 žmonių. Chorui 
vadovauja drg. A. Kairys. Choras pasi
rodė ne tik savųjų tarpe, bet surengė ke
letą viešų koncertų Kaune ir net gastro
liavo Vilniuje. Paskutiniu metu choras 
repetuoja kompozitoriaus Račiūno kan
tatą “Išvaduotoji Lietuva.” Turima so
listų bei žodinio meno mėgėjų, suorgano- 
zuotas dramos ratelis, kuris, vadovau
jant Kauno V. Teatro aktoriui Kuberta- 
vičiui, pastaruoju laiku repetuoja Čiur
lionienės komediją “Kuprotas oželis.” 
Veikia tautinių šokių grupė.

“KOVOJE”
Kaunopapirosų fabrikas “Kova” meni

nėj saviveikloj irgi neatsilieka. Suburtas 
kuklus skaičiumi, bet pajėgus moterų 
choras, kuriam vadovauja drg. Žvykas. 
Tautinių šokių” sekcijai vadovauja drg. 
Jomantas. Pažymėtina, kad “Kovos” fa
brike veikia netgi baleto mėgėjų grupė, 
kurių moko ir lavina užsitarnavęs respu
blikos artistas drg. Kelbauskas.

“LITEKSE”
Audinių fabrike “Liteks” suorgani

zuotas moterų oktetas, kurį veda tarnau
toja drg. Raščikevičiūtė. Ji vadovauja ir 
tautinių šokių rateliui. Rengiami vaka
rai, kultūriniai pobūviai ir pasilinksmi
nimai su pačių fabriko darbuotojų^ išpil
doma menine programa. Fabrike atida
rytas Lenino kampelis. Veikia kliubas- 
skaitykla, kuriame dažnai ruošiamos 
paskaitos politinėmis, kultūros bei moks
lo populiarizacijos temomis. Fabriko bi
blioteka turi apie 400 knygų.

“KAUNO AUDINIUOSE”
“Kauno Audiniuose” tinkamesnei me

ninei saviveiklai išvystyti yra sudaryta 
kultmasinė komisija, kurios pirmininke 
išrinkta drg. Jadvyga Antusevičienė. Ji 
taipogi energingai vadovauja scenos mė
gėjų- rateliui, kuris jau spėjo pastatyti 
du veikalus: komediją “Uošvė į namus— 
ramybės nebus” ir komediją “Vasaroto
jai.”

“Kauno Audinių” moterų chorui, susi
dedančiam iš 42 žmonių, sėkmingai va- 

• dovauja prof? Nikodemas Martinonis. 
Choras pasirodė kaip stiprus meninis vie
netas jau keliuose viešuose koncertuose 
gimnazijoms, profsąjungoms ir sporto 
halėj visuomenei.

Koncertams ir įvairiems pobūviams 
pravesti turima puiki salė. Skaitykloje 
gaunami visi' vietos respublikiniai ir cen
triniai laikraščiai. Prie kliubo suorgani
zuoti šachmatininkų, stalo teniso ir spor
to rateliai. Veikia nemaža bibįioteka, tu
rinti per 1000 knygų.

Jous gentlemen 
beer, a shot of 

►ously declare 
ve for each and 
n and promise 
bitter end’.”

“SILVOJE”
r

Kauno kojinių fabriko “Silva” kult- 
masiniam rateliui vadovauja drg. J. Ju
revičienė. Vaidintojų grupė, vedama fab
riko tarnautojos drg. V. Kazakevičienės, 
jau pastatė dvi komedijas: “Gaila ūsų,”1 
“Uošvė į namus — ramybės nebus” ir 
Baltušio pjesę “Jonukas partizanas.” 
Choras buvo suorganizuotas, tačiau kaž
kodėl vėl iširo. Veikia kliubas - skaitykla, 
bet ligi šiol neįrengtas* raudonasis kam
pelis.

a sacrilege to 
hell are they . KITUOSE FABRIKUOSE.

“Inkaro” fabriko menine saviveiklą 

apmirusi. Tesudaryta tautiškų šokių 
grupė iš 8 žmonių, vedama drg. Prau- 
dzinskienės. Pobūvių bei minėjimų me
nines programas dažniausiai išpildo kitų 
įmonių meninės saviveiklos rateliai ir te
atro aktoriai.

Alaus fabrike “Ragutis” anksčiau gra
žiai klestėjusi meninė saviveikla, dabar 
kažkodėl apsnūdo; iširo drg. Piekarskio 
vedamas mišrusis choras, išsisklaidė pa
vasarį gražiai pasirodęs tautiškų šokių 
ratelis. Šiaip fabrike dažnai ruošiamos 
paskaitos tarptautiniais, kultūriniais ir 
mokslo klausimais.'

Kai kurios įmonės, kaip, pavyzdžiui, 
“Neris,” “Vilkas” visai neišvysčiusios 
meninės saviveiklos. Teisinamasi, jog 
dirbančiųjų tarpe mažai esama jaunimo, 
aiškinamasi laiko stoka. Įmonės meninei 
saviveiklai išvystyti tereikia gerų norų 
ii' šiek tiek pastangų, o ypač vadovybės 
ir profsąjunginių organų nuolatinio dė
mesio -ir visokeriopos paramos. Dirban
čiųjų tarpe dažnai slypi talentai, terei
kia, mokėti juos atrasti, sifdaryti sąlygas 
jiems pasireikšti ir išaugti. M. Jonis,

Didysis Rašytojas 
Tolstojus

Prieš 36 metus į vieną mažą nuošalią 
geležinkelių stotį, esančią Centrinėje Ru
sijoje, atėjo aukštas, kiek susikūprinęs, 
su ilga žila barzda žmogus, atsigulė ant 
suolo ir po kelių valandų mirė. Tai buvo 
didysis rusų rašytojas L. N. Tolstojus. 
Žinia apie tai visam kraštui, kuris tuo 
metu, po pirmosios buržuazinės 1905 me
tų revoliucijos nuslopinimo, pergyveno 
baisias Stolipino reakcijos dienas, pada
rė stiprų įspūdį. Eilėje vietų vyko de
monstracijos, streikai. Darbininkų kla
sės vadas, bolševikų partijos kūrėjas V. 
L Leninas straipsnyje “Demonstracijų 
pradžia” dėl šių įvykių rašė: “Saikingo 
liberalinio, demokratijai svetimo, pirmo
sios Dūmos pirmininko, Muromcevo mir
tis sukelia pirmąją nedrąsią manifesta
cijų pradžią. Levo Tolstojaus mirtis su
kelia — pirmą .kartą po ilgos pertraukos 
— demonstracijas gatvėse, dalyvaujant 
daugiausia studentijai, bet iš dalies taip 
pat ir darbininkams. Visos eilės fabrikų 
ir gamyklų darbų sustabdymas Tolsto- , 
jaus laidotuvių dieną rodo pradžią, nors 
ir labai kuklią, demonstracinių streikų.”

Didysis rašytojas Levas Nikolajevi- 
čius Tolstojus gimė 1828 metais. Krimo 
karo metu (kai Rusija kariavo su Tur
kija, kurios pusėje dalyvavo Anglija, 
Prancūzija ir Sardinija), jis nuo 1854 
metų lapkričio mėnesio iki 1855 metų 
rugpiūčio mėnesio buvo priešo kariuome
nės apgultame didvyriškame Sevastopo
lyje ; drauge su visais miesto — didvyrio 
gynėjais patyręs nepriteklius ir kančias, 
gyveno baisiame ketvirtame bastione, 
vadovavo baterijai kautynėse prie Čer- 
nos, dalyvavo Malachovo Kurgano bom
bardavime šturmo metu. Tuo metu pa
rašytas pirmasis iš trijų apsakymėlių 
“Sevastopolis,— 1854 metų gruodžio mė
nesį” ir išspausdintas viename dideliame 
Peterburgo žurnale suteikė jaunajam 
Tolstojui didelę garbę. Jis buvo pastebė
tas rusų literatūros korifėjų Turgenevo, 
Nekrasovo ir kitų.

Pasibaigus Krimo karui, Tolstojus la
biau susiartina su sostinės rašytojais, 
daug laiko skiria literatūriniam darbui. 
Jis rašo Trilogiją “Vaikystė,.” “Paauglio 
amžius” ir “Jaunystė,” autobiografinį 
veikalą —; ištrauką iš neužbaigto roma
no “Dvarininko rytas,” apysaką “Kazo
kai.” Pirmuose dvejuose veikaluose Tol
stojus piešė dvarininkų gyvenimą. “Ka
zokuose” — paprastus žmones, glaudžiai 
susijusius su gamta, su kuriais nori su
artėti pasaulietinio gyvenimo, užpildomo 
lėbavimaiš ir kortomis, nuvargintas aris
tokratas Oleninas.

Tuo pat metu jis du kartu apsilanko 
Vakarų Europos kraštuose, susipažįsta 
su didžiaisiais rašytojais ir pedagogais. 
Iš Vakarų Europos kraštų Tolstojus įgi-, 
jo blogą įspūdį. Visur jis matė didelį kon-;

“Prisi- 
aštriai 
neatre- 
teismo

trastą tarp turtų ir skurdo.
Nežiūrint to, kad po “Sevastopolio ap

sakymėlių” Tolstojus per 15 metų parašė 
nemažai puikių, aukšto meniškumo vei
kalų, kritika per visą tą laiką iš esmės 
užmiršta jį. Pasaulinį garsą jis įgyja, 
parašęs didelį istorinį veikalą “Karas ir 
taika,” kuriame jis iškelia ir sprendžia 
eilę sudėtingų socialinių ir filosofinių 
problemų, pavaizduoja ,Francūzijos im
peratoriaus Napoleono I kariuomenės 
susidūrimą su rusų armija, vadovauja
ma genialaus karvedžio, Suvorovo moki
nio, M. I. Kutūzovo.

Veikaluose “Anna Karenina,” 
kėlimas” ir eilėje kitų Tolstojus 
kritikuoja esamąją santvarką, 
miama jėga atskleidžia klasinį
pobūdį kapitalistinėje visuomenėje, kelia 
aikštėn dvarponių ir jų tarnų apgaulę.

Didelė Tolstojaus reikšmė glūdi tame, 
kad būdamas bajoriškos santvarkos žlu
gimo liudytoju, jis suprato, dvarininkų 
ir kapitalistų valdžios neteisingumą. Jis 
ryškiai parodė neteisingumą tos visuo
menės santvarkos, kurioje įstatymai, ba
žnyčia, teismas yra smurto įrankiai val
dančiųjų * klasių rankose. V. I. Leninas 
viename sako veikalų Tolstojų vadina 
“Rusų revoliucijos veidrodžiu.” Jis rašė: ‘

“Tolstojus yra didelis, kaip reiškėjas 
tų idėjų ir tų nuotaikų, kurios susidarė 
pas milijonus rusų Valstiečių iki to me
to, kai Rusijoje prasidėjo buržuazinė re
voliucija. Tolstojus yra originalus, nes 
jo pažiūrų, kenksmingų imant ištisai, 
visuma išreiškia kaip tik mūsų revoliuci
jos, kaip, valstiečių buržuazinės revoliu
cijos ypatingumus. Prieštaravimai Tol
stojaus pažiūrose šiuo požiūriu — tikras 
veidrodis tų prieštaraujančių sąlygų, 
kuriose buvo atsidūrusi valstiečių tikro
vė mūsų revoliucijoje.”

Leninas teisingai pažymėjo, kad Tol
stojus “ne tiktai davė grožinius kūri
nius, kurie visuomet bus vertinami ir 
skaitomi masių, kai jos sukurs sau žmo
niškas gyvenimo sąlygas, nuversdamos 
dvarininkų ir kapitalistų jungą, — jis 
mokėjo nuostabia jėga perduoti plačiųjų 
masių nuotaikas.”.

Tik per 21 metus Tarybų Sąjungoje 
turtingas Tolstojaus literatūrinis paliki
mas buvo išleistas 54 kalbomis daugiau 
kaip 18 milijonų egzempliorių tiražu. Jis 
užima “vieną iš pirmųjų vietų pasau
linėje grožinėje literatūroje.” (Leninas).'

D. Smailys.

JOHN KEATS.

Ruduo
Švelnių miglų, rudens gėrybių dienos, 
Jūs dosniai saulei šnabždate slapta, 
Kaip samanotus obelių kamienus 
Apkrauti vaisių sultinga našta, 
Kaip šilumos įliet į vynuogyną, 
Pastogėn įsirengiusį aukštai, 
Kaip sodrųjį pasotinti lazdyną, 
Kad nuo sunkumo sprogtų riešutai, 
Ir apsvaigint bites kvapais gėlynų, 
Kad jos manytų, jog visus metusi 
Liks vasara ir neišseks medus.

O kur tavęs neteko man regėti, 
Derlingasai Ruduo. Dažnai matau, 
Kaip didelėj atidarytoj klėtyj 
Vėtyklės vėjas šiaušia plaukus tau; 
Dažnai, pauostęs migdančių aguonų, 
Tu snūduriuoji po dienos tvankios, 
Pini vainiką šlamančiuos rugiuos, ( 
Pasikabinęs pjautuvą prie šono, 
Arba žengi vingiuotu upeliu, • 
Ar kiauras valandas iš obuolių 
Po lašą spaudi sunką jų geltoną.

Kur Xu, Payasari? Kur tavo dainos? 
Dabar kiti garsai girdėt ore: 
Kai driekias debesėlių juostos rainos 
Ir žemė gaubiąs prieblanda giedria,— 
Staiga tenai, kur tylomis plevena 
Svyrūno gluosnio šakos tvenkiny,—' 
Linguojančių uodų balsai liūdni 
Užtraukia choru savo giesmę seną; 
Ėriukai bliauja miegančio j kalvoj;
Vaitoja volunges, žiogai čirpsena, 
Ir čiulba kregždės prietemoj rausvoj. 

Verte A, Churginas.
M

Džonas Kytsas
(John Keats, 1795—1821 m.) f

Prieš pusantro šimto metų Anglijoje, 
užeigos savininko šeimoje, gimė anglų 
poetas — estetas Džonas Kytsas (John 
Keats). Išlaikęs chirurgojskzaminus, gy
dytojo praktika nesivertė. Vos 22 metų 
amžiaus sulaukęs, 1817 metais išleido 
pirmą savo eilėraščių “Poems” rinkinį ir 
sekančiais metais išleido poemą “Endy
mion.” 1820 metais išėjo jo trečioji ir 
paskutinioji eilėraščių knyga, kurion pa
teko ir jo pradėtosios poemos “Hiperion” 
dalis.

' Pasitraukęs iš smulkiųjų verslininkų 
luomo ir'neprisiplakęs prie jokios kitos 
klasės, Kytsas pasiliko tarp vadinamųjų 
deklasuotųjų inteligentų. Politikos klau- 
simąis jis tik iš dalies artėjo prie libera
linės buržuazijoj grupės. Indiferentas 
politikos, religijos ir mokslo klausimais, 
Kytsas vis dėlto susilaukė puolimų iš re
akcininkų, kuriems atrodė, kad jis pri
klausė prie liberalų ir kaipo stambi 1 lite
ratūrinė jėga galės būti pavojingas reak
cijos 'sluoksniams. Jo draugų manymų, 
Kytsas ir mirė taip jaunas būdamas (vos 
26 metų amžiaus) pasekmėje to, kad bu
vo reakcijos puolamas ir griežčiausiai 
kritikuojamas.

Kytsas anglų literatūroje sukūrė savą 
nuoseklią teoriją, pagal kurią menas turi 
tarnauti tiktai menui (Art for Art’s 
Sake). Pagal jo teoriją, menas yra gro
žio įsikūnijimas, o ne politikos, mokslo 
arba religijos įrankis. Poetas, kaip teigia 
Kytsas (ir su jo teigimu mes griežtai ne
sutinkame), nėra mokytojas, nėra vadas, 
jis neprivalų dalyvauti i visuomeninėje 
kovoje. Poetas visų pirma yra kūrėjas. 
Savąją meno sąvoką jis reiškė šioje for
mulėje:

“Grožis yra tiesa, tiesa yra grožis: 
štai visa, ką žinome ir ką privalome ži
noti.”

Savo amžininkus poetus Kytsas kalbi
no savo kūryboje atsisakyti socialinių 
krypčių. Pats Kytsas taip pat laikėsi to 
nusistatymo, siekdamas sukurti “amži
nojo grožio paminklus,” laisvus nuo 
“kasdieninės pagiežos smulkmenų,” nuo 
bet kurių visuomeninio jo amžiaus gyve
nimo atspindžių.

Poetinis Kytso palikimas nėra didelis, 
jo talentas neturėjo laiko pilnai išsivys
tyti, bet visą, ką jis sukūrė ir paliko, pa
sižymi ypatingu originalumu. Kytsas 
buvo romantikas,- bet visais atžvilgiais 
skyrėsi nuo savo gadynės romantikų ra
šytojų. Jis nesiekė Viduriniųjų amžių, 
ieškodamas juose savo tematikai slogučių 
ir siaubų, neieškojo egzotikoje ko nors 
nepaprasto ir ypatingo. Visur jis ieško- 

. jo grožio ir rado jo daugiausiai senojoje 
Graikijoje. Laisvai ir savotiškai traktuo
damas klasikinius siužetus, jis pykino 
savo laikų klasicizmo šalininkus ir gerbė
jus. '■

Kytso poezija yra persisunkusi anti
kiniu panteistiniu natūralizmu. Jis siekė 
maksimalinio objektyviškumo kūryboje, 
ir tikrai buvo objektyvus net ir lyrikoje. 
Klasikinių ir viduramžinių siužetų pa
naudojimo priemonių atžvilgiu jis la
biausiai priartėja prie Šekspyro laiko
tarpio poetų.

Kytsą vedė į jo absoliutaus grožio pa
saulį, į jo ieškojimus sielvarte ramybės, į 
jo dvasios, kentėjimus jo gyvenamojo 
laikotarpio socialiniai įvykiai. Tuo lai
kotarpiu (18-jo ir pirmojo 19-jo am
žiaus ketvirčiu) ėjo įtempta klasinė ko
va tarp anglų aristokratijos ir stambio
sios buržuazijos. Tą kovį laimėjo stam
bioji buržuazija.. Tuo metu į kovos areną 
jau išeina ir proletariatas. Smulkioji 
buržuazija pakelia smūgius, kuriuos tai
kė jai iš visų partijų, tik ji pati kovoje 
nedalyvauja, dėlto kad jos interesai ne
sutampa su bet kurios kitos kovojančio- 
sios klasės interesais.

Kytsas nebuvo visų, pripažintas kaip 
didis poetas, jo kūrybą įvertino tiktai kai 
kurie jo amžininkų, bet jį aukštai gerbė 
antrosios 19-tojo amžiaus pusės estetai 
ir mistikai. B. Kairys.

(Iš “Tar. Lietuvos”)
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GOMOZO

gJgaSažM xlį

Kai jum* prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jausitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, neviriki- 
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
cazų ir išpūtimo — Įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Comoro. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
Siknų, Žiedų ir augmenų. Gomow 

uodą nerangiom žarnom veikti ir 
, pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 

pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma- 

1 tonų šilumos jausmą.
.Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa* >
geltos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
f>at laiku pa- 
engvinti jūsų 

skilvį, įsigykite 
Comoro šian
dien. Perserge- 

‘ jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu ifis negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ’‘susipažini
mui” pasiūlymo Comoro ir gausite

DDirnn 60c verl*8 riilElsv Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greita paleng
vinimų nuo reumatiškų ir neuralgiškų ' 
skausmų, muskulinio nugarskausnio, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų. .
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingu* 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštie* 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit sj “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiuskit man apmo. 
kėtų reguleri It uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60tf vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Blaidos pridėtos).

Vardas_ - -■ - - , _______

Adresas...... ..... .................   i m

Palto Ofisas.......... ..... . ....... ... ........... ..
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept. C71-27M
2501 Waahtagton Blvd., Chicago 12, III. >
256 Stanley St.. Winninaa. Man.. Can. Į

Tel. TRObridg-e 6880

DR. JOHN REPSH1S
(REPSYS) x 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA *

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

Bteičiui su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame. 
rikoniškais. Rei- 

esant ir 
tokio 

dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191
sw^eae*—■^s^bsm^i
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Ketvirtas Puslapis
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

iTOTICE is hereby given that License No. 
RL 1452 has been issued to the undersignod 
to sell beer, xvine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Law at 38 Bogart 
Brooklyn. County of : 
on

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

GLENBROOK BEVERAGE CO.
466 Sackman St.. \ Brooklyn. N,

the

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 105 has been issued to the undersigned 
to manufacture xvine at xvholesale under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1080 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MORRIS SLEPIAN 
D-B-A Metro "Wine Co.

St., Brooklyn, N.1080 Fulton

NOTICE is 
WR 97 has 
to sell wine 
the Alcoholic
1080 Fulton Street. 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
(D-B-A Metro Wine Co.)

1080 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn.
be consumed off the

SLEPI AN

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 451 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 32 Wither St. also Rear of 221-5 Meeker 
Ave.. Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ROSA BAMONTE 
(Wither’s Grill) 

32 Wither St., also Rear of 
221-5 Meeker Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 778 has* been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 968 Coney Island Ave.. Borough of B’klyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

38

the premises.
BOGART ST.

Bogart St.,

. Street, 
Kings, to

TAVERN. INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3575 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 457 Myrtle Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD TUIIAL
457 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licensb No. 
RL 3545 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and' liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cdntrol 
Laxv at 9G4 Coney Island Ave>, Borough of 
Brooklyn, County of Kings,' to be consumed1 
on the premises, ' •’

Patrick j: McGrath , & 
PATRICK CARNEY 

(McGrath’s Anvil Inn)
Coney Island Ave., Brooklyn,, N". Y.

__ lJ___________ ___ •' • .

NOTICE! is hpreby given that License, No, 
RL 6275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, xvine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 428 Tompkins Avenue, Borough of 
Brooklyn, , County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1583 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail tinder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 474 Knickerbocker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. i

HEISSER SQUARE RĖŠT., INC.
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10846 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undęr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
383 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

964

968 Coney

JOSEPH PUGLIESE 
(Vesuvius Rest.I 

Island Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 480 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
»t 523 
County
premises.

beer and wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 

Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

FRANK
523 Evergreen Ave.,

ROTH
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 204 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 559 
County
premises.

JOSEPH BONF1GLIO
St.. Brooklyn. N.

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

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

659 Lorimer

NOTICE is 
RW 192 has 
to sell 
107 of 
at 615 
County
premises.

MICHAEL 
615 Lorimer St..

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

beer and wine 
the Alcoholic 
Ix>rimer St., 
of Kings, to

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn.
be consumed on the

HARRY
383 Nostrand Ave.,

LERNER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 217 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 121 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PASQUALE SC ARO I. A
121 Church Ave., Brooklyn, N.

the

CAMUSO
Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License 
RW 271 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the 
«t 3915 — 
County of 
premises.

No

Alcoholic Beverage Control Laxv 
1st Avenue. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

8915
PI ERES DINER. INC. 

1st Ave Brooklyn, N.

NOTICE 
RW 207 
to sell 
107 of 
at 112 
County
premises.

GIUSEPPE 
112 Jackson St..

is 
has

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 

beer and xvine 
the Alcoholic 
Jackson St., 
of Kings, to

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

ESPOSITO 
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
RW 186 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
nt 861

beer and wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Glenmore Ave., 

County of Kings, to I 
premises.

, Borough of B'klyn. 
be consumed on the

CARL
861 Glenmore Ave.,

MANN
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is 'hereby given that License No. 
L 1324 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
•t 584 
County
premises.

wine & liquor 
the Alcoholic 
Grand Street, 
of Kings, to

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

684 Grand
WILLIAM WILKS

St.. Brooklyn. N.

NOTICE is 
L 5006 has 
to sell wine 
107 of the
at 433 Utica Ave., 
County of 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
theKings, to be consumed off

No.

433 Utica
JOHN S. SHOCK

Ave., Brooklyn. N.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5011 has been issued to the undersigned 
to sell beer, xvine 
Section 107 of the 
Ijiw at 6802 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

IDA VOGEL
3rd Ave.. Brooklyn, N. Y.

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

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby, given that Licence uNo.,' 
RL 3552 has been, issued t,o the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 998-1000 Coney Is!. Ave., EĮorough, of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK CARNEY & 
PATRICK J. McGRATH 

(Parkville Inn)
998-1000 Coney Island Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is» hereby, 1 giyęh that Licence No,. 
RL 1920 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, w'i’nc and liqtibr at retail 'under 
Section 107 of -the Alcoholic Beverage Control 
Law at 891 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, .County of, K,ings, tq be consumed 
on thd premises. ■ •

STANLEY ADOMAITIS 
(Stanley’s > Rest.)

891 Grand St., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 3529 has been issubd to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 402 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOE’S
5th Ave.,

55th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

402
TAVERN, INC.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
3049 — Avenue U. 
County of Kings, to 
premises.
ALBERT JELALIAN 
3049 — Ave. U,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& JOSEPH DeJOSEPH 
Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
RW 292 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 232 
County
promises.

beer and wine 
the Alcoholic 
Smith Street, 
of Kings, to

6802

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, xvine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcojtfdic Beverage Control 
I^tw at 4304 — AvrTiue D, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5077 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1029-31 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5060 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 411 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby givcp that License No. 
RL 6293 has been issue* 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Laxv at 904 — 
Brooklyn. County 
on the premises,

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

en that License No. 
al to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11817 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at* retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 North 
County of 
premises.

Beverage
4th Street, Borough of Brooklyn.
Kings, to be consumed off the

232

804 118 North
JOHN GORZELANY
4th St., Brooklyn. N.

1304

Borough of 
be consumed

the premises. »
CORNELIUS CAREY 

RUPERT KINZELMANN 
(Bob's Tavern)

Ave. D, Brooklyn, N.

&

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1429 has been issued to the undersigned 
to sell bder, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PASQUALINA FRAZETTE
120 Franklin St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7727 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
La xvat 878 — 
Brooklyn. County 
on the premises.

KANILL CORP.
4th Ave., Brooklyn. N.

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

878

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6869 has been issued to the undersigned 
to sell beer, xvine 
Section 107 of the 
La xx- at 1674 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

MICHAEL HENRY 
1674

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
10th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

10th Axe
& CYRIL QUINT,AN 

Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
RL 6321 
to sell beer, xvine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 247 Pennsylvania Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EVAN CHOMUK 
(Penn. Bar & Grill)

217 Pennsylvania Ave., Brooklyn. N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1365 has been issued to the 
to sell beer, xvine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 873 Halsey Street .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO PROCE 
(Parkview Tavern)

873 Halsey St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1864 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
law at 152 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

Avenue, Borough 
Kings, to be consumed

EDWARD 
Ave.,

SL’ROWIEC
Brooklyn, N.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1781 has been issued to the 
to sell beer, xvine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 219 Calyer Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL J. McAULEY
219 Calyer St., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 6096 has been issued to the 
to sell beer, xvine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1200-02 Liberty Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER 
(Nathan's De. & Rest.)

1200-02 Liberty Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7503 has been issued to the undersigned 
to sell beer, xvine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

I^iw at 537 Marcy 
Brooklyn. County of 
on the premises.

ALBERT 
(Marcy 

5371 Marcy Ave..

SALERNO
Tavern)

Brooklyn, N.

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

GIUSEPPE TUDISCO 
(D-B-A Sorrento Pizzeria & Rest.) 
Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2242 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Hewes 
County of 
premises.

Beverage Control Law
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1104 Cortelyou Road, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4269 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1140 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

R. S. T. BAR & GRILL, INC. 
1140 Manhattan Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6560 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1067 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY PAPIDOCKA 
(Clover Bar & Grill)

1067 Manhattan Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 11638 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
394 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

394 Etna,

No.
409 Hewes

JOSEPH B. KATZ 
(Joe’s Delicatessen)

St., Brooklyn. N.

hereby given that No.

WILLIAM WIECHMAN
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
RL 8101 has been issued to the 
to sell beer, xvine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 254 Sumner Avenue. Borbugh of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JACOB 
Joan

254 Sumner Ave.,

License 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 6565 hast been issued to the 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Laxv at 4317 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

THOMAS 
18th Ave.,

License No. 
undersigned 
retail underand liquor at

Alcoholic Beverage Control 
18th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8027 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1064 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

License No. 
undersigned 
retail under

4317
McGLYNN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1476 has been issued to the underigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 194 Livingston Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSS RESTAURANT^ INC.
194 Livingston St., Brooklyn, ,N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1483 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 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE JETTER 
(Linden Bar & Grill)

299 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I/iccnse No. 
RL 1846 has been issued to the underigned 
to sell beer, xvine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 676 Driggs Avenue. 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MARGARET 
(Driggs 

67G Driggs Ave.,

Borough of
Kings, to be consumed

PIVORAITES
Tavern)

Brooklyn, N. Y.-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Laxv at 790 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

J ELS 
Ave.,

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

790
CORPORATION

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that License No. 
RL 1478 hag been issued to the undersigned 
to sell beer, xvine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Laxv at 1168 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

MORRIS SCHWARTZ
1168 Liberty Ave. . Brooklyn, N. • Y.

NOTICE is hereby given that) License No. 
RL 6848 has been issued to the undersigned 
to sell beer, xvine 
Section 107 of the 
Laxv at 281 Ncxv 
Brooklyn, County 
on the premises.

LEO
(New Lots Bar 
Lots Ave,,

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

of Kings, to be consumed

281 New

NOTICE
RL 1350

MILLSTEIN
& Grill) 

Brooklyn, N. Y.

is hereby given that 
has been issued to the 

to sell beer, xvine 
Section 107 of the 
Laxv at 4723 ...
Brooklyn. County 
on the premises.

GEORGE JOYCE
( Emerald

• 4 th Ave.,

License No. 
undersigned 
retail underand liquor at

Alcoholic Beverage Control
4 th Avenue, 

of
Borough of

Kings, to be consumed

472:

& MARTIN HOGAN 
Bar & Grill)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1529 has been issued to the undersigned 
to sell beer, xvine and liquor at retail unMcr 
Section 107 of the 
I,aw at 716 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

TONY DOWKONT 
, (Tony’s Rest.)

716 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that
RL 5154 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Laxv- at 822 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises. 1

FERDINANDO INGANA^IORTO 
(Gatesxvay Cafe)

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1436 
to sell beer, xvine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lax^ at 51 Kent Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAULINE BALKO
Ave., Brooklyn. N. Y.

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

Kings, to be consumed

M. UL1SS 
Tavern 

Brooklyn. N. Y.

822 Fulton

Kent

NOTICE 
RW 220

Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6576 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, xvine and liquor at retail under 

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Laxv at 920 Jamaica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES ALBEN
Ave., Brooklyn, N. Y.920 Jamaica

hereby given that 
sheen issued to the 
wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is
RL 1953 ha 
to sell beer.
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 880 Jamaica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

GASTON PIERSON & MAX FRAENKEL 
(Club 880)

880 Jamaica Ave., Brooklyn. N. R.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 4273 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 120 Norman Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the prertiises.

WILHELMINA BENEDICT 
(Norman Bar & Grill)

120 Norman Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 7114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lhxv al, 385 Arlington Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSA GRATZER
385 Arlington Ave., Brooklyn, N. Y,

hereby given that License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE irf
RL 1416 has been issued to the 
to sell beer, xvine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Laxv at. 2108 Fulton 
Brooklyn. County of 
on the premises.

JOSEPH
218(i Fulton St.,

Street, Borough of
Kings, to be consumed

ARAGONA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 1825 has been issued to the 
to sell beer, xvine 
Section 107 of the 
Laxv at 551 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

PATRICK J. MURPHY
5 th

License No. 
undersigned 
retail underand liquor at

Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

Ave Brooklyn. N. V.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 6109 has been issued to the 
to sell beer, xvine and liquor al 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 6718 Ft. Hamilton P’xvay, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FORTWAY BOWLING CENTER. INC. 
6718 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that 
has been issued to the

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE 
RL 6279 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cdntrol
Law at 638 Bergen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHAS. D. BRYAN 
(Vanderbilt Grill)

638 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 

Alcoholic Beverage Control Law

has
wine
the
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be

NOTICE 
L 695 
to sell 
107 of 
nt 434 
County
promises.
HERBERT E. BERRY & 

Nostrand-Church Wine
434 Nostrand Ave..

consumed off the

ELSIE IMGRAM
& Liquor Store 

Brooklyn. N. Y

hereby given that License No. 
Ixsen issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 

Alcoholic Beverage Control Law
wine
the
Saratoga Ave., Borough of Brooklyn.
oU Kings, to be consumed off the

NOTICE is 
L 5443 has 
to sell 
107 of 
at 229 
County
premises.

JIMMIE C. CLARK
229 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 5439 has 
to sell xvine 
107 of the 
at 4104 — 
County of 
premises.

4104

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

& liquor al retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Laxy 
16th Ave., 
Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ARDENLOUIS
(Wine & Liquor)

16th Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is 
L 1019 has 
to sell wine 
107 of the 
at 5408 — 
County of 
premises.

5408 —

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

Alcoholic
7th Ave.,

King*!, to

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

MARY MAILLET
7th Ave., Brooklyn, N.

has 
wine 
the

hereby,, given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 

Alcoholic Beverage Control Law
Bedford Ave.,

NOTICE 
L 202 
to sell 
107 of
at 1029 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

to sell beer 
107 of the 
at 6326 — 
County of 
premises.

and wine 
Alcoholic 
Ave. N.

Kings, to

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 720 has been issued to the undersigned 
to sell beer and xvine at retail”under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

at 1833-5 Strauss St., 
County of Kings, to 
premises.

HYMAN
1833-5 Strauss St..

HAINICK
Brooklyn, N.

Hie

No.NOTICE is hereby given that License 
RW 527 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 206 
County
premises.

STEPHEN MAIDL
206 Wyckoff Ave., Brooklyn, N.

beer and wine 
the Alcoholic 
Wyckoff Ave., 
of Kings, to

at retail under Section 
Beverage Control Laxv
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

hereby

the

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE
RL 3576
to sell beer, xvine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 451 Meeker Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRVING FLA MM
451 Meeker Ax-e., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 5133 has been issued to the 
to sell beer, xvine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 37 Varick Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRITZ HOERAUF
37 Varick Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 7012 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1501 Newkirk Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORTIMER STEINBERG
1501 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1628 has been issued to the undersigned 
to sell beer, xvine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bex'erage Control 
Laxv at 59 Lafayette Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumes! 
on the premises.

59 REST.. INC.
59 Lafayette Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby gix-en that 
RL 5149 has been issued to the 
to sell beer, wino and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.«xv <«t 131 Harrison Ax-enue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SEVERINO BASILICO
131 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 7270 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Bex’erage Control
Law at. 627 Central Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

License No. 
undersigned 
retail under

G27

the premises.
M. HEBERLING

(Evergreen 
Central Ave..

& W, KARL 
Tavern)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8433- has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Aljpholic Beverage Control 
Law at 8 Saratoga Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS AMATO 
(Highland Bar & Grill)

8 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: g~~g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTICE is 
L 5200 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control I^xw 
at 636 Lorimer St., 
County of Kings, to 
premises.

DANIEL J. 
DANIEL E.

(Lorimer 
St..

hereby given that License 
been issued to the underigned

& liquor at retail under Section

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

636 Ixirimer

SCOTTI & 
P ICC IA NO

Liquors)
Brooklyn, N.

No.NOTICE is 
L 5411 has 
to sell wine 
197 of the
at 2505 Tilden Ave., 
County of Kings, to 
premises.

CARMINE A.
GERARD J. BOZXONE

Ave.. Brooklyn. N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KANTARE &

2105 Tilden

NOTICE is 
L 962 

. to sell 
107 of 
at 658 
County

. premises.

has 
wine 
the

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 

Alcoholic Beverage Control I .aw
Green Ave.. Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

668 Greene

VICTOR ZRIKE 
(D-B-A Greene Wine & Liquor) 

Ave.. Brooklyn. N.

NOTICE is 
L 822 
to sell 
107 of 
at 852 
County
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1325 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES QUANTARARO 
(Friendly Tavern)

1325 DeKalb Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 1612 has been issued to the 
to sell beer, xvine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 407 Oakland 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ANNA 
407 Oakland St.,

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby‘"given that 
RL 1453 has been issued to the 
to sell beer, xvine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed

BESSIE
1029 Bedford Ave.,

llAND
Brooklyn, N. Y. NOTARY 

PUBLIC
TELEPHONE 
STAGG 2-5043

Street, Borough of 
Kings, to be consumed

PENCAK
Brooklyn, N. Y.

Law at 1696 — Broadway, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

JOHN KEARNS & JAMES 
1696 Broadway.

MULLEN 
Brooklyn, _N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law „ at 
676 
County of Kings, to 
premises.

------- Beverage --------- —..........  
5th Avenue, Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1625 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the'Alcoholic Beverage Control
Law at 1048-64 Ocean P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed, 
on the premises.

NICHOLAS SCANDORE 
(Parkville Amusement Center)

1048-64 Ocean Parkway, Brooklyn/ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1854 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, xvine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 773 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. DUFFY 
(Duffy’s)

773 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Yj

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1826 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 484 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY C. BALDAUF %
• (Cedar Tavern)

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

NOTICE is hereby given that 
RL 6574 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 965 — Broadway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LAWRENCE HALL
965 — Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is .hereby giyeri that License No. 
RL 7118 has been issued to the undersigned 
to sell beer, xvine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1960 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises. • '

DOROTHY V. BRESTLIN
1960 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

_______ 1__________
NOTICE is hereby given that 
RL 6302 has been issued to the 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 231 So. 
Brooklyn, County 
on the premises.

WILLIAM AUMANN 
(Aumann’s)

4th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 1332 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 253 Troy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JOHN EMPEROR 
(Emperor’s Tavern)

253 Troy Ave., Brooklyn. N. Y.

JACK
676 — 5th Ave.,

FOTI
Brooklyn, N. Y.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS

231 So.

NOTICE
RL 1838

License No. 
undersigned 
retail underand liquor at

Alcoholic Beverage Control 
4th Street, Borough of 

of Kings, to be consumed

is hereby given that 
has been issued to the

to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 6816 —• 
Brooklyn, County 
on tho premises.

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

License No. 
undersigned 
retail underand liquor at

Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that 
RL 6995 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Bexterage Control 
Laxv at 1337. Bushxvick Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BUSHWJCK HOFBRAU, INC.
1387 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail xundcr

License No. 
undersigned - 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1481 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1469 E. Now York Ave,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM LUBINSKY
1469 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N,

CHARLES J. ROMAN
* (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

* . *

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS,
Geriausias Alus Brooklyn©

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ <=^
□ □□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patama- J 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų Šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis a 
būsite patenkinti. •

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4241 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I*aw at 722 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTOR LAZARO 
(Vic’s Rest.)

722 Coney Islam! Ave., Brooklyn. N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7422 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 426 Prosi»eCt Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on tho premises.

I FRANCES
•(Devaney’s

126 Prospect Ave.,

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control law 

Borough of Brooklyn, 
the

has 
wine
the
Utica Aye..
of

862 Utica

Kings, to Ims consumed dff

JACK KRASNER
re., Brooklyn, N.

No.NOTICU is 
L 5412 has 
to sell wine 
107 of the 
at 286 Ridgewood Ave.. Borough -of B'klyn.
County of Kings, to 
premised.

WILLIAM 
2E6 Ridgewood Ava.,
Hl t

hereby given that License 
heen issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 

Alcoholic Beverage Control Imtu

be consumed off the

H. HESS
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1288 has l>cen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
J-aw at 2041 Fulton St. & 20 Somers St,, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consume*! on the 

THOMAS 
2041 Fulton St., 
20 Somers St.,

premises.
ALLIC1NO

Brooklyn. N- Y.

Kings, to be consumed

M. KOELSCH 
Bar & Rest.) 

Brooklyn, N.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1424 ha» been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 130 Patchen Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. •

JAMES MORAN
139 Patchen Ave., Brooklyn. N./ Y-

11-13 Ml Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

W^W*^*****
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(65)

701 Grand St
Tel. ST. 2-2173

FINGĖR WAVER—MANICURIST 
Patyrusi. Daili.

LEO, 1005 MADISON AVE. (77-78th Sts.)
(64)

LaiavS—Liberty, Lithuanian Daily

T

Jėgai Išvystyt

39

hereby Riven that License No.

Y.
(67)

<
N. Y. (64)

(67)

REIKIA
N. Y.3138

MERGINŲ MOTERŲ

(63)

REIKALAVIMAI UŽBAIGĖJAI—TAISYTOJAI

(65)

THOMAS S. TARANTOthat License No.

1001

Bergen Turnpike ir Teaneck Road
Ridgefield Park, N. JN. Y.$2.25

PATYRUSIOS
40c

OPERATORĖS

COTTON WASH DRESSES

(65)

N. Y.
LINKSMOS APLINKYBES

25c

KREIPKIMĖS ASMENIŠKAI
498

35c

ALLENTOWN, PA.N. Y.
25c

$1.00

25c

^.<■3

M

(63)

Brooklyn, N. Y.

4419 N.

ROBERT LIPTON Jeweler
Brooklyn, N. Y

ATDARA VAKARAIS

. I
Borough of 

be consumed

$2.50
35c

20c
35c

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

i

SCHLEFKA & 
PROPPER

$1.25
85c

15c
25ę

35c
75c

lovoj, po ............................................
užsiscnčjusio kataro, Hay Fever 
nemalonaus kvapo ........................
surūgusio pilvo (heartburn) ......
romatiškų sausgėlų .......•............

30c 
25c 
25c 
25c 
25c

License No. 
undersigned 
retail under

30c
25c 
15c

License No. 
undersigned 
retail under

$1.25
$1.25

Šokiam Kostiumų.
Ave., Brooklyn, N.
Fulton St.). •
Maine 2-6789.

>2.25 
minėtų

Avenue, 
Kings, to be consumed

35c
35c

i Avenue, 
Kings, to be consumed

$1.50
• 25c

15c
50c

Borough of
Kings, to be consumed

T. MULLIGAN 
Rest. & Bar) 

Brooklyn, N.

Avenue N. Borough of
Kings, to be consumed

hereby given that License No.

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

GR1MAUDO 
Bar & Grill) 

Brooklyn, N.

Street, Borough of 
Kings, to be consumed

& B. Bar and Grill)
Ave. Ext., Brooklyn, N. Y.

J. HYLAND 
Brooklyn,

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

1274
54 2A

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
4 th Avenue,

pf Kings, to

Alcoholic Beverage Control* 
60th Street. Borough of 

of Kings, to be consumed

HAGGERTY
Brooklyn,

30c 
25c 
25c
35c 
J u c

GRAHAM AVE. CORP.
Ave., Brooklyn, N. . Y.

$1.25
$1.25

, MARTIN DURKIN 
(Martin's Bar & Grill)

226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

RUC1NSK1
Brooklyn, N. Y.

itnd liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Eyck Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

the premises.
399 NOSTRAND REST. CORP.

Nostrand Ave., Brooklyn, N.

DE MAYO
Brooklyn, N. Y.

PAUL NEM EIKIS
85 Grand St., ’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4419
Brooklyn, County of 
on the premises.

MICHAEL 
Ave. N,

J. VESCE 
Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
RL 5057 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 Qf the Alcoholic Beverage Control
Law at 226 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NOTICE is
RL 655 has 
to sell beer,
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1354-58 Bedford Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

LEVINE 
Brooklyn, N. Y.

the premises.
39

Graliam

NOTICE is hereby given that 
RL 5013 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 85 Grand Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to lie consumed

premises.
JUSTIN LO W E N B E RG E R 

(D-B-A Unity Delicatessen & Bar) 
135 1-58 Bedford Ave., Brooklyn, N.

R. ATH1NG
'J’Hvern) x

Brooklyn, N. Y.

i

REST. CORP.
Brooklyn, N.

šeštadienis, Kovo 16, 1946

Sovietų Penkmetės 
Planas Atominei

Maskva. — Sovietų Są
junga jau pradėjo vykdyti 
Stalino Penkmetės Planą 
visapusiškai išvystyti ato
minę jėgą. Sovietų Moks
lų Akademijos pirmininkas 
Sergei Vavilovas pranešė, 
jog tam darbui sutelkta “vi
sų specialumų fizikai, che
mikai ir inžinieriai, atom- 
jėgos išvystymui ir gimi- 

, ningiem klausimam.”

London, kovo *15.—Irano 
karo ministeris gen. Ahme- 
di užreiškęs, kad jeigu So
vietų kariuomenė eis į sos
tinę Teheraną, tai Iranas 
“iki paskutinio vyro” ka
riausiąs. Taip jis sakęs Am
erikos diplomatams ir jie, 
girdi, užtikrinę jam para
mą. Šią “žinią” neoficialiai 
praneša United Press.

KANADA PAN AU UNO 
RIKSMĄ DĖL ŠNIPŲ
Ottawa. — Kanados Ka

rališkoji Komisija pasako
ja, būk pagalbinis chemijos 
profesorius Raymond Boy
er kam tai išdavęs slaptus 
savo atradimus sprogimų 
srityje.

■

reliktas Puslapis

Indija Galėsianti 
Tapt Nepriklausoma

London, kovo 15. — An
glijos prem. Attlee sakė sei
mui, kad Indija “mūsų su
pratimu, turi teisę pasirink
ti nepriklausomybę, jeigu 
to nori.” Anglai pasisteng
sią, kad Indijos kelias į lais
vę būtų “kuo sklandžiau- 
sias ir lengviausia s.” 
Attlee, tačiau, pageidavo, 
kad tautinė dndijos laisvė 
pasiliktų Anglijos imperi
jos rėmuose. Anglija dabar 
siunčia tris savo valdžios 
narius tartis su Indijos va
dais.

Washington. — Valdžia 
atsišaukė į a m e r i k iečius 
rinkt geležies ir plieno lau
žus, kurie reikalingi pramo
nei.

PRANEŠIMAS
BAYONNE, N. J.

ALDLD 212 kp. susirinkimas 
įvyks antradienį, kovo 19 d., 7:30 
v. v., 2 W. 22nd Street. Draugai bū
tinai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes komisija išduos raportą iš atsi
buvusio bankieto ir bus drg. Buknys, 
su labai svarbiais reikalais. — P. Ja
niūnas, sekr. (63-64)

Reikalingas darbininkas dirbti ant 
ūkės, pageidaujama, kad mokėtų 
visą ūkės darbą, kaip akėti, arti, 
karves melžti ir taip toliau. Taipgi 
pageidaujame, kad atsišauktų blai
vas ir darbštus asmuo. Dėl daugiau 
informacijų, prašome telefonuoti ar
ba asmeniškai 
A. J ūsai tęs, R. 
Middletown, N. 
town 74956.

kreiptis pas: Joseph 
D. 2, Michigan Farm, 
Y. Telefonas Middle- 

(63-68)

VITAMINŲ SANDELIS
/

Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kąina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar nepervčlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame. .

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletėlės, kurios yra sudarytos iš geros 
rūšies įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą 1000 tabletėlių tik ,$3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbu
kusį protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonka (pint), 
tik $7.75. •

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1386 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 48 Johnson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

WILLIAM WARANITSKY
48 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6317 ha sbeen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 39 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE
RL 7799 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 pf the Alcoholic Beverage Control 
Law at 195 Sutter Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of 
on the premises.

SALOMON 
CLARA 

(Sutter Bar & Grill)
195 Sutter Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
RL 1551 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 2128 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIA KRANECK 
(Vermont Bar & Grill)

2128 Pitkin Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3138 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn,- County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CURT SCHIEGNER 
(Norwood Palace Rest.) 

Fulton St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1617 has >>een issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 8608 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN FOGLIN & MORRIS 
8608 — 4th Ave. ,

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 6139 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 <>f the 
Law at 1001 — 
Brooklyn, County 
on the premises. 

GAME 
69 th St.,

TUOJAU REIKALINGI
STALIORIAI-SUSTATYTO.IAI

, Moderniška Dirbtuvė
Nuolatinis Darbas

Viršlaikiai
HUDSON MILLWORK PRODUCTS CO.,

1301 ADAMS STREET, HOBOKEN, N. J.
(64)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 5018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the-Alcoholic Beverage Control 
Law at 158 Norman Avenue, 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOSEPH
158 Norman Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6288 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 125 Wythe Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

IRENE CARLIN
125 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1456 has been issued to the undersignecj 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 477 Rogers 
Brooklyn. County of 
on the premises.

JOSEPH 
477 Rogers Avenue,

The Coopersburg 
Clothing Co.

Užsiimanti
Išdirbimu

ARMY JACKETS

REIKIA CASTERS
Patyrusių Prie Lempų 

Nuolatinis Darbas 
Gera Alga

HORO-LITE
104 SOUTH 4TH STREET 

BROOKLYN.
EVERGREEN 8-3064

ODOS DIRBINIŲ 
DARBININKAI

PATYRĘ
PRIE IŠTISINIŲ DIRBINIŲ 

NUOLATINIAI DARBAI
A. C. THOMAS & CO.

33 W. 30TH ST., 
NEW YORK CITY.

APVALYTOJAI
Patyrę prie catering hall 

GERA ALGA, PRISIDEDA TIPAI 
Turi Nakvoti ant vietos.

IMPERIAL MANSION
1657—78TH ST.. BROOKLYN.

SKAMBINKITE BEACHVIEW 2-9077 AR
BENSONHURST 6-1470

PRIE OFISAM RAKANDŲ 
Turi būti patyrę
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS
REGAN .FURNITURE CORP

270 MADISON AVF.., NEW YORK CITY. 
KAMPAS 39'114 STREET

AUKŠTOS ALGOS DAR VIEŠPATAUJA 
VISOS UNIJINĖS PAŠALPOS 

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

OPERATERKŲ
RANKINIŲ SIUVĖJŲ REIKIA

Kreipkitės I

Coopersburg 
Clothing Co.

691 N. ULSTER ST.
ALLENTOWN, PA.

(Rear of Rittersville Fire Co.)
Phone Allentown 3-7506

PATYRUSIŲ NUSTATYTOJŲ
IR

MERGINŲ ABELNAM DARBUI
Moderniškai progresuojančioj Popierinių Dėžių Dirbtuvėje. 
Nuolatinis apskritų metų darbas. Vakacijos su alga. Laikas 
ir puse už viršlaikius. Gera proga pakilimui šioje senai 
įsteigtoje firmoje. Ridgefield Park nuo J 918.

NOTICE is hereby 
RL 14 18 has been 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at. 282 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

JOHN KELLY
282 Flatbush Ave.. Brooklyn,

NUSIMA-
DARBO.
40 VA-

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

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

šeimynišką Gyvenimą bei Lyties 
Dalykus. Su paveikslais ............

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

pareina iš monkės .........................
Dainų Knyga, apie 110 dainų ..........
Ar Popiežius Yra Tikras Vietinin

kas Kristaus? ....................................
Laime ir Planetos ................................. •
Oficierius ir Kareivis ...........................
Naujas Savizrolas, su paveikslais .... 
Saulės Ritulys, su visų planetų pa
veikslus .......................... .«......................
Detroite Lietuvių Byla už Muštynes 

už Dalinimą Nekatalikiškų Plakatų
Gyvenimas Stepuko Raudonosio ......
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai .........................
Duktė Marių, graži apysaka ............
Duktė Gyvena l’ūstynčje ....................
Burykla ir Burtininkas ....................
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ..........
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

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

Sapnas Marijos Alyvų Kalne ..........
Karvės Nauda ir Sūrių Padarymai 
Sapnų Knyga, su paveikslais, apda

ryta ..................... ...................................
Kapitonas Velnias, 490 pusi.................
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, 

su paveikslais ....................................
Paparčio Žiedas, 0kada ir kur jį ga

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

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

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

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

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadiuystčs 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 į Šv, Žemę, Jcruzolimą 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nu

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

kingų šposų ........................................
ŽOLEŠ ARBATOS FORMOJE

Nuo Papučkų ant Burnos ir kitokių 
odos išbėrimų ....................................

Nuo Vencriškų ir Vėžio Ligų ..........
Mostis nuo bile kokio Niežulio, Bai

lių, Vėžio, Rožės ir t.t................
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 nešlapin

ti
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų augintojas, prašalina pleis

kanas ..............................................:.....
Palangos Trejanka, stambios šaknys 
Nuo vėžio ligos ir jos kraujo už

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

degimų. hubrūžijimų, įsikirtimų ir 
taip toliau ............................................

Norintieji įsigyti bile, vieną iš virš 
knygų ar žolių rašykite sekamu antrašu:

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7271 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 296 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY J. SWEITZER 
296 Nassau Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3557 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 420 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises. .

ISABEL
420 Graham Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 399 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

REIKALINGA VYRO, 
NANCIO KRIAUCIAUS 
NUOLATINIS DARBAS. 
LANDŲ SAVAITE. VIRŠLAIKIAI
SU LAIKU IR PUSE. KREIPKITĖS:
THE BETTER MODEL FORM CO., 

Inc.
245 W. 28TII STREET, 

NEW YORK, N. Y.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8110 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 406 Flatbush Ave. Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

ISIDORE H. BRENNER
(B. 

106 Flatbush

NOTICE
RL 1731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3294-6 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY MIKALAUSKAS & 
PETER JANKUS 

(D-B-A Logan Inn)
3294-6 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7873 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 qf the Alcoholic Beverage Control 
Law at 890 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
PETER F. BRENNAN & GEORGE DUFFY 
890 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License i>... 
RL 6562 has been issued to the underigned 
to sell beer, wine .and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1274 Fultqn St. & 542A Nostrand 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

NORM ON D REST., INC.
Fulton St. & 
Nostra nd Ave,

P. S. Bušai No. 34 ir No. 122 pravažiuoja duris.
(64)

SKALBYKLAI DARBININKĖS
MERGINOS

V1 SI EM S DEP A R'l'M ENTA MS 
CLIP OPERATORES 

MERGINOS PRIE MARŠKINIŲ 
PROSIJIMO DEPARTMENTUI 
KREIPKITĖS Į MR. WARNER

GUEST LAUNDRY SERVICE
34-26 70TII ST., JACKSON HEIGHTS. L. I.

Ind. Subve iki 65th St. Stoties 
BMT-IRT iki 74th St. Stoties.

(67)

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE

SUKNEL1Ų SIUVĖJOS
Prie vaikų 

489 Washington 
(Arti

Telefonas

UŽĖMIMUI PILNOS 
PRODUKCIJOS

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS
MAŠINŲ OPERATORĖS

Dirbti Prie Sportiškų Drabužių 
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.

A. BORNSPEIN
JEFFERSON STREET, BROOKLYN.

TEL. EV. 7-7497

NAMŲ DARBININKĖ-VIRĖJA
Tokia, kuri įvertina gerus namus, mes siū
lome darbų linksmoje apylinkėje. Guolis ant 
vietos ar kitur. Atskiras kambarys ir mau
dynė tai, kuri pasirinktų gyventi ant vietos. 

Gera alga tinkamai ypatai.
Šaukite TRAFALGAR 7-4718

Rytais ar Vakarais Po 6-šių.
(64)

EGYPT DRESS COMPANY 
RACE AND COURT STS.,

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

399

Brooklyn? N. Y.

30c

N. Kings, to be consumed

(66)

N.49 Kings, to be consumed

1042-6

N. Y.

Morris Childs ir kiti.
Brooklyn, N Y.

60c
60c

60c
85c
85c
85c
30c

Persodinam Deimantus jums belaukiant 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

NOTICE is hereby given that 
RL 1755 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1823 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAY T. HASSELMANN
(Adm. Harry A. Hasselmann) 

1823 Ocean Ave., ‘ Brooklyn,

$1.25 
$1.00

85c
60c
60c
85c 
60c 
60c

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box m Newark 1, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6304 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 19 Ten 
Brooklyn, County 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1749 has been issued to the undersigned 
co sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 553 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of 
on the premises.

THERESA
(Hake’s

553 Nostrand Ave.,

the premises.
JOHN BALEZENTIS 

(Bar & Grill & Rest.)
Ten Eyck St.. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 244 Lorimer 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ANTONIA 
(Columbus

244 Ixirimer St.,

NOTICE in hereby given that"”Yicen«c No. 
RL 1867 hits been issued to the undersigned 
to sell beer, udne and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1042-6 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MARGARET 
(Mulligan's 

Nostrand Ave

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8058 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1289-91 Fulton St. & 530 Nostrand 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DURKIN’S TAVERN, INC. 
1289-91 Fulton St. & 
530 Noslrand Ave.,

NOTICE is hereby given tliat License No. 
RL 6859 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section JQ7 of the Alcoholic Beverage Control 

Street, Borough of 
Kings, to be consumed

Law at 63 York 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN J.’
63 York St..

NOTICE is hereby given thnt Incense No. 
RL 5127 Iihh been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 161 Montague Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

NAPLES OPERATING CORP.
Abi JUoutague St . ►Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that
RL 6855 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beveragė Control
Law at 3601 . Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to l>e consumed 
on the premises,

HERMAN SWEEDLER & 
ISIDORE JAFFEE 

(Brooklyn Inn)
3601 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 6551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wiue and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 15 Throbp Ave. & 574 Broadway. 
Bofough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
SAMUEL ALLEN & EMIL WALDMAN 

(Tri-Corner Bar & Grill)
15 Throop Ave. & 
6574 Broadway.

OPERATORIAI 
PRIE BLOUSES

Turi būt patyrę
Dirbti prie Singer Mašinų.

Sckšinų darbas.
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
LONG ISLAND PRETTY TOGS

1184-6 BROADWAY, HEWITT, L.I.
FRANKLIN 404

OPERATORIAI
Puritan

Union Lockstitch
Singer Flat Bed Mašinos

Odos Dirbiniai.

BENLEE
GOODS

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

Nuolatinis Darbas

SPORTING 
MFG. CO.

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

PIRMAM Š1FTUI
7 :20 A. M. IKI 5 P. M. 
AR ANTRAM ŠIFTUI 

4:15 P. M. IKI 10 P. M. 
Lengvas, švarus, linksmas darbiu 

prie Ideališkų darbo sąlygų. 
Patyrimas Nereikalingas.

Mes jus išmokysime ir jūs būsite 
apmokamos laike mokinimosi.

KREIPKITĖS Į 
EMPLOYMENT OFFICE OF 

THE
F. W. SICKLES CO.

165 FRONT ST. 
CHICOPEE, MASS.

' (67)

Ruošia Freeporto 
Bylos Mitingą

Sekmadienį, kovo 17-tą, > 
vai. po piet, įvyks masinis mi
tingas Golden 
myje, Lenox 
New Yorke, 
persekiojimą 
ry Freeport, 
see

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Gera Alga 

Apmokamos Vakacijos 
Geros Sąlygos 

Kreipkitės j Employment 
Offisą

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

(X)

Gate Ballrui- 
Ave. ir 140th St., 

protestui prieš 
ir žudymą neg- 

L. L, ir Tennes-
valstijoj. Kalbėtojuose 

Miesto Tarybos narys Ben Da
vis, kunigas Ben Richardson, 
užmuštojo Fcrgusono našlė 
Minnie Ferguson, taipgi žy
mi Harlemo veikėja Claudia 
Jones, 
įžanga nemokama.

RANKINIAI SIUVĖJAI 
Pa tyrę 

GEROS ALGOS. 
KREIPKITĖS

RUBIN TRIMMING WORKS 
1)63 NEWARK AVE. 
ELEVATOR NO. 4, 
ELIZABETH, N. J.

(62)
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Paskutinis Kvietimas

REIKALAVIMAI

PARDAVIMAI

pa vi

DANTŲ GYDYTOJAS

Valandos

Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue

me

Funeral Home

ŠIANDIEN, KOVO 16, AMERIKINĖ PREMJERA!

ARTKINO

Naujas Biznierius

Tel. ST. 2-8842

Avenue

NEWSREEL THEATRE 
BROADWAY ir 46 ST.

uzra 
surin

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

Durys atdaros 
8:45 A. M.

Amerikos Lietuvių 
Veteranų Žiniai

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Kailiasiuviai Reikalauja
Prašalint Denikina

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Reikia 785,000 Naujų 
Namų, Planuoja tik 

Dešimtų Dalį Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

GERIAUSIA DUONA 
\SCHOLES BAKING k

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Brooklynietės Teiku
sios Gražios Talkos 

Kanadiečiams

Žvaigždės:Irina Radchenko, 
, Ivan Kuznetsov ir 

Boris Andreyev.

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

Miesto CIO Paskelbė 
Chiirchillm Pikieta

Yorke, prisipažino 
pardavęs 269,000 

bovelnos ir rayoninių 
už tai paimant $14,- 
OPA leistos sumos, 
ir 16 kitų prekybi- 
panašius darbelius.

IW0 Jau Gavęs 10,533 
Naujus Narius

Cacchione ir Davis Nėjo 
Į Churchill ui Sutikti 

Ceremonijas

Piliečiai Protestuoja 
Prieš Kėlimų Taksų 

Ant Pirkinių

,Tru-Ember Fuel G).
496 Grand Street Broo

Telefonas ‘EVergreen 7-1661

Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų .anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

PUIKUS LŪKESTINIS 
VEIKALAS!

svarbus susirinkimas įvyks ko
vo 19-tos vakarą, 8 vai., 419 
Lorimer St., Brooklyn©. Atei
kite. Dabartinės sąlygos reika
lauja visų narių dalyvurho.
Valdyba. (63-64)

OFISO VALANDOS 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

operetę paskutiniu sykiu. Gi 
tokią operetę kuo daugiau ją 
matai lošiant, tuo ji būna gra
žesnė. Taigi, iki pasimatymo 
Ukrainą svetainėje.

širdingai kviečia—
Central Brooklyno 
LDS 46 kuopos 
Rengimo Komisija.

šeštadienis, Kovo 16, 1946

George A. Kessler, to vardo 
firmos viršininkas, 1270 Broad
way, New 
nelegaliai 
yardų 
audeklų 
724 virš 
Teisiami 
ninku už

Jonas Juška 
režisorius operetės “Kada 

Kaimas Nemiega”

Kanados lietuvių laikraštis 
Liaudies Balsas, kovo 15-tos 
laidoje, greta savųjų — ka
nadiečių — gerųjų talkinin
kų, raštu ir paveikslais atžy
mėjo ir porą brooklyniečių, 
teikusių laikraščiui draugiškos 
talkos.

Valką Ilgą specialistas 
duo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

New Yorko miestui reikia 
785,000 apartmentų tuojau, 
kaip aprokavo padėties žino
vai. Gi miesto majoras O’Dwy
er sako, kad tik apie 77,000 
apartmentų tėra suplanuoti ne 
už ilgo pabudavoti.

“Dark is The Night”
Paremtas ant labai pavyku
sio * M a s k v o j vaidinimo 

“Meeting in the Dark,” 
.Fedor Knorre.

Direktorius Boris Barnet.

Wm. Globich, ilgus metus 
turėjęs tavern biznį Wilkes- 
Barre, Pa., dabar įsisteigė bu
vusioje Mažeikos vietoje, 5402 
Flushing Ave., Maspeth, L. L,

O

7th
tarp 41 ir 42 Sts

Prankaitienė savo visuome
nišką veikimą pradėjo paskil- 
busiajame Moterų Apšvietos 
Kliube, o kartą pradėjusi, 
darbuojasi ir kitur. Jos jauna- 
metis sūnus yra uolus choris
tas ir jauniausias Lietuvių 
Darbininkų Namo šėrininkas.

Wm. Globich seniau dar
buodavosi dienraščio Laisvės 
platinimu ir yra laimėjęs do
vanas. Dabar jis yra pasiruo
šęs aptarnauti žmones gerais 
valgiais ir visokiais gėrimais.

New Yorke areštuoti septy
ni asmenys, nuo 15 iki 20 m. 
amžiaus, kaltinimu, kad jų 
grupė apiplėšinėjus ir tuomi 
pelnius Brooklyne apie $10,- 
000 bėgiu 4 mėnesių.

Aldona Anderson-Žilinskaitė 
sumokino dainų ir’ liaudies 

šokiu .
Rytoj, kovo (March) 17-tą 

dieną, 4 :30 vai. po pietų, Uk
rainą svetainėje, 216 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y., bus 
lošiama toji garsioji operetė 
“Kada Kaimas Nemiega” pas
kutiniu kartu Brooklyne ir-jo 
apylinkėj. Loš Aido Choras ir 
jo aktoriai. <

Taigi, visos rodyklės turi 
rodyti ir visi keliai turi vesti 
i Ukrainą svetainę, kad publi
ka galėtų pamatyti tą garsią

-Manage!

JOHN A. PAULEI
Licensed Undertaker

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, nęsirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 

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

Parsiduoda du 
bination.” Kas 
sužinoti daugiau 
šome telefonuoti

BROADWAY ir 47th ST,

Reikalingas partneris j budinkų 
remontavimo biznj, mokantys kar- 
penderio darbą, arba turjs palinkimą 
mokytis karpenderystės. Reikalinga, 
kad mokėtų vairuoti ir kad turėtų 
automobilių. Prašome kreiptis j 
Frank Gražys, 293 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y- Telefonas STagg 
2-1454. Telefonu ar asmeniškai 
kreipkis vakarais po 8-1os valan
dos, nes turiu daug darbų ir dirbu 
iki vėlai. (62-63)

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Now Yorko kailių industri
jos darbininkai, CIO nariai, 
kovo 13-tą pradėjo vajų rink
ti parašus po peticijomis, rei
kalaujančiomis sekretoriaus 
Byrnes išvyti iš Amerikos ca- 
ristą Denikiną.

Darbininkai pietų laiku iš
sistatė ant šaligatvių stalus 
parašams rinkti ir ant vietos 
gavo tūkstančius parašų. Pla
nuojama surinkti milioną pa
rašų. Kampanijai vadovauja 
Darbo Unijų ,Komitetas Vie
ningumui Tarp žydų.

Šiuonji pranešam, kad Ame
rikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y., rengia vaišes-vaka- 
rienę, pagerbti iš karo sugrį
žusius lietuvius veteranus, 
įvyks šeštadienį, 18-tą d. ge
gužės. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Veteranas gali ateiti su žmo
na arba mergina. Įžanga ne
mokama.

Veteranų registracija eis iki 
Pirmos Dienos Gegužės 
(May), 1946. Kas iki nužy
mėtos dienos neužsiregistruos, 
vakarienėn nebus įleidžiamas.

Registraciją priduokit kliu
be: J. Zakarauskui, A. Deikui 
ar W. Meiliūnui.

Jurgis Nalivaika, > 
Kliubo Sekr.

P.S.: Pašaliniams vien tik į 
šokius bus 50c asmeniui. Va
karienė bus duodama tik vete
ranams ir jų žmonoms, myli
moms ir tiktai Brooklyno ve
teranams.

Komunistai Miesto Tarybos 
nariai paskelbė neisią į Chur- 
chill’ui suruoštas sutiktuves 
Miesto Tarybos posėdžių salėj, 
kovo 15-tą. Bendrame pareiš
kime priežasties, tarybininkai 
sako, kad jie negali dalyvau
ti Churchill pagarbai ruošta
me posėdyje, nes jis agituoja 
“už Didžiosios Britanijos ir 
Jungtinių Valstijų susivieniji
mą tikslu išpirkti sutrūnijusią 
britų imperiją.”

Tarybos nariai sako, kad 
“jis nevartos Amerikos karių 
visose dalyse pasaulio graužti 
demokratinius liaudies judėji
mus ir ruošti naują karą prieš 
mūsų didįjį talkininką, Tary
bų Sąjungą.”

Jiedu apgailestavo, kad ma
joras O’Dwyer nepaklausė tų 
sutiktuvių nemėgti. Visiškai 
netiko, sako jie, rengti sutik
tuves tokiame mieste, kur yra 
labai daug gyventojų kilmės 
tų tautų, kurios yra daug nu
kentėjusios nuo Britanijos im
perializmo, kaip, pavyzdin, 
žydai, airiai, graikai, italai ir 
tūlos kitos grupes.

Michael J. Quill, t tarybos 
narys iš Bronx, taipgi buvo ža
dėjęs neiti.

Mrs. Helen Benson
tų, 4 1-42 42nd St., Long Is
land City, rasta uždususi gasu 
savo apartmente.

Betty Jane Watson ir Harold Keel, aktoriai vadovau
jamose rolėse Teatro Gildijos muzikališko ir labai sėk
mingo veikalo “Oklahoma,” vaidinamo antrą tūkstan
tį karty St. James Teatre, 44th St., į vakarus nuo 
Broadway, New Yorke.

STANLEY RUTKuNAS 
'SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU 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. EVergreen 4-9612

Didžiojo New Yorko CTO 
paskelbė masinį pikietą prie 
Waldorf-Astoria viešbučio ko
vo 15-tos prievakarį, 6 vai., 
laiko Winston Churchill’o 
ban k into tame viešbutyje. Uni
jų centro sekretorius Saul 
Mills atsišaukė į CIO ir AFL 
unijas, taip pat ir į viso mies
to organizacijas būti pikiete 
protestui prieš trečio karo 
kurstytoją.

Parsiduoda 16 akrų su 400 pėdų 
kranto prie gražaus Ronkonkoma 
ežero, karatu su viešbučiu ir Bunga
low. Čia yra ideališka vieta pastaty
mui 100 Šėtrų, kurios išsirandavotų 
po $150, kiekvienam vasabos sezo
nui. Kaina $30,000. Kreipkitės j 
Jacob A. Visel, 90-01 Jarsons Blvd., 
Jamaica. Telefonas Jamaica 6-7680.

F. W. Shalins
(Shalinskas) Dr. Chas. Dumay 

241 PENN ST.
(Tarpt Harrlaan Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

pečiai, abu “Com- 
interesuojasi, nori 
informacijų, pra- 
EVergrecn 2-9805. 

(62-63)

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikalia veikalas pagal . garsų 
Europini vaidinimą “Lllllom” Molnar’o 
Muzika Ricbard'o Rodgers, žodžiai ir 

Dainos Oscar’o Kammerstein 2-jo, 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de MI LLR

SU JOHN RAITT - IVA WITHERS
MAJESTIC THEATRE

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

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER shop 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Tarptautinė Amerikos dar
bininkų pašalpinė — Internal. 
Workers Order — nuo sau
sio 1-mos, šių metų, jau gavusi 
arti pusvienuolikto tūkstančio 
naujų narių. Viso narių orga
nizacija turi 181,166. Turto— 
$116,965,713. Vienais tik per
eitais metais turto prieauglis 
buvęs pusketvirto miliono, 
kaip skelbia Peter Shipka, or- 

iganizacijos generalis iždinin- 
k as.

Atžymėtomis yra:
Verutė Budrionienė (buvu

sioji Mikutaitytė, Teaneck^ N. 
J., gyventoja), užrašiusi laik
raštį 24-riems naujiem skaity
tojam, gavusi atnaujinimų ir 
surinkusi aukų $23.75. Verutė 
dabar gyvena Brooklyno prie
miestyje Maspethe. Nors gaila 
New Jersey, bet mums džiaug
smas nuo jų darbštuolę 
liojus.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk J. V. Armiją Marshall salose iškraustant tengimius iš Bikipi, besirengiant Atomi
nių Bombų bandymams! Matyk Franciją uždarant Ispanijos sienų! Matyk rinkimus 
Argentinoje! Matyk Prancūzes G.I. nuotakas išplaukiant į J. V.! Girdėk Churchillo 
kalbą Fulton, Mo., kuri sukėlė tiek daug ginčų! Matyk Japonų Imperatorių lankant savo 
žmones! Matyk “This is America“—California, Bujojiino Miestas! Matyk įinias iš viso 
pasaulio, puikiausius judžius mieste!

EMBASSY

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

% Now Yorko Citizens Hous
ing Council pereitą ketvirta
dienį paskelbė savo pasiprie
šinimą majorui O’Dwyer’iui 
taksų klausimu. Taryba sako, 
kad ji griežtai priešinsis kelti 
ant pirkinių taksus, nebent 
leistų tuos . taksus išimtinai 
naudoti statini pastovių na
mu.

Dabartiniai taksai ant pir
kinių yra 1 nuošimtis arba 
centas nuo dolerio. Majoras 
O’Dwyer siūlo pakelti dar 
vieną nuošimtį, — būtų po du 
centus nuo dolerio. Tačiau tie 
du centai — tik iš vardo, ka
dangi pradedame mokėti ne 
nuo dolerinio pirkinio, bet 
nuo 24c. .Jeigu reikia keturis 
smulkius daiktus pirktis skir
tingose vietose, sumokame po 
4 centus nuo dolerio.

=RESTAURANT

The Theatre Guild’s Muzikalia Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai ir 

' Dainos Oscar Kammerstein 2-jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de MILLS 
HaroldtKeel • Joseph Buloff

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

Popiet Ketvirt. ir fteštad.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Onutė Prankaitienė 
siusi 6 prenumeratas ir 
kusi aukų $11.25. Jinai pati 
myli skaityti gerus laikraščius 
ir knygas, to paties linki ir ki
tiems.

NEPAPRASTA IR ftIRDJ 
ŠILDANTI FILMAI

JOHN PAYNE • MAUREEN O’HARA
WILLIAM BEND1X

“Sentimental Journey”
Specialiai: Naujas March of Time

“Raportas apie Graikiją.” ♦
* IR PUIKUS ASMENŲ VAIDINIMAS:!:

* SCENOJE *
THE HARTMANS • LIBERACE

DICK BROWN
ir EXTRA: HERB SHRINER

ROXY 7th Avenue ir 50th St

UŽšaldą jausmus susidūrimai! Užimąs 
jum žadą lūkestis! Tokia drąsa!

DOROTHY McGUIRE • GEORGE BRENT 
ETHEL BARRYMORE

The Spiral Staircase
NECALP.TA PASAKYTI ISTORIJAI

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA • ROŲKEFELLER CENTER

Spėjimų pilnas judis ... su spindinčia mėgiamąja aktore 
stebinančioje, apgaulingoje rolėje!

RITA HAYWORTH 

"GILDĄ”
SU GLENN FORD

SCENOJE, “CURTAIN CALL,” puikūs, melodijų pilni vaizdai. . . pagaminu 
Lsonidoff’o, scene rijos Bruno Maine ..." su Rockettes, Baleto Grupe ir Simfo
nijom Orkestru, vadovaujamu Charles Previn

BINft CROSBY • DOROTHY 
LA M OUR • BOB HOPE 

"Road to Utopia”
Ir dar dideli asmenų vaidinimai scenoje 

BENNY GOODMAN
Swing Karalius, Jo Klernotas ir Jo 
Orkestrą. Taip pat Garsus Sextetas; ir 
JOHNNY BARNES, Šokių žvaigždė: ir 

EXTRA: PAT HĘNNING 
“Atominis Komikas.” 

VIDUNAKČIO VAIDINIMAS
KAS NAKTĮ

PARAMOUNT

---- ---------------- ~ ~ /t- ~ - - - r - - - - > .

STANLEY




