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Pa k va išėlio sa pal ioj i m a 
Kas norėjo, pasimatė.
Jų faktai ir argumentai.
G y v c n i m as ši n es ėja.

Rašo A. BIMBA.
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Ko kolonijas baladojasi tūlas 
klerikalinis fašistėlis Bronius 
Budginas. Jis ir prakalbas sa
ko tarybininkams ir aukas ren
ka, ir is tų aukų gyvena.

Keletas mūsų korespondentų 
rašė’ apie to pabėgusio grieš- 
ninko prakalbas. Nesinorėdavo j 
tikėti, kad Budginas taip peri 
akis meluotų. Bet dabar įsitiki-į 
nau, kad mūsų korespondentai • 
rašė tiesą. 

* * *
Mane įtikino pats Budg nas 

savo straipsniu “Pasikalbėji
mas su Atvykusiu Iš Anapusl 
Geležinės Sienos Lietuviu,” til-i 
pusiu Naujienose vas. 28 d. 
Koks ten “detroitietis” sugrįžęs 
iš Lietuvos ir Budginas jį prisi
spyręs viską jam išpasakoti.

Bet man atrodo, kad tie “pa
sakojimai” yra 99 nuoš. paties 
Budgino. Netikiu, kad “detroi
tietis” ar kas kitas būtų galė
jęs tokias kvailystes sugalvoti, 
nebent jau jis būtų didesnis 
kvaišelis už Budginą, kas 
veik neįmanoma.

* * ♦

Štai, pavyzdžiui, Budgino
paliojimas apie mano lankymą
si Lietuvoje. Būk aš Lietuvoje 
sakęs, kad mes tiek surinkę ir 
atsiuntę Lietuvon rūbų, jog 
“visi nuo mažiausio iki didžiau
sio Lietuvoje žmonės bus ap- 
rengti-aptaisyti,” kad būk “10 
laivu su rūbais ir kitokiais 
daiktais yra- pasiųsti iš Amen- 
kos į Liettivą.” Taipgi aš paža
dėjęs “neturintiems pinigų at
siųsti vieną milijoną dolerių." 

Tiktai Budginas gali išgalvo
ti ir man primesti tokias nesą
mones. Lietuvoje aš kaip tik 
pabrėždavau, kad žmonės nesi
tikėtų kažin kiek paraipos iš 
Amerikos. Nurodydavau, kad 
čia katalikų, tautininkų, srr.eto- 
nininkų ir menševikų srovėsi teismų indžionkšinus 
neprisideda prie rinkimo Lietu- čuose tarp darbininkų ir 
vos žmonėms paramos. Tiesa,; samdytoju. Bet teisėjas 
jos renka rūbus ir kitką vardu Goldsborough vis tiek uždė- 
Lietirvos, bet Lietuvon nesiun- j0 c]i(]2ias pinigines baudas 
čia. Lietuvon paramos siunčia!_ unijal nugketvirto milio. 
t,kta> vena demokratme srove. no b. Lewisui 10

Arba štai kitas Budgino me-i tūkstančilj dol.
las: | Anksčiausias Teismas da-

“Rimba buvo labai pasipūtęs.; har 7 balsais prieš 2 pat- 
.... virtino visą baudą Lewisui,

geriau- o unijai sumažino baudą i- 
ki $700,000, bet su viena są
lyga: jeigu Lewis atšauks 

---- ■ nauja angliakasiu streiką, 
Kas žodis, tai išmislas. Per' apįe kurį jis valdžiai iš ank- 

visus tris mėnesius Vilniuje sto pranešė. O jei naujasis 
tiktai vieną sykį buvau vienai streikas nebus atšauktas, 

tai Mainierių Unija turės 
sumokėti valdžiai dar 2 mi- 
lionus ir 800 tūkstančių do
lerių, arba viso pusketvirto 
miliono, kaip kad teisėjas 
Goldsborough buvo pasky
ręs.

Republikonai ir dešinieji 
demokratai kongresmanai 
ir senatoriai karštai sveiki
na šį Aukščiausio Teismo' 
sprendimą.
Indžionkšinas — Įstatymo 
Laužymas, Sako du Teisėjai

Du Aukščiausio Teismo 
teisėjai, Rutledge ir Mur
phy aštriai snierkė tą 
sprendimą. Jiedu išleido il
gą atskirą pareiskima; ku
riame plačiai išdėsto, kaip 
šio teismo dauguma laužo 
Norris-LaGuardijbs aktą. 
Tas aktas užgina teisminių 
indžionkšinų nau dojimą 
prieš streikierius.

Teismo dauguma, vado
vaujama vyriausiojo teisėjo 
Fredo M. Vinsono, sako, 
kad valdžia, girdi, neper
žengdama to akto-įstatymo, 
turėjo teisę reikalauti in- 
džionkšįno - įsakymo at
šaukti streiką, o teismąs, 
girdi, turėjo duoti tokį in
džionkšiną. Nes minkštosios

su paprastais žmonėmis 
kai bėjęs ... gyvenęs 
siuose viešbučiuose. Asmeniš
kai pas jį niekas negalėjęs yri-

V

*

valandai užėjęs į vieną viešbu
tį. Tai buvo tada, kai iš Ameri
kos pribuvęs žydų laikraščio 
“The Day’’ korespondentas pa
prašė pas jį užeiti pasikalbėti. 
Tai tiek tiktai Vilniaus “ge
riausius viešbučius” iš vidaus 
ir temačiau. 

♦ ♦ *
O kas liečia asmenišką priė

jimą, tai kas tik norėjo asme
niškai suseiti ir pakalbėti, su
sėjo ir pasikalbėjo/Pavyzdžiui, 
eksjfiladelfietė Strazdienė bu
vo net iš Tauragės atvažiavus 
pasikalbėti ir pasikalbėjome. 
Iš Šiaulių buvo atvažiavęs Jono 
Gasiūno, mūsų veikėjo, brolis 
Povilas. Ilgai ir gražiai pasikal
bėjome. Daugybė vilniečių kas- 

5 dien ateidavo pasikalbėti, susi
pažinti su “amerikonu.” 

_ * * *
Kad Budginas su savo 

troitiečiu” tauškia gry.hą nesą
monę, galime spręsti kad ir iš 
sekamo jų patiekto “fakto” 
apie algas ir kainas. Girdi, 
“mokytojai gtiuna algos į mėne
sį apie 2w\rublių.” Betgi, sako, 
“duonos svaras 120 rublių.” 
Vadinasi, mokytojas tegali per 
mėnesį iš savo algos nusipirkti 
viso labo tiktai apie pusantro 
svaro duonos!

Tegul Budginas mėnesį išgy
vena su pusantro svaro duonos, 
aš jam duosiu ne 200 rublių, 

(Tąsa 5-me pusi.)

de-
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

SPRENDIMAS PRIES MAINIERIUS-PAVOJUS UNIJOMS
Aukščiausias Teismas Taip 
Pat Baudžia Mainierius už 
Indžionkšino Neklausymą

Paskyrė $710,000 Baudos Unijai ir Lewisui; Grąsina dar 
$2,800,000 Nubaust, jei kitas Streikas Nebus Atšauktas
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Aukščiausias Teis
mas ketvirtadienį dauguma 
balsų užgyrė pirmesnį aps
krities teisėjo T. Alano 
Goldsborough sprendimą 
prieš Mainierių Unijos pir
mininką Johna L. Lewisa ir A. V *-
prieš pačią uniją.

žemesniojo Teismo 
Sprendimas

^Goldsborough nuteisė Ėe- 
wisą ir uniją už tai, kad jie 
paniekinę apskrities teismo 
įsakymą - indžionkšiną. Tei
sėjas Goldsborough liepė 
Lewisui atšaukti minkštųjų 
angliakasyklų streiką per
nai lapkričio mėnesį, bet 
Lewisas jo neatšaukė. Tuo 
būdu jis, girdi, “paniekinęs 
teismą”.

Unija nurodė, kad pats 
Goldsborough įsakymas bu
vo neteisėtas, nes Norris- 
LaGuardijos aktas (įstaty
mas) uždraudžia vartoti 

gin-
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angliakasyklos buvo perim
tos į valdžios rankas, taigi 
visi tie mainieriai buvę jau 
valdžios samdiniai.

Ar leistina būtų vartot 
indžionkšinus ir prieš strei- 
kierius kitose, valdžios ne
užimtose, pramonėse? Auk
ščiausiojo Teismo dauguma 
šį kartą nepalietė to klausi
mo.

Bet renublikonas senato
rius Bali ir kiti unijų prie
šai kongrese tikisi, kad ga
lima būsią apeiti arba pa
taisyti Noiris-LaGuardijos 
aktą taip, kad teismų in- 
džionkšinai būtų naudoja
mi kaip įrankiai ir valdžios 
neužimtose p r a m o nėse, 
svarbiose plačiajai visuome
nei. .

Dėl Naujojo Mainierių 
Streiko Atšaukimo

Aukščiausio Teismo dau
guma įsakė per 5 dienas at
šaukti pirmesni ii Lewiso 
pranešimą minkštųjų ang- 
liakasvklų mainieriams, kad 
iie dirbs tiktai iki kovo 31 
d.: o jeigu tas pranešimas 
nebus atšauktas paskirtu 
laiku, tai Mainierių Unija 
bus nubausta viso $3,500,- 
000. Be to, apskrities teisė
jas Goldsborough galės 
skirti naują, didesnę baus
mę unijos pirmininkui Le
wisui.

Tačiau dabartinis Aukš
čiausio Teismo sprendimas 
paliečia tik laika iki tol, kol 
minkštosios angliakasyklos 
bus skaitomos “valdžios už
imtomis”.

Prezidentas Trumanas, 
andai atsisakydamas nuo 
tūlu karinių savo teisiu, pa
skelbė, jog birželio (June) 
30 d. užsibaigs ir valdžios 
kontrolė užimtoms pramo
nėms. Taigi po birželio 30 
d. tie mainieriai jau turėtų 
teisę streikuoti, jeigu prezi
dentas nepanaujintų savo 
kontrolės arba jeigu kong
resas naujais įstatymais ne
uždraustų streikus tokiose 
pramonėse.

500 ŽUVĘ NAUJOSE 
RIAUŠĖSE INDIJOJ

I

New Delhi, kovo 7.—Skai
čiuojama, jog per riaušes 
šiomis dienomis tarp Indi
jos mahometonų ir indusų 
buvę užmušta 500 iki 800 
žmoniij.

DARBININKU PAREIŠKIMAI PRIEŠ INDŽIONKŠINUS
Chicago. — Darbo Fede

racijos pirmininkas William 
Green iš čia telefonavo Wa- 
shingtonui:

“Aukščiausias Teismas, 
matyt, pakeitė pirmesnius 
savo nutarimus, kurie rėmė 
Norriš - LaGuardijos aktą 
(prieš indžionkšinų naudo-
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TAI PASIMOJIMAS ĮVESTI 
INDŽIONKŠINŲ VALDŽIĄ 
SAKO TEISĖJAS MURPHY
Teisėjai Rutledge ir Murphy Smerkia Daugumos 

Teismo Sprendimą prieš Mainierius
Washington. — Septyni 

Aukščiausio Teismo teisėjai 
sulaužė šalies įstatymą — 
Norris - LaGuardijos aktą, 
kuomet jie užgyrė federalio 
apskrities teisėjo Goldsbo
rough indžionkšiną — prieš 
Jungtinės Mainierių Unijos 
streiką. Taip sako du Auk
ščiausio Teismo teisėjai — 
Frank Murphy ir Wiley A. 
Rutledge, kurie balsavo 
prieš to teismo daugumą. 
Murphy dėl to pareiškė:

“Šiandieninis teismo 
sprendimas užtraukia tam
sų šešėlį ant darbinių manti
kių Jungtinėse Valstijose a- 
teityje.”

Teisėjas Murphy neigė 
daugumos teismo tvirtini
mą, kad minkštųjų anglia
kasyklų mainieriai buvę jau 
valdžios tarnautojai, nes tos 
kasyklos buvo perimtos į 
valdžios rankas; todėl, gir
di, galima buvę indžionkši- 
nu liepti jiems dirbti, o ne 
streikuoti. Bet Murphy sa
ko, valdžia užėmė angliaka- 
syklas tam, kad sulaužius 
streiką ir patarnavus kasy
klų savininkams.
KABLIUKAS STREIKAM 

LAUŽYTI
“Jeigu i užtenka valdžiai 

tik užimti pramonę, kad ga
lėtų pavartot indžionkšiną, 
nežiūrint kongreso pareikš
tos valios įstatyme, — tęsia 
Murphy, — tai valdžia ga
lėtų ateityje lengvai užimti 
pramones ir naudoti tą kab
liuką, kaip pateisinimą lau
žyti bet kokį streiką arba 
visus streikus privačiose 
pramonėse.”

Kitas Aukščiausio Teismo

Planuojama Užgini 
Visus Streikus

Washington. — Kongres- 
manas Fred Hartley, kong
reso komiteto pirmininkas 
darbiniais klausimais, pa
reiškė: “Aukščiausio Teis
mo sprendimas rymo tik ant 
bylos, kur mainieriai. dirbo 
valdžiai. Mes turime išleisti 
įstatymus, pritaikomus vi
siem darbininkam, vis tiek 
ar jie dirbtų valdžios užim
tose pramonėse ar kitose, 
jeigu tik jų streikas palies
tų visuomenės gerovę.”

Su Hartley sutinka ir kiti 
prieš - unijinių sumanymų 
gamintojai kongresui.

jimą streikuose). Mes 
stengsimės sužinot, ar tai 
reiškia indžionkšinų val
džios. sugrąžinimą. Jeigu 
taip, tai būtų labai rimtas 
dalykas darbininkams.”

Pittsburgh, Pa. — Mai
nierių Unijos apskrities pir
mininkas John P. Busarello 
pareiškė: .

teisėjas, Rutledge pareiš
kė:

»
“Joks žmogus nei jokia 

grupė nestovi aukščiau Įsta
tymo, ir visi turi jo klausy
ti. Valdžiai ir teismam taip
gi privalomi įstatymo įsa
kymai. Jeigu, kaip aš ma
nau, kongresas yra uždrau
dęs vartoti indžionkšinus 
prieš darbininkus šiame ir 
kituose panašiuose atsitiki
muose, tai su tokia išvada ir 
pasibaigia mūsų pareiga”

Teisėjas Rutledge tvirti
no, kad Lewis ir Mainierių 
Unija, turėjo teisę neklausy
ti žemesniojo teismo Įsaky
mo. Jisai smerkė Aukščiau
siojo Teismo daugumos 
sprendimą, kuris pasisavino 
galią naikinti kongreso iš
leistą įstatymą.

BAUSMĖS DYDIS
“Kiek aš esu patyręs, — 

tęsė teisėjas Rutledge, — 
tai dar niekuomet iki šiol 
nebuvo skirta tokia didelė 
kriminalinė pabauda”, kaip 
ši bauda mainieriam.

Teisėjas Murphy taipgi 
smerkė tokią dar negirdėto 
dydžio baudą.
Ginčas tarp Mainierių ir 

Kasyklų Savininkų
Teisėjas Murphy sako:
“ši byla tikrai kilo iš gin

čo tarp privačių angliaka
syklų savininkų ir privati-1 
nių mainierių.
i “Mainieriai pasiliko pri
vačiais samdiniais, nežiū
rint tos laikinosios skrais
tės, kad, girdi, valdžia esan
ti kasyklų savininkė ir ope-lnuo kitų šalių). Jis sakė: 
ruotoja.” ’ “Tie 1930 ir 1896 metų obal-

Kongresas, išleisdamas 
Norris - LaGuardijos aktą, 
uždraudė federalių teismų 
indžionkšinus prieš strei- 
kierius.

“Kongresas aiškiai pa
sakė, jog ‘valdymas su in
džionkšinų pagalba’ yra 
priešingas įstatymui, — pa
reiškė teisėjas Murphy. — 
Kongresas nedarė išimties 
dėl to, ar streikas kenkia 
visuomenės reikalams ar 
kliudo privačią nuosavybę, 
kuria valdžia užima.”

Aukščiausio teismo dau
gumos sprendimas, apeida
mas Norris - LaGuardijos 
aktą, padarė pavojingesnį 
žingsnį, negu mainierių va
das Lewis, neklausydamas 
žemesniojo teismo įsakymo, 
kaip tvirtina Murphy.

“Organizuoti darbininkai 
gavo supuvusią dalybą iš 
valdžios ir Aukščiausiojo 
Teismo. •

Lansford, Pa. — Čionaiti- 
nis Darbo Federacijos mai- 
nierių komiteto pirmininkas 
Fred Gallagher sakė:

“Darbo Federacija ir CIO 
turi tuojau suvienyti savo

ir

Prezidentas Ragina Sumegst 
Platesnius Laisvos Prekybos 

Ryšius su Kitais Kraštais

Fiii'J
Trumanas Neigia per Aukštus Muitus prieš Svetimu Šalių 

Dirbinius; Sako, Laisva Prekyba Tarnautų ir Taikai
Waco, Tex. — Preziden-1 šiai yra perdaug nusidėvėję.

i m i — t — i i • t 1tas Trumanas, dėstė, kad 
reikia sumegsti plačius pre
kybos ryšius tarp Jungtinių 
Valstijų ir kitų kraštų. Kal
bėdamas kovo 6 d. čionaiti- 
nio Baylor Universiteto aik
štėje, prezidentas kritikavo 
tuos (republikonus), kurie 
peršė aptvert Ameriką auk
štais muitų mokesčiais prieš i 
produktų {gabenimus iš I demokratus išvien 
svetimų šalių. Jisai sakė,' 
jeigu Amerika per dideliais 
muitais tramdytų įvežimus 
iš užsienių, užsieniai taipgi 
įvestų aukštus muitus prieš 
amerikonų dirbinius; sveti
mų kraštų valdžios griežtai 
aprėžtų pirkimus ameriki
nių produktų. Be to, jei sve
timi kraštai turėtų per 
brangiai mokėti už savo dir
binių įgabenimus į Ameri
ką, tai jų valdžios galėtų 
primokėt savo biznieriams; 
tie biznieriai tuomet galėtų, 
nepaisant aukštų muitų, 
grūsti savo prekes į šią šalį 
ir pardavinėti pigiau, negu 
lėšuoja tų prekių pagamini- g^taiTi.
mas. Tuo būdu ir užsikurtų 
ekonominis karas, o “tokio 
karo niekas nelaimi, kįip republikonams.
įspėjo prez. Trumanas. Ta
tai kenktų ir politinės tai
kos išlaikymui.

Prieš Izoliacionizmą
Prezidentas nupeikė poli

tikierius, kurie partijiniais 
sumetimais siūlo “grįžti at
gal į aukštus įvežamuosius 
muitus ir į ekonominį izo
liacionizmą” (atsiskyrimą

Anglu Seimas Nutarė 
Laisvint Indiją

London. — Anglų seimas 
337 balsais prieš 185 užgy
rė darbiečių valdžios pasiū
lymą, kad Anglija 1948 me
tų birželyje pasitrauktų iš 
Indijos, jeigu to krašto in- 
dusa-i sudarys ten bendrą 
valdžią.

Anglijos valdžia prisipa
žino, kad jai trūksta jėgų 
valdyti Indiją. Bet Anglija 
ir toliau peršasi kariniai tą 
šalį ginti. Churchillas karš
tai ir graudžiai deklamavo 
prieš traukimąsi iš Indijos.

Pusnys vėl paralyžiuoja 
važiuotę Anglijoj.

veiksmus. Tai vienintelis 
dalykas dabar” prieš in
džionkšinus ir kongrese da
romus pasimojimus prieš 
unijų teises.

Tie mainieriai tik ką lai
mėjo dviejų savaičių strei
ką.

'V
ORAS. — Vėl bus nešalta.
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Izoliacionizmas po dviejų 
pasaulinių karų yra išpa
žintis protinio ir moralinio 
bankroto.” Tokia tarptauti
nė kova prekyboje buvo vie
na didžiųjų priežasčių, pri- 
vedusių prie 1930-jų metų 
krizio, pastebėjo preziden
tas. <

Jis ragino republikonus ir 
_________ ____i remti 
tarptautine prekybinę 18- 
kos šalių konferenciją, kuri 
Įvyks Šveicarijoj kitą mė
nesi. Ta konferencija ga
mins ir carter j tarptautinei 
prekyb. organizacijai Jung
tiniu Tautu rėmuose.

Nuolaida Republikonam
Prezidentas sakė, jog 

kiekvienoje Amerikos pre
kybos sutartyje su bet ku
ria šalim bus įrašyta tokia 
išimtis: Jeigu sutartis 
rimtai kenktų amerikiniam 
ūkiui-pramonei, tai Jungti
nių Valstijų valdžia galėtų 
pakeisti tos sutarties sąly
gas arba visai panaikinti

s

$3

Ši išimtis yra prezidento 
Trumano padaryta nuolaida

-

A

Prezidentas ragino Jung
tines Valstijas “žmoniškai 
elgtis su kiekviena draugiš
ka šalim visuose dalykuose 
— politiniuose ir ekonomi
niuose.” Savo kalbą jis už
baigė žodžiais:

“Jeigu kitos pasaulio tau
tos darys tą pat, tai mes 
galėsime pasiekti pastovios 
taikos ir pasaulinės laisvės 
tikslą.’” «
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Lewis Sako: “Streikų 
Varžymas - Diktatūra” 4

Washington, kovo 7. — 
Mainierių Unijos pirminin
kas John L. Lewis užreiš- 
kė darbiniam senato komi
tetui: “Jeigu būtų suvaržy
ta darbininkų teisė strei
kuoti, tai reikštų diktatoriš
kos .valdžios įvedimą šioje 
šalyje.” Tas komitetas svar- • 
sto sumanymus, reikalau
jančius griežtai aprėžti 
streiko teisė bendrai ir vi
sai uždrausti streikus prieš 
ištisas didžiąsias pramones.

Wagnerio Akto Naikini
mas Sukeltų Streikus
Washington. — Jei Wag- 

nerio-Darbl Santykių Įsta
tymas būtų pakirstas ir at
imta unijoms teisė vesti pla
čias derybas su pramonė
mis, kaip kad dabar siūlo
ma kongresui, dėl to kiltų 
nauja streikų banga. Tokį 
įspėjimą davė senatoriams 
Herzogas, pirmininkas val
diškos Darbo Santykių Ko 
misijos.
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Kriminalistai Šiltoje Globoje
Tie skaitlingi ir labai garsūs balsai prieš darbo uni

jas, prieš komunistus ir prieš demokratiją dažnai parei
na iš labai abejotinų šaltinių.

Štai atsitikimas su tūlu Richard K. Franklinu. Prieš 
keletą metų jis buvo išmestas iš CIO International Long
shoremen’s & Warehousemen’s unijos Californijoje kai
po niekšas. Tuojau jis tapo vadu anti-komunistinio są
jūdžio. Jis tuojau susisiekė su Un-American Komitetu, 
kuris tais laikais paprastai vadindavosi “Dies Commit
tee.” Jis pradėjo organizuot kompaniškas unijas. Vėliau 
gavo darbą konservatyviškoj unijoj Mechanics Educatio
nal Society of America ir tapo Los Angeles Chamber of 
Commerce nariu. Visokių .konservatorių, fašistų ir 
niekšų Richard K. Franklin buvo ant rankų nešiojamas.

Dabar tasai Franklin nuteistas dešimčiai metų kalė
ti. Už ką? Gal už kokį darbininkišką žygį? Nieko pana
šaus. Franklin nuteistas kalėti už plėšikavimą. 1946 
m. gruodžio mėnesį jis buvo suareštuotas kaipo dalyvis 
ginkluotos plėšikų šaikos.

Maskvos Konferencijos Išvakarėse
Milžiniškos delegacijos iš Amerikos, Anglijos ir 

Francūzijos renkasi Maskvoje. Mūsų delegacijos pryša- 
kyje stovi valstybės sekretorius gen. Marshall. Savo pa- 
gelbininku jis pasiėmė John Foster Dulles, republikonų 
partijos užsienio reikalų “ekspertą” ir iki gyvo kaulo 
permirkusį anti-tarybine ideologija. Anglų delegacijai 
vadovauja užsienio reikalų sekretorius darbietis Bevin, 
o francūzų — Francūzijos užsienio reikalų ministras 
Bidault.

Kovo 10 dieną Maskvoje prasideda istorinė “Ketu
rių Didžiųjų konferencija. Ją sudarys Molotovas, Mar- 
shallas, Bevinas ir Bidault. Tos jų skaitlingos palydovų 
grupės susideda iš patarėju, įvairiose srityse “specialis
tų.”

Konferencijos tikslas pagaminti Vokietijai ir Austri
jai taiką. Taika dėl Suomijos, Italijos, Rumunijos, Veng
rijos ir Bulgarijos buvo pasirašyta Paryžiuj, vas. 10 d. 
Tos visos šalys buvo skaitomos tiktai Vokietijos sa
telitais arba pastumdėliais. Jos visos šoko pagal Hitlerio 
muziką ir*visos pralaimėjo. Vokietija yra vyriausiu kal
tininku. Tiesa, ji dabar nugalėta ir parblokšta. Bet juk 
panašioje padėtyje jinai buvo ir 1918 metais. Tačiau 1939 
metais jinai jau buvo nuo kojų iki galvos ginkluota.

Visas padorusis pasaulis yra nusistatęs iš vokiečių 
pusės pavojų pasaulio taikai prašalinti ant visados. To
kia yra arba turėtų būti Marshallo, Bevino, Bidault ir 
Molotovo misija. Ar jie visi pilnai šitą atsakomybę su
pranta?

Visi žiūrės į Maskvą ir lauks rezultatų. Nemanoma, 
kad ši viena konferencija jau pajėgs pagaminti visą tai
kos sutartį. Gerai bus, jeigu padarys rimtą pradžią.

Kiekvienas, kuriam rūpi taika ir žmoniškumas, iš 
gilumos širdies vėlins konferencijos dalyviams pasiseki
mo. Kiekvienas rimtai protaująs žmogus šiandien žino,, 
jog nuo Amerikos, Anglijos, Francūzijos ir Tarybų Sąr 
jungos pajėgimo susikalbėti ir sugyventi draugiškai pri
klauso likimas ne tik taikos su Vokietija, bet taika ir 
ramybė viso pasaulio.

Aukščiausio Teismo Nuosprendis
Kovo 6 dieną radijas paskelbė Aukščiausio Teismo 

nuosprendį dėl buvusio mainierių strėiko. Mainierių uni
ja pripažinta kalta. Ji turės pasimokėti $700,000 bausmės 
*už “pažeminimą teismo”, tai yra, už neišpildymą val
džios išimto indžionkšino.

Šis teismo nuosprendis be galo svarbus, pilnas viso
kių implikacijų. Šis nuosprendis reiškia, kad darbininkai 
llebeturi teisės streikuoti toje įmonėje, kurią valdžia pa
ima savo kontrolėm Kasyklos, kaip žinome, formaliai 
randasi valdžios kontrolėje. Kai mainiėriai atsisakė dirb
ti be kontrakto, valdžioj uos pasmerkė, paskelbė “sukilė
liais” prieš valdžią, unijai įsakė streiką atšaukti. Unija 
atsisakė įsakymo klausyti. Teismas išdavė indžionkšiną, 
įsakantį mainieriams grįžti darban. Mainiėriai atsisakė 
indžionkšino klausyti. Teisėjas, kuris išdavė indžionkši
ną, nubaudė Lewisą ir uniją už teismo “pažeminimą”. 
Dabar Aukščiausias Teismas tą bausmę patvirtino, reiš
kia, pasmerkė mainierius, užgyrė valdžios žygius.

Šis nuosprendis, tuo būdu, didelis smūgis darbinin
kams. Šiuo žodžius rašant, ketvirtadienį, dar nežinia, ką 
pasakys organizuoti darbininkai. Tačiau netenka abe
joti, kad darbo unijos Aukščiausio Teismo nuosprendžiu 
bus nepasitenkinusios.

Atšaukiant streiką, Lewis pareiškė, kad tatai pada
roma dėl davimo Aukščiausiam Teismui šaltai ir bešališ
kai šitą bylą išspręsti. Jis sakė, kad jis pasitiki Teismu 
ir jo bešališkumu. Dabar mainieriams tenka skaudžiai 
nusivilti.

BUVĘS HITLERIO PENSININKAS J. Palemonas.

DAKTARAS GRISŪS - GEBELSO PAPŪGOS ROLEJE
* * * Kai Dr.Grinius heeo iš Lietuvos Vokietijon tęsti kovą prieš * * *
* * * Tarybą Lietuvą, kiti veikėjai pasiliko nainie, sulaukė Lietuvos * * *
* * * išlaisvinimo ir šiandien uoliai dalyvauja šalies atstatyme * * *
Nepripuolamai pasenęs 

visuomeninis veikėjas, 80 
metų daktaras Kazys Gri
nius, buvusis Lietuvos pre
zidentas, žmogus, kitados 
žinomas kaip pažangus, ta
po prieštarybinės Gebelso 
propagandos nešėju. Iš tie
sų Gebelso dvasia persikėlė 
į senio Griniaus žemės kū
ną. Žinodami artimiausią jo 
aplinką, mes galime drąsiai 
tvirtinti, kad Gebelso dva
sia supa Grinių jo žvalios 
jaunos žmonos pavidale, ku
ri svajoja vaidinti madame 
Rollan rolę Lietuvos politi
niame horizonte. Čia prisi
dėjo ir jo sūnaus, buvusio 
karo atašė Berlyne, įtaka, 
sūnaūs, kuris kai ką bendra 
turėjo su įvykusiomis tarp 
Hitlerio ir Smetonos dery
bomis dėl vokiečių kariuo
menės įžengimo į Lietuvą 
prieš 1940 metų įvykius.— 
Sūnus dabar rodo savo 
veiklumą įvairiuose fašisti
niuose komitetuose, kurie 
svajoja apie tai, kaip iš 
naujo pavergti lietuvių tau
tą. Jeigu 1926 metais senas 
fašistas Smetoha orgahiza- 
vo fašistinių karininkų pa
galba putčą ir atėmė val
džią iš seno demokrato Gri
niaus, tai dabar jaunasis 
Grinius randa bendrą kalbą 
su jaunuoju Smetona, nes 
juos jungia bendra neapy
kanta darbo žmonių val
džiai, kuri juos išmetė į 
istorijos sąšlavyną.

Purviniems darbams viso
kia iškaba tinka. Juo labiau 
daktaro Griniaus, buvusio 
per 6 mėnesius Lietuvos 
prezidentu ir po fašistinio 
perversmo atidavusio val
džią Smetonai, iškaba. Kal
bama, kad Grinius bandė 
priešintis ir neduot valdžios 
Smetonai, kad atsisakė le
galizuoti fašistinį putčą. 
Bet čia lemiamą vaidmenį 
suvaidino “madam Rollan”, 
tada dar busimoji 60 metų 
prezidento žmona.

Praslinkus 20 metų senis 
prisirito, arba jį nustūmė 
iki Gebelso papūgos rolės. 
Tai labai ryškiai pasireiškia 
jo straipsnyje, įdėtame A- 
merikos lietuvių laikraščio 
“Lietuvių žinios” 1946 mėtų 
12 numeryje. Griniaus ne
nuoseklumas, jo nesugebėji
mas veiksmu ginti demok
ratiją pasireiškė dar prieš 
20 metų, kada jis be pasi
priešinimo atidavė valdžią 

.fašistams, o vėliau jo bute 
buvo spaudinami antifašis
tinio fronto, atsišaukimai,' 
prie kurio buy o prisidėję 
komunistai ir kairysis liau
dininkų sparnas. Daugelis 
mate daktarą Grinių daly
vaujant Liaudies Seimo rin
kimuose. O 1940 metais jis 
bendradarbiavo su tarybų 
valdžia steigiant naujas me
dicinos įstaigas.

Bet kaip ten bebūtų, o 
faktas lieka faktu. Čia mi
nėtame laikraštyje atspaus
dintas straipsnis “buvusio 
Lietuvos prezidento dakta
ro Griniaus žodis viso pa
saulio lietuviams.” Šiame 
sfraipshyje pažodžiui kar
tojami Gebelso šmeižtai a- 
pie tai, kad bolševikai ruo
šiasi ištremti į Sibirą visus 
buržuazinių partijų narius 
ir šaulių sąjungos narius 
kartu su jų . šeimomis.' Re
miantis šiais šmeižtais da
romos neteisingos išvados 
apie tarybų valdžios prie
mones, kurios yra nukreip-

tos hitlerizmo liekanoms 
likviduoti. Toliau Grinius 
pradeda ginti visus be išim
ties karo nusikaltėlius- ir 
Hitlerio sėbrus, kurie yra 
atsakingi už negirdėtas lie
tuvių tautos kančias, už su
griautus Lietuvos miestus 
ir kaimus, už šimtų tūkstan
čių nekaltų žmonių kraują.

Dar labiau, jis šaukia 
“kad reikia atsiminti juos 
(tuos, kurie yra visų lietu
vių tautos kentėjimų kalti
ninkai.—J.P.), kovoti už jų 
laisvę,” t. y. už karo nusi
kaltėlių laisvę, kuriuos pa
smerkė visi tikrieji demo
kratai visame pasaulyje. 
Daktaras Grinius iv visi’ už 
jo nugaros stovintieji ne
randa nė v,įeho žodžio ši
tiems negirdėtiems" žmoni
jos istorijoje nusikaltimams 
pasmerkti, bet užtat suran
da daug pritarimo. Jei būtų 
gyvas Gebelsas ir turėtų 
galimybę skelbt savo straip
snius, jis prabiltų panašiu 
būdu, sakytų tą patį, ką 
dabar Grinius kalba. Ištik
rųjų jis nusmuko!

Daktaro Griniaus ir jo 
bendrininkų akys aptemdy
tos, jie net nemato, kad net 
norvegai ir danai, kurie 
daug mažiau nukentėjo nuo 
karo negu lietuviai, šalina 
hitlerizmo liekanas, areš
tuoja ir į kalėjimus sodina 
dešimtis tūkstančių nacio
nalsocialistų pasekėjų. O 
Grinius reikalauja iš tarybų 
valdžios, kad ji nesipriešin
tų pykčiai, kad ji išlaisvintų 
Hitlerio sėbrus. Beginda
mas juos Grinius priėjo tai, 
kad Hitlerio bendrininkus 
jis vadina “kovotojais už 
nepriklausomą L i e tuvą.” 
Lietuviu tauta kaž kodėl iki 
šiol nematė tokių kovotojų 
prieš vokiškuosius .grobi
kus. Lietuvių tauta žinojo ir 
matė, kad vienintelė jėga, 
kuri ištikrųjų kovojo prieš 
^vokiškuosius grobikus, už 
lietuvių tautos gyvybę, lais
vę ir nepriklausomybę—tai 
tarybų valdžia, kuri visus 
tikruosius Lietuvos patrio
tus suvienijo kovai prieš 
vokiškuosius okupantus. O 
tie, kurie šaukė kryžkelėse 
apie savo patriotizmą ir ko
va už nepriklausomybę, iš
tikrųjų' padėjo vokiečiams 
eksploatuoti, apgaudinėti ir 
naikinti lietuvių tautą. Pse- 
udopatriotai, o ištikrųjų lie
tuvių tautos apgavikai ir iš-

davikaį, kaip Plechavičius ir 
Biržiška, apgavo ir nustū
mė išdavystės keliu tuos, 
kas- jų kiauše.

Mes nenorime kalbėti a- 
pie daktaro Griniaus akių 
ligą, bet visgi turime pasa
kyti, kad tarybų valdžia ne 
akla. Ji moka pažinti tuos, 
kas ištikrųjų nusikaltėlis, 
kas vertas bausmės, ir kas 
yra apgautas, suklaidintas 
žmogus. Grinius kartoja 
antitarybinį biaurų šmeiž
tą apie tai, kad “šimtai tūk
stančių” tų lietuvių, kurie 
buvo vokiečių išvaryti į Vo
kietiją, o paskui puolančio
sios Tarybinės Armijos iš
laisvinti ir vėliau pašaukti 
į Tarybinę Armiją, būk vi
sai negrįžę į Lietuvą, kad 
juos kaž kur ištrėmė. Rei
kėtų daktarui Griniui su
grįžti į Lietuvą, į savo gim
tąją Suvalkiją, kur man 
dažnai tenka būti, ir jis iš
girstų išlaisvintų iš vokie
čių vergovės žmonių pasa
kojimus apie karžygiškus 
darbus Tarybinės Armijos 
eilėse, jis pamatytų “Už 
pergalę prieš Vokietiją” 
medalius ir ordinus, kuriais 
juos apdovanojo tarybų val
džia už parodytą narsumą 
ir didvyriškumą mūšių lau
kuose.

Tarybų 
laisvę ir 
gyventi ir
krašte net tokiems lietu
viams, kurie apgaulės keliu 
buvo mobilizuoti į vokišką
ją armiją a'rba kitas fdrmi- 
ruotes, tarnavo policijoje, 
jeigu jie nepraliejo nekaltų 
žmonių kraujo, nevartojo 
smurto, nekankino žmonių. 
Žinotiems, kurie nori dorai 
dirbti tarybų valdžiai, su
teikiama tokia galimybė, 
nežiūrint į jų praeities po
litikes pažiūras. Mes žino
me, kad-profesorius Jurgu
tis niekad nebuvo tarybų 
valdžios šalininku, kad vo
kiečių okupacijos metu .jis 
buvo jų finansinis patarė
jas. Vis dėlto tarybų valdžia 
prieš jį nepavartojo jokių 
represijų, nes jis laiku nu
sigręžė ntio vokiečių. Lygiai 
taip pat* ir buvusis prie 
Smetonos valdžios žemdir
bystės ministras Aleksas, 
buvusieji ministrai - pirmi
ninkai, kunigas Mironas, 
Bystras ir daugelis kitų gy
vena' ir dirba. .

Buvo laikas, kada dakta-

valdžia suteikia 
duoda galimybę 
dirbti gimtajartiė

ras Grinius kartu su Sleže
vičium stovėjo prie valdžios 
vairo ir vadino save “tikro
sios demokratijos gynėjais.” 
Jie nuėjo keliu, kuriuo dak
taras ' Grinius nori, kad 
eitų ir tarybų valdžia. Jie 
suprato, demokratiją, kaip 
“bendrai” laisvę, kaip laisvę 
ir liaudies priešams. Užuot 
kovojusi prieš fašistus, pre
zidento Griniaus vyriausy- 
'bė laikėsi žaidimo su jais 
politikos. Ji nereiškė pasi
tikėjimo tauta ir bijojo jos. 
Rezultatas yra žinomas: fa
šistai pasinaudojo duotąja 
laisvę ir ištisiems 14 me
tams pavergė liaudį. Štai 
prie ko privedė apgavusių 
liaudį liaudininkų ir social
demokratų beprincipišku- 
mas ir oportunizmas. Ta
rybinė demokratija nesi
naudoja daktaro Griniaus 
receptais, nes ji ne žodžiais, 
bet ištikrųjų gina liaudies 
interesus. O į Grinių pana
šūs “demokratai” priėjo 
šliaužiojimą ant pilvo prieš 
Hitlerį, draugystę su lietu
vių' tautos budeliais. Ple^ 
chavičius ploja per petį senį 
Grinių ir dėkoja už karo 
nusikaltėlių gynimą. O Gri
nius laimina budelį Plecha
vičių, kad jis stotų į kovą 
už “demokratiją”, kuri reiš
kia moterų, vaikų bei senių 
žudymą, naujakurių šeimų 
piovimą.

Svarbiausia G r i n i a us 
straipsnyje — išmislas apie 
tai,. kad iš Lietuvos į kitų 
tarybiniai respublikų amatų 
mokyklas- išvežama 160,000 
nepilnamečių, iš kurių 90,- 
000 jau išvežti. Šitie 12-14 
metų vaikai būk turėsią 
dirbti kasyklose, požemyje. 
Šitas biaūrus šmeižtas pa
teikiamas kaip Maskvos ra-
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dijo “pranešimas”. O ištik
rųjų, tai tipišikas ano pa
saulio Gebelso radijo.

šitoje pramanytoje isto
rijoje teisinga tik tas, kad 
Tarybų Lietuvoje yra su
kurtos amatų, fabrikinio- 
gamyklinio apmokymo ir 
geležinkelių mokyklos, ku
riose mokosi 7,700 jaunuo
lių. Tarybų valdžia ne tik 
suteikia jiems veltui moks
lą, šitą jaunimą visai išlai
ko valstybės lėšomis, šis 
jaunimas ruošiasi tapti auk
štai kvalifikuotais darbinin
kais ir dalyvauti atkuriant 
fašistinių barbarų sugriau
tąjį Lietuvos liaudies ūkį. 
Vienintelė amatų mokyklų 
mokinių kelionė į kitas ta
rybines respublikas buvo a- 
matų mokyklų meninės sa
viveiklos kolektyvo kelionė 
į Maskvą, kur buvo organi
zuota visasąjunginė darbo 
rezervų moyklų meninės sa
viveiklos paroda. Maskvoje 
lietuvių jaunimas su dideliu 
pasisekimu pasirodė su lie
tuviškomis dainomis ir šo
kiais.

Šitą biaurų šmeižtą sklei
sdamas Grinius gerai pasi
tarnavo fašistams, kurie 
bando visokiais būdais j- 
bauginti žmones, kurie pa
nikos ir šmeižtų “dėl bolše
vikų žiaurumų” įtakoje bė- 
go ir atsidūrė sąjungininkų 
okupuotose zonose. Fašistai 
ir karo nusikaltėliai sten
giasi visaip sukliudyti šiems 
žmonėms grįžti į savo gim
tąjį kraštą, nes jie nori pa
sislėpti už jų nugaros.

Senas Griniaus draugas, 
buvusis seimo pirmininkas 
daktaras Staugaitis nepasi
davė panikai, pasiliko gim
tajame krašte ir ramiai sau 
gyvena Kaune. Tarybų val
džia daktarui Staugaičiui 
suteikė nusipelniusio Tary
bų gydytojo vardą. O Gri
nius, atsidūręs tarp liaudies 
priešų, senatvėje virto fa
šistine papūga^ karo nusi
kaltėlių priedanga.

Laiškas Redakcijai

Tai tik kalbos,'būk Harold E. Stassėn ir šen. Robert 
A. Taft, iš Ohio, nesutinką. Jiedu linksniai ir geriausio
je sutartyje diskusuoja, kaip sunaikinti darbininkams 
naudipgą Wagner Aktą, tuomi susilpninti darbininkus 
ir pastiprinti samdytojus-fabrikantus.
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Gerbiamas- Laisvės 
Redaktoriau!

Aš, Teresė Franckevičie- 
nė, gyvenanti čia Brazilijoj, 
Sao Paulyje, tariu širdin
gą padėkos žodį už dienraš
tį Laisvę.

Brangūs draugai ameri
kiečiai ! Jūsų, laikraščiai, y- 
patingai dabartiniu laiku, 
mūsų kolonijoj plačiai sklin
dant darbininkiško sąmo
ningumo idėjoms, neturint 
mums čia savoj kalboj spau
dos,, atlieka nepaprastai di
džiulį vaidmenį; Čia mums 
patarnauja kaipo šaltinis 
žinių a))iė visą pasaulį ir la
biausiai apievnūsų brangią 
tėvynę tarybinę Lietuvą. 
Mes duodame jums garbės 
žodį, kad mes stengsimės 
atlyginti nenuilstamu dar
bu, siekiant vienybės mūsų 
kolohijbj, ugdant mūsų or
ganizacijas ir atkakliai ko
vojant su mūsų tautoš ir vi
sos žmonijos priešais fašis
tais. *

Teresė Eranckevičienė. 
Sad Patilo, Brazilija.

Mūsų' vienas geras skai
tytojas, kuris neriori jo var
dą skelbti laikraštyje, pri
siuntė Laisvei $8 — 7 dbl. 
Įiž pVehuttieratą ir 1 dol. ba- 
zarūi — ir tarp kitko rašo:

, “Mes labai mėgstame 
.skaityti Laisvę. Tai puikus 
laikraštis ir daugiausiai ži
nių paduoda. Kadaise mes 
skaitėme visus kitus lietu
viškus laikraščius Ameriko-

je, bet iš jų visų pasirinko
me Laisvę — ji geriausiai 
mums patinka...

“Priminsiu ir apie Hitle
rio pensininkus, kurių pri
bėgo Amerikon kaip amaro. 
Jie kaulina iš žmonių dole
rius, visai nepaisydami kitų 
žmonių sunkaus gyvenimo. 
Ir mums jie prisiuntė tikie- 
tų ir laiškų su prašymu pi
nigų. Neteko jie nei proto 
nei gėdos. Bet jie nesulauks 
nuo mūs nei vieno cento!

“Aš ir mano žmona linki
me Jums per ilgiausius me
tus darbuotis visuomenės 
naudai!”

BROŠIŪRA APIE 4 
KOMUNARUS

Vilnius.—Keturiems sme
toniškųjų banditų sušaudy
tiems komunistams—K. Po
žėlai, J. Greifenbergeriui, 
R. Čarniui ir K. Giedriui pa
minėti išleista R. Šarmai
čio brošiūra, “Pirmosios fa
šizmo aukos Lietuvoje.” 
Leidinys iliūstruotas ketu
rių kritusiųjų kovotojų nuo
traukomis. Brošiūrą išleido 
Valstybinė politinės litera
tūros leidykla.

ANGLAI SUĖMĘ 25 ŽYDŲ 
TERORISTŲ VADUS 
Jeruzalė. — Anglai skel

bia, kad jie suėmę 25 svar
biausius slaptosios žydų te
roristų organizacijos vadūs. 
Anglai juos išgabenę į savo 
koloniją Kenyą, Afrikoj.
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LMS III Apskritis 
Vėl Veikia t

LMS III apskrities konferencija įvy- 
f ko vasario 23 d., 1947. Žinoma, konferen

cija galėjo būti didesnė. Bet ji buvo Sauk
ta trumpu laiku ir tik pripuolamai. Oras 
pasitaikė taip pat netikęs. Tačiau daly
vavo apie 30 meno veikėjų, delegatų.

Meno konferencija buvo trumpa, bet 
gausi gerais tarimais. Žymėtina šie ta
rimai kaipo branduolvs konferencijos. 
LMS III apskrities veikla nutarta pra
plėsti. Apskrities komitetas turi imtis or
ganizacinio ir aPsvietos darbo. Apskritis 
turi teikti pagalba meno vienetams, kur 
tokia pagalba reikalinga, organizuoti 
juos, kur jų reikia, bet nėra.

Pasibrėžta veikti meno-kultūros švie
timo srityje. Čia įeina ruošimas naskai- 

k 4 tu, organizavimas lavinimui vaidintojų, 
chorvedžiu ir t.t. Ypatingai numatoma 
vvkinti LMS suvažiavimo tarimas orga
nizuoti vasaros metu chorų vadovavimui 
pamokas, mokyklas. Žinoma, toks darbas 
galima ir susitarus su kitais anskričiais, 
kaip tai Conn., Mass, valstijų. Šiam dar
bui reikia finansinės paramos. Todėl ir 
nutarta sekančia vasarą ruošti piknikas 
sukėlimui tokio fondo.

Konferencija taip pat pasireiškė ir 
vaizduojamojo meno klausimu. Apskri
ties komitetas įgaliota ateityje ruošti 
tapybos-paišybos meno parodas, jei tik 
randasi vieta, yra artistų. Tokių parodų 
tikslas, kad supažindinti lietuvių visuo
mene su vaizduoiamuoiu menu. įvairio
mis šio meno sriovėmis ir pažiūromis.

Vienas iš svarbiausių ir artimiausių 
darbu, tai ruošimas rytinių valstijų meno 
festivalio. Tai .nebus antras nacionalis, 
bet dviejų-trijų apskričiu festivalis. Šiuo 
reikalu nutarta ir įgaliota LMS III aps
krities sekretorius susirašinėti su Conn., 
Mass, ir Pa* valstijų menininkais. Pir
mas ir galutinas pasitarimas tuo reikalu 
su minėti! valstijų atstovais ivyks kovo 
29 d. vakare, Brooklvne. Tuo laiku iwk- 
sta čia keli suvažiavimai. Be abejo, juo
se dalvvaus atstovai ir nuo meno orga
nizacijų. Mes prašome pavieniu meninin
kų ir chorų delegatu, kurie dalvvausite 
Demokratiniu Lietuvių suvažiavime, pra
nešti LMS III apskrities sekretoriui apie 
savo dalyvavima ir kurią dieną pribusite 
New Yorkan? Tuo būdu bus geriau ga
lima įvykinti menininkų pasitarimą:

Būsimas festivalis, kaip numatoma, 
bus New Yorko, New Jersey, Conn, ir 
Mass, valstijų choru, dainos grupių, so
listų, vaidybos grupių ir t.t. Vieta ir lai
kas reikės išspręsti kovo 29-tos pasitari- 

* me. Pobūdis festivalio taip pat reikės 
galutinai tarti. Atvykite į šį pasitarimą 
su nuomonėmis, su naujais sumanymais.

Veikime greitai, nedelskime. Meno 
veikla reikalauja didelio dėmesio ir dar- 

' bo.
Reikia ir tai žymėti, kad į LMS III 

apskrities komitetą ir valdybą įeina jau
nų, veiklių žmonių. Iš Sietyno choro ko- 
mitetan įėjo Bob Žukauskas, Harry Mit
kus ir Edvardas Skučas. Iš Aido choro 
P. Venta, J. Byronas. Liaudies Teatro 
dailininkas R. Feiferis, A. Dagis ir V: 
Bovinas. Taip pat filmininkas Geo. Kli
mas, buvęs sename apskrities komitete, 
išrinktas į komitetą.

Gauta laiškai, adresuoti konferencijai, 
* nuo M. Sukackienės, Mass, valstijos LMS 

6. apskrities sekretorės ir nuo LMS Centro 
sekretoriaus L. Joniko. Tačiaus abu laiš
kai pavėlavo, gauti jau po konferencijai.

Tuč. tuojau po konferencijai apskri
ties komitetas susirinko ir pasiskirstė 
darbais, išrinko valdybą ir pikniko komi
siją. Valdyba: Pirm. Bob-Žukauskas, se- 
kret. V. Bovinas, ižd. P. Venta. Komisi
ja piknikui vietos suradimui: Bob Žu
kauskas, H. Mitkus ir E. Skučas.

LMS Centro Komiteto sekretoriaus 
■ laiškas:

“Gerb. Draugai Delegatai:
Pirmiausia leiskite man, varde LMS 

f Centro Komiteto, pasveikinti Jūsų Aps
krities konferenciją ir palinkėti kuoge- 
riausių pasekmių! Jūsų konferencija, 
kaip ir daugelio panašių organizacijų

Juozas Mikėnas
Juozas Mikėnas, vienas žymiausių šių 

dienų Lietuvos skulptorių, gimė 1901 me
tais, valstiečio šeimoje. Buržuazinės 
Lietuvos sąlygomis Mikėnas negalėjo vi
siškai pasišvęsti menui. Jis buvo pri
verstas užsidirbti duoną, o vakarais lan
kė Kauno Meno mokyklą. Baigęs mo
kyklą* Mikėnas išvyksta meno , studijų 
tęsti į Paryžių.

Betobulindamas savo žinias užsienyje, 
o taip pat ir Lietuvoje, Mikėnas dalyvau
ja meno parodose ir gauna už savo skulp
tūros darbus pirmąsias premijas. Sme
toninės valdžios metais J. Mikėnas buvo 
vienas iš aktingiausiųjų jaunųjų, pažan
giųjų menininkų grupės organizatorių, 
priešpastačiusių buržuazijos idealams 
kritikinio realizmo pažangaus meno 
principus.

Mikėno domėjimasis Tarybų Tėvyne, 
socializmo šalimi, kur auga ir klesti ne 
tik naujas žmogus, bet kur gimsta ir 
naujas menininkas ir išsivysto laisvasis, 
didysis socialistinis menas, — prasidėjo 
dar buržuaziniais laikais. J. Mikėnas pri
sideda prie lietuvių menininkų ekskursi
jos organizavimo į Maskvą ir Leningra
dą. Keletas dienų, praleistų Tarybų Są
jungos sostinėje, Mikėną dar labiau su
artina su pažangiu menu, su, naujais 
draugais — tarybiniais menininkais.

1940 metais, Lietuvos liaudžiai paė
mus savo tautos likimą į savo rankas, 
Mikėnas tampa Dailės Instituto direkto
riumi ir pradeda ruošti naujus meninin
kų kadrus.

Sunkiais vokiečių okupacijos metais 
J. Mikėnas pasitraukia iš aktyvaus' me
ninio gyvenimo. 1944 metais, Tarybinei 
Armijai išlaisvinus Lietuvą, J. Mikėnas 
iš pat pirmųjįi dienų aktyviai Įsijungia į 
meninį ir visuomeninį darbą, savo Tė
vynės atstatymo darbą. 1945-1946 metais 
Mikėnas sukūrė nepaprastai įspūdingą 
skulptūrą — du tarybinius karius, sim
bolizuojančius Karaliaučiaus (dabarti
nio Kaliningrado) paėmimą, šie darbai, 
atlieti iš bronzos, nūnai stovi Kaliningra
de.

Šitas Mikėno kūrinys išreiškia dėkin
gumą Tarybinei Armijai, išreikštą lietu
vių tautos vardu.

Daug Juozo Mikėno skulptūros darbų 
yra įgiję mūsų respublikos muziejai.

Už didelius nuopelnus lietuvių meno 
srityje, LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas 1945 metais suteikia Juo
zui Mikėnui nusipelniusio respublikos 
meno veikėjo vardą.

Ištikimą tarybinį pilietį, įžymų Lietu
vos menininką, skulptorių Juozą Mikėną 
Kauno darbo žmonės išrinko deputatu 
į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą.

M. Steponenas.

Worcester, Mass.
Aido Choras ir Worcesterio Publika 
Laukia Hartfordo Menininkų Mus At

lankant^ Kovo (March) 16-tą

Kovo 16-tą mes, Worcesterio meninin
kai, turėsim nepaprastų svečių ir aidie- 
čiai rūpestingai rengiasi jų sutikimui- 
pamylėjimui. Belaukiant Hartfordo Lais
vės Choro, aidiečiams sugrįžta gražūs 
atsiminimai, kaip šiltai, draugiškai mes 
buvom pamylėti, kuomet lankėmės Hart
forde praeitą metą. Daug mes esam sko
lingi Hartfordo menininkam ir bandysim 
jiems nors dalinai atsiteisti.

Bet čia noriu pasakyti worcesterieciam 
ir apylinkės dailės mylėtojam, kad Hart
fordo Laisves Choras neatvyksta į Wor
cester! pas aidiečius privatinėm vaišėm, 
nei į Aido Birthday Barty. O, ne! Jie 
atvyksta prisirengę duoti daimi progra
mą, suvaidinti gražųjį veikalą “Mikšių 
Svajone”. Atsiveš hartfordiečiai visas 
savo gabiąsias vaidinto jų-dainininkų 
jėgas, kurias lavina, joms vadovauja ga
bi muzikė Wilma Halis. Jos vadovybėje 
hartfordiečiai gražiai atsirekomendavo 
Meno-Kultūros Festivalyje, Chicagoje.

Worcesterio publika, dailės meno mvlė- 
tojai, nudžiugo sužinoję, kad aidiečiai 
užkvietė Hartfordo Laisves Chorą su
vaidinti Worcesteryje “Mikšių Svajone”, 
nes kaimyninių kolonijų, o ypač Conn, 
valstijos meno grupės labai retai atlan
ko Worcester^. Tai mes, aidiečiai ir pub
lika, laukiame jūsų, Hartfordo Laisvės 
Choro dainininkai, atvykstant. Jūs mokė
site drama ir daina mus užžavėti, o mes 
stengimės jumis svetingai pamylėti.

Gražus, Smagus Buvo Mūsų Metinis 
Bankietas

Įvykusį vasario 2-rą mūsų metinį ban- 
kietą priskaitau visapusiai pavykusiu. 
Publika buvo skaitlinga, draugiškai, link

weikla, iš naujo pradeda sunkų, bet ne
apsakomai svarbų darbą lietuviškojo 
liaudies meno dirvoje. Praeitais keleriais 
metais pergyvenę žiauriausią karą pa
saulio istorijoje ir jūs, menininkai, aiš
ku, negalėjote išlikti nesukrėsti, taip sa
kant, neišmušti iš vėžių. Dėlto dabar pri
valote mestis darban su dar didesne 
energija ir pasišventimu, kad atgauti 
karo rhetu prarastą brangų laiką. Tikė
kime, jog nors lėtai, bet ir menininkų 
veikla grįš atgal į normales sąlygas. Kaip 
greit pasieksime prieškarinį lygį, pri
klauso nuo atskirų ^menininkų vienetų ir 
net nuo pavienių narių veiklos.

Turint omenyje, jog perkėlimas Cent
ro Komiteto iš Brooklyno į Chicagą ir
gi sudaro daug kliūčių, šiuom tarpti rei
kalinga dar glaudesnė kooperacija tarpe 
vienetų ir Centro. Priimdami tas parei
gas mes nesitikėjome susidurti su tiek 
daug keblumų. Tačiaus esame pasiryžę 
viską nugalėti ir, kiek mūsų silpnos jėgos 
išneš, bandysime stumti darbą pirmyn. 
Jūsų, draugai, patarimai ir kooperaci
ja, visados bus širdingai įvertinami ir 
daug, labai {daug padės mums šiame 
svarbiame darbe.

LMS Centro Komitetas,
L. Jonikas, sekretorius.” 

V. BOVINAS,
. LMS 3 Apskr. sekretorius. 

smai nusiteikusi. Dainų programa, duota 
trumpa, tinkama, graži. Maistas sko
ningai sutaisytas. Choristai ir net mo
kytoja darbu nępasidalino. Kituomet 
trūkdavo darbininkų, o šiuo tarpu trūko 
darbų. Tad, sudėjus tą viską į daiktą, ir 
skaitau visapusišku pasisekimu.

Ačiū mokytojai J. Karsokienei, solis
tam Jonui Sabaliauskui, Normai Čiapo- 
naitei, Helen Kižiūtei, pianistei Rūtai 
Šalaviejutei ir visiem choristam, kurie 
dalyvavo programo išpildyme; O. Stan- 
kienei, M. Navikienei, J. Yeskevičiui 
už pagelbėjimą choristam darbe; o visai 
gražiai publikai už skaitlingą atsilanky
mą. Ko—te.€

Černiachoskio Aikštėje 
Vilniuje

Generolo paminklą apsupęs 
žaidžia linksmas vaikučių būrys, 
O pro medžių viršūnę nuo upės 
Skuba vėjas į aikštę įskrist.

Žvilga saulėj paminklas granito, 
Kiek mažiausioj gėlytėj dažų!
Kodėl savo žydėjime kritot, 
Generole, kai šitaip gražu?

Ir man rodos, tarytum pro vėją, 
Kuris švilpia tarp medžių gražiai, 
Lapai atsaką man sušnarėjo: 
“Vaikučiai kad galėtų vėl žaist!”

3-čias puslapis—'
Laisve—Liberty Lith. Daily *

Šeštadienis, Kovo 8, 1947

r|

Tėvas: — Klausyk, Jurgi. Labai negražu 
švilpauti pamačius gražių merginą.

Sūnus: — O kaip tu atkreipei atydą ma
mos, kada pirmu kartu sutikai?

Tėvas: — Ne tavo dalykas, kaip aš pa
dariau. Bet aš galiu tau pasakyti, kad tas 
tikrai išgydė mane nuo švilpavimo.

Vytautas Sirijos Gira

PHILADELPHIA, PA.

KONCERTĄ^ iTToKIAI
Rengia Philadelphia os Moterų Kliuhas 

4 t

Šeštadienį 8 Kovo--March
SALeJE 414. GREEN ST., PHJLA., PA.

Nepaprastai puikią programą duos

SIETYNO CHORAS, iš Newark, N.J.
Direguojamas Walter Žuko.
Pradžia 7 v. v. Įžanga 75c

Kam Kentėti
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,
• Gazų ir Išpūtimo—

iš priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?
įsigykite Dr. Peter’s daug metų 

išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
iiuosuotojas, jis taipgi yra vidurių 
stiprintojas, sudarytas iš 18 pa
čios Gamtos gyduolių šaknų žiedų ir 
augmenų. Gomozo duoda neran
giom žarnom veikti ir pagelbsti 
joms švelniai ir sklandžiai paša* 
linti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- /»<// 
gelbos nuo už
kietėjimo- var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvj, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų '‘susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

pr ir ha 60c verl®81 BILU v Bandymui Bonkutes 
D R. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greita paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstclėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D 
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Siųskit Šį “Special Pasiū
lymo” Kuponų -r- Dabar

O Įdėtos $1.00. Atsiųskit man apmo. 
kėtą regulerj II uncijų $1.00 
vėrtės bonką Gomozo ir ekstra 
—60? vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

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

Adresas..... _....„..............„..........................

Pašto Ofisas............................_..._...........
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

Dept. 674-33M 
i 2501 Washington Blvd., Chicago 12, HI. 
I 256 Stanley St.. Winnioea. Man.. Can.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius
Matthew A. 

BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

CHARLES J. ROMAN

Telefonas Poplar 4110

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
są šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir * kainomis 
būsite patenkinti.

RONKONKOMA 
' 8684

TELETHON*
HTAGG 2-5048

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

(RAMANAUSKAS)
I

Laidotuvių 
Direktorius

Sietyno Choro Vyrų Oktetas.

Dainuos visas choras ir bus solų, duetų ir 
kvartetų. Taipgi dainuos garsusis Vyrų Oktetas, 
direg. Simelevičiui.
Dalyvauja ir: Auna Stellman ir Doris Denecka, 

duetas; Lillian ir Walter Sime), duetas; Ger
trude Ulinskas, soprano solistė, pasižymėju
si Conn, valst., John Simel, piano solo.

Po Koncerto bus šokiai. Taipgi bus užkandžių 
ir gėrimų.

1113 Mt. Vernon St. • 
PHILADELPHIA, PA.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N Y



LICENSES
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
W 24 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 50 
Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE LORENZO 
(Executrix Estate of Frank Lorenzo)

50 Stone Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12910 has been issued to the undersigned 
to sellj beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
231 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX ANTLER
231 .Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY ORENZOFF
373 Kingston Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2133 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1402 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PEARL ROTH
1402 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GW 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 386 Troutman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 54 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 101 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

UNITY CLUB OF BROOKLYN, INC. 
101 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 237 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 55 Pierrepont Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 303 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and 1’quor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 318 Grand Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GRAND PARADISE CO., INC.
318 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 386 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 210 — 42nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOE PANE
210 — 42nd St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 348 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control LAw 
at 367 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANCESCO VERDIGLIONE
367 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 323 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 42 Beard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL JONAS 
Willow Tavern & Rest.

42 Beard St., - Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 404 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 246 Franklin A^e.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY PORTANTINO 
(Tony’s Dugout)

246 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 321 has been Issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
jl07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6326 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to, bo consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
X, 1431 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
'107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 45-05 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY KALINOVICIP
45-05 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

’NOTICE is hereby given that License No. 
L 146 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
■107 of the Alcoholic Beverage Control law 
at 26 Macombs 'Pl., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 1

• MACOMBS LIQUOR STORE, INC, 
26 Macombs PI., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
;L 1647 has been issued to the undersigned 
;to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1104 Avenue K. Borough of Brooklyn, 

’County of Kings, to be consumed off the 
promises.

JOSEPH & LOUIS OKUN 
1104 Ave. K, . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
■L 70 has been issued to the undersigned 
rto sell wino & liquor at retail under Section 
107| of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 306 —■ 86th Street, Borough of Brooklyn, 

’County of Kings, to be consumed off the 
(premises.

McKEY LIQUOR CORP,
,306 — 86th St.. Brooklyn, N. Y.

•NOTICE is hereby given that License No. 
L 5210 has been issued to the undersigned 
To sell wine &. liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law

•at 445 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
(County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS ANTHONY SANTILLO 
445 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

'NOTICE is hereby given that License No., 
■L 1752 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control law 
at 74 Humboldt St., Borough of Brooklyn, 
•County of Kings, to be consumed off the 
^premises. . .

ALEXANDER S. JOSEPHSON

NOTICE la hereby given that License No. 
L 1648 has bęen Issued to the tinderslgned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4918 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LILLIAN RACER 
Utica Liquor Co.

4918 Avenue K, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1755 has been issued to the undersigned 
to sejl wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 306 — 93rd .St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL. L. COLE 
Cole's Wine & Liquor Store

306 — 93rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5604 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 362 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VINCENT SPINELLI 
Spinelli Wine & Liquor

362 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5560 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 26 Buffalo Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GASTON ALFRED JOSEPH, JR.
26 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 622 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8702 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1418 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1552 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

SYDELL LEVY
1552 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5051 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 122 Ditmas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

C. & II. SALZMAN
122 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5090 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 311 — 82nd Street, Borough of Brooklyn, 
County qf Kings, to be consumed off the 
premises.

CARLO A. GAGLIOSTRO
(D-B-A Carlo Wines, Liquors, Cordials) 

311 — 82nd St., ‘ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is he reoy given that License No. 
L 5756 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 237 East 39th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, t,o be consumed off the 
premises.

ARTHUR ROBERT WIDES
237 Exist 39th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1149 has been issued to the undersigned I 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of -the Alcoholic Beverage Control Law 
at 513 Franklin Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK & MORRIS KAMINSKY 
(Execs, of Estate of Isaac Kaminsky, Jack & 
Morris Kaminsky & Jessie Kaminsky Lexier) 

(Brevoort Wine & Liquor Store)
513 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given .that License No. 
L 5388 has been issued to'the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
407 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1611 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR FRANK MILITSCHER & 
•STANLEY MILITSCHER 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5342 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 104 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEX BLUTHAL
101 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5300 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 652 Shepherd Ave., Borough of'Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MARVIN SCHNEIDER
652 Shepherd Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
L 898 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of The Alcoholic Beverage Control Law 
at 382 Rugby Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN G. CAVANAGH
382 Rugby Rd., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
L 671 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
al 122 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BALTIC WINE & LIQUOR CO., INC.
122 — 3rd Ave.. Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
L 990 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control law 
al 131 Irving Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

BENJAMIN GIATTINI & 
JOSEPH GIATTINI

131 Irving Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 851 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Gontrol 
Law at 385 Arlington Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on tho premises.

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

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1108 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law hi 206 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, i County of Kings to be consumed 
on the premises.

STEPHAN MAIDL x
206 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6645 has been issued to tfie undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 628 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to bo consumed 
on the premises.

THOMAS BREMER"*** * ““ *— kr v

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8530 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1963 Fiatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

1963 FLATBUSH AVE. REST., INC. 
19G3 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 6177 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law* at 1496 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn,. County of Kings to be consumed 
on the premises. \

CHESTERFIELD RESTAURANT, INC. 
1196 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that/License No. 
R^ 19130 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor- at retail under 
Section 107 of the Alcoholre Beverage Control 
Law" at 77 Engert Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

CHARLES BINDERT
77 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8362 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1042 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

MARGARET T. MULLIGAN 
1042 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi- at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 114 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises. '

LUDWIG MANKĖ
111 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 910 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bevei'age Control 
Law at 1012 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6206 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 452 E. New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1167 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wjne and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 125 Wythe Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to he consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4351 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 891 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

STANLEY'S RESTAURANT 
Stanley Adomaitis

891 Grand St.,’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4232 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 'retail under
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 225 Vanderbilt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1059 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 168 Marcy Avenue, ^orough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises. >

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB, INC.
J68 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2362 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2628 Atlantic Avenue, - Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

LESTER MICHAEL- LINTON 
2628 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereljy given that License No. 
RL 6646 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 916 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kįngs to be consumed 
on the premises.

CONWAY'S IIOFBRAU, ING.
91# Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8004 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 357 Pulaski Street .Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

LOUIS BENINATI
357 Pulaski St., -f Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6966 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 212 Berry Street .Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK
212 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5259 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine 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 CHOMUCK 
Penn Bar & Grill

247- Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3026 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 73 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the’ premises.

ANTHONY TAUTKUS
73 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6209 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 57 So. 5th St. & 404 Wythe Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOSEPHINE PECHINSKI
57 So. 5th St.
404 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6^96 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi' at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 277 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed
on the premises.

ANNE VAS1KAUSKAS
277 Grand St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given Hint License No. 
RL 3056 hart been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings fp be consumed' 
on the premises.

PASQIIALINA FRAZETl’E 
ion KVonfrllrt Ava Rvnrtlrlvn. N. V. 

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 3123 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
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. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3055 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 492 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

IGNAS SUTKUS 
Republic Bar & Grill

491 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3119 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 31 Cumberland Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ANNY COLLATZ 
Tally-Ho Rest,, Bar & Grill

31 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 7613 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

MANUEL MARTINOFF & 
WILLIAM MELICK

112 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6986 has been issued to the underoigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un<jer 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 134 — 35th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises,

HARRY STRAHL & SEYMOUR STRAHL 
Strahi’s Bar & Grill

134 — 35th St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4245 has been issued to the unde!signed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4723 Avenue H, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

GEORGE JOYCE & MARTIN HOGAN 
Emerald Bar & Grill

4723 Ave. H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 908 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3601 Church Avenue, ’Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.
HERMAN SWEEDLER & ISIDORE JAFFE 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 152 Ilyiggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

EDWARD. SUROWIEC
152 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8100 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1449 E. New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 92-98 Church Ave, & 472 MacDonald 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN F. ESCHMANN 
Beverly Tavern

92-118 Church Ave.,
472 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5279 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 195 Sutter Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.
SALDMAN SCHL1FKA & CLARA PROPPER 

Sutter Bar & Grill
195 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8914 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 38 Bogart Street, Borough of 
Brookbti, County of Kings to be consumed 
on the premises.

i BOGART STREET TAVERN. INC.
38 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 'that License No. 
RL 3167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2 East 2nd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises. •

EMILY ULMER 
Ulmer’s Inn

2 East 2nd St.,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4252 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1700 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

HARRY FINKELSTEIN 
Broadway Tavern

1700 — Broadway, , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 827 has been issued to the undersigned 
to sell-beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 810 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.*

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 948 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 4520 — 11th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

VINCENT W. FRANZONE 
Royal Cave Rest.

4520 — 11th Ave., - Brooklyn, N. Y.
" 1    - . ii I

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4277 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine, and Jiquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 704 Nostrjind Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises. ’

THE COVE RESTAURANT, INC.
704 Nostrand Ave., , Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4289 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 —- Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the iH'emises.

MICHAEL J. HYLAND
4419 — Avenue N, Brookly, N. y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 180 Prospect Park S. W., Borough of 
Brooklyn, County of ■ Kings to be consumed 
on the premises.

. WILLIAM McVEVlTT
ISO Prosoee.t Park SLVW. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6957 has; been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1506 Neck Road, Borough of 
Brooklyn, • County of Kings to be consumed 
on the premises.

PATRICK SOLAN 
■'*’ Ocean Tavern

1506 Neėk Rd., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 892 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 281 New Lots Ave., Borough of 
Brooklyn,- County of Kings to be consumed 
on the premises.

LEO MILLSTEIN 
“New Lots Bar’’

281 New Lots Ave., Brooklyn,'’ N.'Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2309 has Ixjen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2301 Emmons Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the i>remises.

BURT G. LEWIS, JR.
2301 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given ' that License No. 
RL 3039 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

'"Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 148 Hoyt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE ’is hereby given that License No. 
RL 6263 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and "liquor at retail under 
Scction^įp7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at East 15th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

1234 CLUB, INC.
1231 East 15th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 797 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 156 — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

THOMAS ROACHE
156 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 222A — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings' to be consumed 
on the premises.
DAVID RAINSFORD & MICHAEL TIERNEY 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7489 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 109 Nassau Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6678 has been issued to the undersigned 
to sell beer,’wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 998-1000 Coney Isl. Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

EDWARD RECTOR
998-1000 Coney Island Ąve., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8362 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section '107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1042-6 Nustrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

MARGARET T. MULLIGAN 
(Mulligan’s^Icst. & Bar)

1042-6 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5272 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 295 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

MIKE SAVAS 
(Rainbow Bar & Grill)

295 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4360 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 315-17 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn,. County of Kings to be consdmcd 
on the premises.

TIMOTHY MORIARTY
315-17 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL| 5278 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 35 Lincoln Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

TIMOTHY MORIARTY
35 Lincoln Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 927 has been issued to the undersigned 
to sell fyeer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 138 Fort Greene Place, Borough of 
Brooklyn, County of t Kings to be consumed 
on the premises.

DANIEL MORIARTY
138 Fort Greene Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1132 .has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bevęrage Control 
Law at 1038 Bedford Avenue, Borough of, 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.
STANLEY O.LASKY & FELIX MITCHELL 

(Traffic Taverrt)
1038 Bedford Ave., Brooklyn, N .Y. T

Niyi’ICE is hereby given that License No. 
RL 1196 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1750 Nostrand Ave. & 2918 Claren
don Road, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be qonsuined on the premises.

JOSEPHS & FRANK I>AGLIUGHI 
1750 Nostrand Ave.,
2918 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y. R

NOTIClįJ is hereby given that License No. 
RL 1014 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 187 Columbia Street, Borough 6f 
Brooklyn,* County of Kings to be consumed 
on Hie premises.

JOHN ALLEGRA
187 Columbia St., Brooklyn, N. Y, R 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2328 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 349 Central Avenue, Borough of. 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

CHARLES PFEIFFER 
(Central Palace Cafe)

3<i0 Central Ave., Brooklyn, N. Y., ,R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 696) has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Contra* ’ 
Law at -- 194 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of (Kings to be consumed 
on the premises.

MATHIAS LAUKAS 
(Oasis Bar & Grill)

914 — Broadway. Brooklyn, N. '.Y. R1

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7219 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4905 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

S. H. BAR & GRILL, INC.
4905 Church Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7532 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3038 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ANGELO CALIENDO
3038 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1023 has been issued to the' undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1751 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

PETER VALENTI 
BALLFIELD TAVERN

1751 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. It

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2383 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 84 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

PETER KARRAS 
(Our Seven Seas Rest.)

84 Flushing Ave., • Brooklyn, N. Y. ,R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8009 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 344 Sumner Ave., Borough of' 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

HERMAN ROSENBLUM & 
HAROLD LEHR 

(Gold Star Tavern)
344 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RII 4396 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1268 East N. York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

MOE FRANKEL
1268 East N. Y. Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 47o. 
RL 5240 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 49 Sumner Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ASCOT BAR & GRILL. INC.
49 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1033 has- been issued to the' undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4416 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

VINCENT JOHN DALTON
4416 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1049 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2876-80 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

FRANK KROGER 
2876-80 Nostrand Aye., Brooklyn, N. Y. Il

NOTICE is hereby given that Licertse No. 
RL 7853 has been} issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Atlantic Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

EDMOND HOURIGAN
112 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5266 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4223 — 2nd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

EDMOND HOURIGAN
4223 — 2nd Ave., Brooklyn, N. .Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8301 has been .issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 37-38 Newkirk Plaza & 615 Marlbo
rough Road, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

STEPHEN MORIARTY 
(Moriarty’s Cafe)

37-38 Newkirk Plaza
615 Marlborough Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License_No. 
RL 8998 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 4-5 Newkirk Plaza & 600-2 E. 16th 
St.. Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

LA SALLE R. & F. CO., INC. 
4-5 Newkirk Plaza &
600-2 E. 16th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 261 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15 has been issued to the undersigned 
4o sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 575-77 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.
BROADWAY-LORIMER CAFETERIA, INC. 
575-77 — Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3079 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine 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 Cafe)

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

NOTICE is hereby given .that License No. 
RL 5234 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 434 Coney Island Ave., Borough Of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

HARRY C, BALDAUF 
XGedar Tavern)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at ^retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 203 West 9th Street, Borough Of 
Brooklyn, County (of Kings to be .consumed 
on the premises.

JENNIE GREENLAND
203 West 9th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that . License No. 
RL 6219 has been issued to the undersigned 

vto sell beer, wine and liquor at retail under 
' Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 388 Court Street, -Borough Of 
Brooklyn, County of Kings to be .consumed 
on the premises.

JENNIE GREENLAND.
888 Court St., T BrooLliJJ, ,N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3164 has been issued to th<* undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 399-405 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ERNEST O. SAASTO 
(D-B-A Cafe Frihet)

399-405 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7848 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 111 Court Street, Borough of 

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

THOMAS MULLIGAN 
(Mulligan’s Bar & Grill)

111 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 338 — 6th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

GEORGE A. O’REILLY t 
338 — Gth Ave. , Brooklyn, iN. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RI( 4326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and .liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law* at 55 — 4th Avenue, .Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

JENNIE MANCARUSD
(Exect. of Estate of Felice Mancaruso) 

55 — 4th Ave., ‘ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 4318 has' been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^w at 1513-15 — 69th St. & 6826 New- 
Utrecht Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRED GUGLIELMELU 
1513-15 — 6th St. &
6826 New* Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 999 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 226 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

MARTIN DURKIN 
(Martin’s Bar & Grill)

226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Yj

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 284 — Avenue X, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumer 
on the premises.

NICOLO POLACCO
(D-B-A Welcome Rest. Pizzeria Napolitan) 
284 Ave. X, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8536 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6814 — 4th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

SOL BLOCK & SAMUEL BLOCK 
6814 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 8227’ has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 15 Throop Ave, & 574 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings to be 
consumed on the premises. «

EMIL WALDMAN 
(Tri-Corner Bar & Grill)

15 Throop Ave., 
574 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1053 has been issued to the undersigned 
to sell been wine and liquor at retail under 
Section 107 of' the Alcoholic (Beverage Control 
Law at 161 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

JOHN F. McJIUGH & 
JAMES N. WOODRUFF 

(L’ncoln Tavern)
161 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law . ut 321 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

SAMUEL JAFFE 
(Melody Tavern)

321 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1137 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law ut 471A — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

MICHAEL HUGHES •
471A — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 841 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 422 Utica Avenue, Borough, of 
Brooklyn. County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4250 has been issued to the undersigned 
to .sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 281 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7196 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic .Beverage Control 
Law at 2041 h\ilton St. & 20 Somers St., 
Borough of Brooklyn, County of 'Kings, to be 
cohsumed on the premises. ’

THOMAS ALLICINO
2041 Fulton St. &
20 Somera St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that IJ cense No. 
RL 807 has been issued to the undersigned 
to sell beef, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
■Law at 324 Devoe Street. Borough of 
.Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 815 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor .at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
.Law at 01 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

PAUL YURCHYK 
(Bedfdrd Bar & Grill)

94 Bedford .Av.e., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby ,given that License No. 
RL 3072 has been issued to the undersigned 
to sell.beer, .wine and (liquor at retail undet- 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1224 — 8th 'Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on (the 'premises.

JOHN fiALLAGHER
L124 Sih .Ave.. Brooklyn,
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St. Petersburg. Fla.
Dar Viena Lietzivig Sueiga.
čia jau turėjome šią žiemą 3 

draugiškas sueigas: buvo drau
giški pietūs ir du piknikai, ir 
tos sueigos kartas nuo karto 
vis būna malonesnės. Į tas lie
tuvių sueigas atsilanko lietuviai 
turistai, kurie čia yra atvažia
vę dėl poilsio iš įvairių žiemi
nių ir rytinių valstijų lietuvių 

* kolonijų. O susipažinimai bei 
pasikalbėjimai ir sudaro tą ma
lonumą, apie kurį kitu kartu 
reiktų, plačiaus parašyti. Šį 
kartą norisi tik pranešti apie 
sekamą St. Petersburgo lietu
vių sueigą.

Sekantis St. Petersburgo lie
tuvių piknikas, kurį rengia Lie
tuvių Literatūros Draugijos 45 
kuopa, įvyks sekmadienį, kovo

16 d., 'ant Municipal Recreation 
Pier, 2nd Ave. N. E. Pradžia 
12-tą vai. dieną.

Šis piknikas irgi bus draugiš
ko pobūdžio. Draugės moterys 
atsineš gardaus maisto—užkan
džių ir tada prasidės vaišės ir 
'draugiški pasikalbėjimai iki 
Milai nakties. Į šią draugingą 
sueigą LLD zį5 kuopa užkviečia 
atsilankyti visus lietuvius“, kaip 
vietinius, taip ir iš plačios apy
linkės.
' čia jau nebegaliu nepasakyti 
ir sekreto, kad St. Petersburgo 

•lietuviai, per LLD 45-tą kuopą 
ir jos moterų skyrių pasiųs 

“Brooklyne atsibusiantiems, ko
vo 28, 29 ir 30 dd. suvažiavi
mams nemažiau $40, ir kad mo
terų suvažiavimui atiteks di
desnė tos sumos dalis. J. N. S.

KAS BALSAVO SCHACHTA 
IŠTEISINTI

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

New York. — 25,000 te
lefonistų pranešė valdžiai, 
kad jie streikuos balandžio 
pradžioj del algų priedų.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALEŠ

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Nurnberg, Vokietija. — 
Kada čia buvo teisiamas 
Hjalmaras Schachtas, pini
giniai Hitlerio smegenys, 
pernai spalių menesį, tai 
Franci jos ir Anglijos atsto
vai - teisėjai balsavo, kad 
Schachtas “nekaltas”. Ame
rikos ir Sovietų atstovai 
balsavo, kad jis kaltas. Taip 
Schachtas ir liko išteisintas 
per lygų balsų pasidalinimą. 
Apie tai tik dabar pranešė 
Robertas Kempner, ameri
konų prokuroro padėjėjas 
toje byloje.

Numatomas Labai Sunkus 
j Krizis Belgijoje

Belgijos valdžia įspėjo, 
kad tai šaliai gręsia “labai 
sunku ūkinis krizis” —'-nu
puolė prekyba su užsieniais, 
gyvenimo reikmenys smar
kiai pabrango, pinigų.vertė 
sumenkėjo; taigi darbinin
kai ir tarnautojai reikalau
ja daugiau algų.

Chiang Kai-shek Siunčiąs 
Armiją prieš Yenaną

Yenan.— Chinų komunis
tų atstovas sakė, kad galin
ga Chiang Kai-sheko tauti
ninkų armija persikėlė per 
Geltonąją upę, 50 mylių 
nuo chinų komunistų sosti
nės Yenano. Menama, kad 
Chiangas planuoja pult Ye
naną.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 3013 has been issued to the uifdersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4224 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises. ,

KIBE LIQUORMAN
4224 — 3rd Ave., _ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 910 has been issued to the undersipmed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 304 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

HENRY TUOHY
301 Court Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4386 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 62 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

OTTO MARQUARDT 
(Marquardt’s Cafe)

62 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1226 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 553 Nostrand Ave. & 1298 Atlantic 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises:

THERESA R. ATHING 
(Bake’s Tavern)

553 Nostrand Ave.,
1298 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholįc Beverage Control 
Law at 410 — 17th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

x DANIEL LANAIIAN cj
440 — 17th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 938 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine apd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 35 South 3rd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

LOUIS FREEMAN
35 South 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6206' has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l,aw at 6801 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

yįį^GERIAUSIfl DUONA
SWCHOLES BAKING L

___ 532'Grand Street, Brooklyn
1 KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N
Telefonas EV. 4-8698 1

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu- 
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 

^F^a®^/jr^Z2\M°stis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran- 
aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga- 

linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
rji ** ‘■y X teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
f/W ( i ) jeigu nori važiuoti’ tal tePk ir tePk su Deksnio'Į \A J Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku-

rje liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio 
Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
Šonkaulio Jievos ir nustūmė pasauli i vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida. į

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

'NOTICE is hereby given that License No. 
RL 314(5 ha& been (ssped to the undersigned 
t<> sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 523 Evergreen Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

VRANK ROTH 
(Evergreen Bar & Grill)

523 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 387 Oakland Street, Borough of 
Brooklyn, County, 
on the premises. 

. JOHN 
(The Old 

Oakland St.,

of Kings to be consumed

387

KOLASINISKI
Oakland Tavern)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 593 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

MIKE GARCIA
(Garcia Garden)

593 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 888 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 98 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
\RL 2117 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2957 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

M. KERNOCHAN
2957 Fulton Str., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7202 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 767 Fulton Street .Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

THOMAS KENNY 
(Fulton Tavern)

767 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7208 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 804 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

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

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

HĖLP WANTĖD~-FĖMALĖ 
į REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Knygų Apdarymo Darbininkai
MERGINOS—MOTERYS

POPIERIŲ SKAITYTOJOS IR LANKSTYTOJOS 
SUSTATYTO JOS—INSPEKTORES 

PRIE BINDERY STALŲ DARBININKĖS 
INDEX f ABBERS

Taipgi /
DARBININKĖS POPIERINIŲ DĖŽIŲ DEPARTMENTUI
• Pageidaujama Patyrusios, bet Tarsimas ir su be 

Patyrimo Darbininkėmis • 5 Dienų Savaite
• Nuolatinis Darbas • Linksmos Darbo Sąlygos

Kreipkitės
WILSON JONES CO.

122 E. 23&D ST., 3-čIOS LUBOS 
Arti Lexington Avenue

(63)

KRISLAI

*

Reikalingos 
PATYRUSIOS 
OPERATORES
Prie geresnio pasiuvimo 

marškinių

NUOLATINIS DARBAS 
Prie Vienokio Stiliaus

Finišerės ir Rankinės Siuvėjos 
Taipgi Reikalingos

Kiek Reikėsią Graikų Val
džiai Paramos iš Jungtinių 

Valstijų
Washington. — Skaičiuo

jama, kad Graikijos val
džiai reikėsią 250 iki 350 
milionų dolerių paramos 
per metus iš Jungtinių Val
stijų, kaip praneša N. Y. 
Herald Tribune korespon
dentas.

Prez. Trumanas iš Meksi
kos parlėkė į Texas valsti
ją.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS/
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, ( Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

Joseph Garszva
•f %

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Fotografas
Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
IŠ senų padarau “ 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus A 
JBdarau su ame-'.'^'HI 
rlkoniškais. Rei- / 
kalui esant ir 'A 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-^ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.

Ir Stone Avė. 
Broadway Line

JONAS ŠTOKĖS 
į 512 Marion Št., Brooklyn, 

Tel. GLeninore 5-6191

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7224 has been issued to .the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 11 Newell Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Seclion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 330 Hopkinson Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings to be consumed 
on the premises.

LOUIS HARITON & LEON HARITON 
(D-B-A- II. & S. Rest.. Bar & Grill)

330 Hopkinson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3134 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law rgt 9508 Flatlands Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.
EVELYN GEFKEN & ROBERT C. GEFKEN 
9508 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 854 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wiqe and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1200-02 Liberty Aypnue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER 
(Nathan’s Del.. & Rest.)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3156 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor «t retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Cpntrol 
Law at 47 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.
JOSE ARAZOSA & EMILIO ELUSTONDO 
47 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6156 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unddF. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 638 Bergen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

CHARLES D. BRYAN 
(Vanderbilt Grill)

638 .Bergen’ St., Brooklyn, N. Y.

Tel. TRObrldge 6330

DR. JOHN REPSH1S
(REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomls ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.
—.................. ....I—. .w I. ,a I

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue ;

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. į

Suteikiam. garbingas laidotuves

$150 i
Koplyčiai suteikiam nemokamai' i 

visose dalyse miesto. į
Tel Virginia7-4499

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1175 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JAMES
139 Patchen Ave.,

139 Patchen Avenue, Borough of 
Kings to be consumed

MORAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1133 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 29 Wilson Avenue, Borough' of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ETTORE LEVANTINI
(Hector’s Bar & Grill)

29 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6390 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 52 Meserole Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on

52

the premises.
STAklSLAWA & JOHN SADESKY 

(20th Century Tavern)
Meserole St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2320 has bcenl issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control. 
Law at 280 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kingš to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN AM. CITIZEN CLUB 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1109 has been issued to the undersigned 
to sell’ beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 328 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premisės.

ANTHONY ROGERS
328 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 818 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wipe 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

48

the premises.
WILLIAM WARANITSKY

Johnson Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 998 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 371 Johnson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 547 Morgan Avenue, 
Brooklyn, County of 
on the premises.

KONSTANTY 
547 Morgan Ave.,

Borough ot 
Kings to be consumed

SINKI EWICZ 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4417 has been issued to the undersigned 
to sell' beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1018 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ROMUALD YUREWICZ & 
SOPHIE ANDRUSZKIEWICZ 

(R. R. & Bar & Grill)
1018 Manhattan Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7215 has been issued to) the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Boyorngė Control 
Law at 769 Metropolitan Avet/ Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises. ,

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda pertaisyta vifenbš fa-- 

milijos namhs. Aht 2-riį lupiį 5 kam
bariai ir maudyne. Ant pirmų lubų 
3 dideli kambariai ir du uždaryti 
porčiai. Taipgi yra General Electric 
Aliejinis Pečius. Visi langai aptąi- 
syti su screeps ir apsaugoti nuo vėt
rų. Visos elektros vields yra' ihšu- 
iuiotos. Randasi' garadžiųs ir priva
tinis įvažiavimas.^ Telefontipkite: 
MI. 2-0880. Nanihs raridaši Wood
haven, L. L

' (54-59)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
bet 200 dolerių! Tegul paban
do!

Argi ne aišku, kad tokias ne
sąmones gali pasakoti arba ra
šyti tiktai paskutinis besmege
nis? Argi nors truputį proto 
turintis žmogus tikės tokioms 
nesąmonėms ? 

* *
Tuo tarpu iš Lietuvos ateina 

malonių, gražių žinių. Sužino
me, kad 1946 metų pramonės 
planas buvo pilnai pravestas. 
Desėtkai įmonių jau atstatyta 
ir dirba.

Štai Vilniaus Tiesoje skaitau, 
kad jau atstatytas ir paleistas 
darban didžiulis Marijamponės 
cukraus fabrikas. O kai aš bu
vau Lietuvoje, tai nebuvo ne 
kalbos apie šio fabriko paleidi
mą darban.

« * *
Lietuvos žmonių gyvenimas 

kasdien šviesėja. Lietuvos liau
dis pilųai pasitiki savo jėgomis. 
Tokių Budginų ir “detroitiečių” 
melai ir išmislai jai tame darbe 
nepakenks. Jais bus apgauti ir 
suvilti tik Arųerikos lietuviai, 
kurie tokias Naujienas skaito 
ir tokių Budginų klausosi.

Palestinos Arabų ir Žydu 
Santaikos Puota

Jeruzalė. — Dvi mažiu
kės žydų ir arabų kolonijos 
šiaurinėje Palestinoje, pa- 
galiaus, suruošė santaikos 
puotą ir bučiavosi vieni su1 
kitais. Taip jie baigė kru
vinus vaidus, kilusius dėl to, 
kad vienas žydas andai bu
vo nušautas datulių miške
lyje.

Philadelphia, Pa
Vasario 24 d., \Vorld repor

teris pranešė, kad Tarybų Są
jungoj pradėjo statyti trijų 
kambarių gyvennamius iš me
džio pielavinų. Ir jų sienos yra 
nėperleidžiančios vandenį 
(water proof). Klausiau vieno 
inžinieriaus ar toki dalykai 
galimi. Jis atsakė, kad tai yra 
naujas
kad ir Amerikoje dirba iš pie
lavinų, gipso ir tam tikro mi
šinio tokias sienas.

išradimas. Jis sakė,

Antrą, pranešė, kad Tarybų 
Sąjungoj pradėjo statyti kelis 
laivus, kurie turės nuo 25,000 
iki 50,000 tonų įtalpos ir ga
lės vežti iki 4,500 keliauninkų. 
Laivai darys ‘ iki 27 jūrines 
mylias į valandą. Sako/ kad 
tai bus gražiausi ir patogiausi 
laivai pasaulyje. s

Dienraštis Bulletin, praneša, 
kad iš esamų pabėgėlių Vokie
tijoj grąžina“ į Lenkiją 600 tų, 
kurie tiitfės stdti prieš teismą 
ir atsakyti. Jų tarpe yra ir dvi 
moterys. Tarpe kitQ*jiemš kal
tui imty, jie yrą dalyvavę išžu
dyme 7,000 žydų.

Taip yra sti tais lenkais, o 
(kada bus lietuviai krirtiinalis- 
[tai grąžinami atgal, kurie da
lyvavo žūdyhie Lietuvoj žydų, 
ir kit dėiiibkratiitių žmonių?

.VaVgii'Ėfitele.

lieiritt, Sirijui ~ fto- 
litift^ riai^ėš įhiės-
tė, SyrijbjV užnVdsta 17 žitto- 
nių.

Pėr1 ro

Kreipkitės Asmeniškai

DIANE 
SPORTSWEAR 

CO.
12 NORTH HAMILTON ST., 

POUGHKEEPSIE, N. Y.
(57)

VIRĖJA—ŠEIMIN1NKC Al
Guolis ant vietos,, 2 Suaugę. Vaikas 2 metų. 

Retkarčiais Pagelbėti. 4 Kambariai. 
Nėra skalbimų. Alga $175 j menes) 

ENDICOTT 2-3064.

NAMŲ DARBININKE
Prie mažos Šeimos. Turi būti patyrusi, aku- 
raina ir sugabi. Nuosavas kambarys. Priva
tinis namas Brooklyne. SAUKITE TARPE

5 ir 8 P.M. ESPLANADE 5-4047.
(55)

NEPYKITE DĖL TŲ CENTŲ

Jeigu jums dešimtukinėse 
prisieina dabar daugiau mokė
ti, nepykite. Didžiųjų Wool
worth dešimtukinių turto pa
velde ja Barbara Hutton šiomis 
dienomis ištekėjo už kuni
gaikščio be kunigaikštystės 
Igor Troubetzkoy, Šveicarijo
je.

Kas manote, kad tam mažai 
pinigų reikia, pabandykite pa
siskelbti kokiu princu ar prin
cese ir pradėti rhoterystės stė
ną per Šveicariją ir Paryžių.

• PARDAVIMAI
Parsiduoda vištų farma, 90 akrų, 

4000 dedančių vištų, elektra, bėgan
tis vanduo, naujas namas, gabu šil
doma, telefonas, smalinis kelias. Ori
ginale kaina $14,500. DABAR nuže
minta kaina iki $12,800. M. HURME, 
(P. O.) Pomfret Center, Conn. (Lo
cation) Bush Hill, Brooklyn, Cohn.

(55-60)

pajieškojiMaj
Pajieškau savo brolio Juozo Ku- 

•dirkos. Iš Lietuvos kilęs nuo Žalvie- 
derių sodžiaus, Suvalkų rėd. Taipgi 
pajieškau seserų Petronės ir Agotosl 
Girdėjau, kad paskutinį sykį gyveno 
Argentinoj. Norėčiau su jais susira
šinėti, — Geo. Kudirka, 131 Inslee 
PL, Elizabeth, N. J. (54-56)

Pajiešk&u savo tėvo Prano Petrai
čio ir tetos Franciškos Pažareckie- 
nės, paskutiniu laiku gyveno Chica- 
goje. Iš Lietuvos majio tėvas kilęs 
iš Jurbarko vals., Raseinių apskr., 
Skirsnemunės parapijos. Mano aht- 
rašas: Ona Petraitytė, Rua Tres, 
Rios 484, Sao Paulo, Brazil. (54-55)

PRANEŠIMAI
EASTON, PA.

LLD 13 kp. susirinkimas įvyks ko- 
ivo 9 d., 2:30 vai. dieną. 429 North
ampton St. Malonėkite visos daly
vauti, nes yra daug svarbių dalykų 
apkalbėjimui. — Sekr. (54-55)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks ko

vo 10 d. Liet, salėje, 851 Hollinš Št., 
7:30 v. v. Narius kviečiame daly
vauti, turime svarbius dąlykūs ap
svarstyti. Bus ir kalbėtojas, viet. 
■darb. org. veikėjas, Philip Frank- 
feld. Kalbės Miesto valdininkų rin
kimų klausimu, svarbu visiems būti 
mitinge. — P. ^Paserskls. (54-55)

\VORCESTER, MASŠ.
1 ALDLD Moterų 155 kp. susirinki1 
mas įvyks kovo 10 d., 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malonė
kite visos nares dalyvauti ir narių 
atsiveskite įrašyti. Reikės išrinkti 
delegates į JSeimą. Po mitingo bus 
baųkietas, turėsime skanių. valgių- ir 
šilto gėriąio. —A. W. (54-55)
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APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS PUNDELIŲ 
Naujų ir Panaudotų

Drabužių ir MAISTOSimona- 
willianwbur- 
gyvenantieji

Simonavičiai 
Floridoje

Mateušas ir Am ii i ja 
vičiai, buvusieji 
giečiai, dabar
Richmond Hill, išvyko kelioms 
savaitėms atostogų į Floridų. 
Su jais kartu taipgi išvažiavo 
E. Ambrozienė ir jos marti.

pripažinti, filmą 
bauginančiai.

ūmos gadynės butai, 
apeigos, karo veiks-

i skirtingi nuo papras-

eik iš numirusių prisi- 
bajorams varinėjant 

prieš sosto įdėdinį, ir 
prieš kitus, o “knia- 

besiperšant jo dar ne-

ose lindį dvasiškiai

Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas

Darbą Užbaigė
L. P. T. K. drabužių centro, 

417 Lorimor St., Brooklyne, 
pirmu kartu po trijų metų už
viešpatavo tyla. Komitetas dar
bą užbaigė. Paskučiausius pun
dus drabužių ir čeverykų, atga
bentų jau pavėluotų, grupė 
miteto narių dar sukrovė ir 
tavai viską paruošė išvežti 
laivo.

Daugiau nekraus, jeigu
ir atsiųstų - atneštu. Atitinka
moms valdinėms įstaigoms pa
duotas rokundas juk nekaita
liosi. Kartą įteikei — užbaigta.

Su laiku ir pati mašina gal 
patrauks į Lietuvą balto 
ar ko kito pakus spausti, 
kui — į muziejų. Tiek 
tarnavusi, Mato Klimo
nuo laiko pataisoma, nors 
braškėdama, ji garbingai dar
bą užbaigė. Garbingai, kaip ir 
nedidelis būrys tų patvariųjų 
darbštuolių, kurie per šalčius 
ir karščius, per sniegus ir lie
tus buvo čia visuomet, kada tik
tai reikėjo ir sveikata tarnavo. 
Ateidavo čia jie už darbą neap
mokami ar bent kokių iš ko 
nors malonių nelaukdami.

Džiaugsmas, kad pagelbės 
gimtajam kraštui nugalėti ka
ro ir vokiečių fašistų, taipgi sa
vųjų Judų-išdavikų sudarytus 
sunkumus, kad pagelbės gimto
jo krašto žmonėms buvo jų vie
natinis atpildas. Tiktai tas ir 
suteikė jiems stiprybės dulkė
tame, aitriame ore dėvėtus, kar
tais dar ir nevalytus drabu
žius atrinkinėti, krauti ir tą 
nerangiąją mašiną sukti. O ši 
irgi buvo — ne piknikas, kaip 
aną syk vienas draugas, pagy
venęs žmogus, komiteto suruoš
tame draugiškame pobūvyje 
pasakė:

—Vieną vakarą pristatė ma
ne tos mašinos sukti. Nuo to 
vakaro aš pradėjau bijoti ir pro 
krautuvę praeiti, kad neprista
tytų prie mašinos.

KAS SIUNČIAMA TAME 
PASKUTINIAME

šio 12-to Siuntinio, paskuti
nio, antrojoje dalyje dar yra 21 
skrynia (19 čeverykais pri
krautos, 2 smulkmenom), 53 
rutuliai (bales) drabužių. Tū
los skrynios ir rutuliai labai di
deli, nepajudinamai' sunkūs. 
Dar bus kai kam didžio 
į vežimus sukelti.

Anksčiau, pritrūkus 
krautuvėje, buvo išvežtos
dėlį 20 bėlų drabužių ir 9 skry
nios čeverykų. Buvo manyta 
palaikyti iki užbaigs paskuti
nius sukrauti. Bet šie paskuti
niai užtruko ilgiau, tuo tarpu 
laive pasitaikė vietos ir tie pir
mieji išvežti seniau.

Per abi dalis 12-jo Siuntinio 
išsiunčiama 30 skrynių ir 73 
belos, kaip sakė jų visų adre- 
suotojas Vincas Čepulis.

DIRBO CENTRE
Paskiausiu laikotarpiu dar 

dirbo Vincas Čepulis ir Jurgis 
Waresonas po 3 vakarus; Jonas 
W. Thomsonas ir Jonas Rušins- 
ikas po 1 vakarą.

DAVE DRABUŽIŲ AR 
ČEVERYKŲ

• Paskiausiu laiku 
žiau, kiti daugiau) 
vežė drabužių ar 
kitų reikmenų šie:

Brooklyniečiai: K. M. Sukar- 
skas, M. Stakovas, K. Yotauta, 
Malinauskai, Adeikiai, K. Pet-

darbo

vietos 
į san-

(vieni ne
atnešė - at- 
čeverykų ir

PASKUTINĖS DIENOS
Jau paskutinės dienos atsi

skaityti valdžiai su taksais už 
1946 metus.

Tinkamai Jums Patarnaus 
TAXŲ AKOUNTANTAS

Stanley Zubavičius 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Jis atlieka raportus visokių 

valdžios taksų ir veda biznių 
knygas.

Pas jį galite kreiptis penk
tadieniais nuo 7 vai. vakarais.

šeštadieniais ir Sekmadie
niais Ištisa Dieną.’ 1

rikienė, J. Vilkas, O Depsienė, 
1. Chalkiai, A. Mureika, P. ir 
N. Ventai, M. Sapiega, M. 
Yakštienė, S. Sasna, Mrs. 
Worth labai daug gerų dra
bužių ir batų, M. Balčiūnas ir 
M. Ibanez, K. O. Depsai ir duk
tė Albina, Lucy Mackszyck, N. 
Buknienė, J. Puodžiūnas.

Iš apylinkių: G. Belinis, New 
York, Walter Žukas iš Eliza
beth, O. Lukauskienė iš Great 
Neck, Dr. J. J.-Kaškiaučius ir 
sesuo Giedraitienė iš Newark, 
A. Teleįša iš Newark, V. Kar
tonas iš Maspeth, Paulina Sa- 
manick iš Woodhaven, 
Aleknai iš Richmond 
Žemaitienė iš Bronx. 
Teikimo darbą.

“IVAN THE TERRIBLE” 
STANLEY^ TEATRE.

Istorinė drama iš Rusijos ca
ro Jono' IV-tojo valdymo laikų, 
hIvan The Terrible,” kovo 8-tą 
pradedama rodyti Stanley To- 
htre, 7th Avė. ir 42nd St., Now 
Yorke.

Filmai veikalą parašė, ją ga
ilino ir dirigavo pasauliniai 
paskilbęs direktorius Sergėjus 
Eisenstein, kurio pirmesnieji 
veikalai “Aleksandras Nev- 
hkis,” “Potemkinas” ir “10 
Days That Shook the World” 
daugeliui amerikiečių jau ma
tytos, bet neužmirštos. Foto
grafavo Edward Tisse ir Andre 
'Moskvin. Gaminta Alma Ata 
studijose. Amerikoje ją rodo 
Arlkino Pictures, Inc.

Ivaną vaidina Nikolajus 
čerkasovas, žvaigždė filmose 
“Aleksandras Nevskiš,” “Baltic 
Deputy” ir “Petras Pirmasis.” 
Kitose svarbiose rolėse 
Vsevolod 
žarovas, 
Liudmila

“Jonas
filmos, ne toks jau baisus, kaip 
iš vardo įsivaizduoja. Baisus jis 
bajorams, pirkliams ir tiems 
“kniaziams,” kurie gatavi Rusi
ją parduoti svetimiem. Jo va
lios ir galios stiprybės bijo visi 
šeškai.

Pudovkinas,
Aleksejus 

čelikovskaja. 
Baisusis,” anot tos

Žavinti ir"Sujaudinanti Drama!
Teresa Wright * Robert Mitchum

“PURSUED”
United States Pictures pagamino 

dėl WARNER BROS.
Fr puikus asmenų vaidinimas scenoj 

LOUIS PRIMA ir Jo Orkestras
STRAND Broadway ir 47 St.

Pasidžiaugk Vienu Puikiausių 
Muzikalių Vaidinimų!
Matyk patrauklų, žavintį ir 
virpantį scenos veikalą!

CAROUSEL ✓ 
su garsiausiais pasaulio aktoriais, 

dainininkais, šokikais ii’ šauniu 
orkestru.

Tikietai dabar po $1.20 ir daugiau 
Vakare 8:30,

Popiet šeštad. ir Ketvirt. 2:30 
MAJESTIC THEA.

44th Street, West of B’way.

Smagiausia romantiSka komrxlija 
. . . Tai meilė* žydėjimas . . . 

su gausybe juokų!
PAULETTE GODDARD 
FRED MacMURRAY

Suddenly It’s Spring
su Macdonald Carey * Arleen Whelan 
Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj

* Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj # 
JOHNNY LONG IR Jo Orkestrus 

Dar ir JOAN EDWARDS. LEWIS ir 
VAN. BUDDY LESTER

• Vidunaktj Rodoma Kas Naktį.

PARAMOUNT Broadway ir 43 St.

* *
*

u

Pamatyk Sėkmingiausi Muzikali 
Veikalą ant Broadway!
Pasidžiaugk smagiausia muzika, 
šokiais, dainomis ir puikiu 
aktorių vaidinimu.

OKLAHOMA!
Tikintai po $1.20 ir daugiau.
Vakarais 8:30 ir popiet 2:30

[ Ketvirtadienį ir šeštadienį.
ST. JAMES THEA.

44th Street, West of B’way

WIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Labai Juokinga Istorija Gyveni
mo ir Meilės New Yorko 

Burdingierių Name!
Barry Diana Sonny

Fitzgerald Lynn Tufts

"Easy Come Easy Go’
IrChester Morris 

kitoj populiarėj serijoj 
■“Boston. Blackie and The Law” 
Extra! “Asmeninis” vaidinimas♦

Bill Floyd vargonuoja 
kiekvienam vaidinimui!

Brooklyn Flatbush
PARAMOUNT ir DeKalb Avės.

IIMIIIIIIIINIIIIIIIIIM

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Palestina . . . Anjrlų valdžia griežtai suvaržo Jeruzolę, Tel Aviv ir kitus miestus 
)>o prievartos veiksmit ir bombų sprogdinimo išsiveržimo — Vietų Afrika . . . Ma
tyk pirmuosius paveikslus iš Anglijos karališkosios šeimynos atvykimo . . . Matyk 
200,000 žmonių sveikinant karališkųjų šeimynų Capetowne I — Indo - China... 
Matyk žmones bėgant nuo karo siautėjimo . . .
Matyk filmų apie Annan imperatorę ir penkis jos vaikus, prisiglaudusius kanadie
čių iuisijojo — Matyk naujausių prietikių filmų!
“RUBBER RIVER”. Matyk baltuosius žmones nuvykstant j Nicnraguų ir suran
dant ten gumų I
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

I 

lliĮ V/UpWl/WUlf J-------AIIUU • V*111I1U> • • • ?

. Matyk chinus apleidžiant Hanoi! — į 
■ - — ..................................... I

i

Reikia 
triguojaųti 
Nepažįst 
aprėdai, 
mai laba 
tai matomų. Marškuoti didikai 
gaubtuvu 
atrodo kukiais raganiais ar mū
siškiais

Yra ir 
nu — gedulas gražuolės carie- 
nės, maskviečių maldinga ke
lionė grąžinti bajorų neapken
čiamą carą Maskvon. Įdomu ir 
caro bev 
kėlimas 
intrigas 
vieniems 
žiams” 
palaidoto “našlei.”

Taigi, vertėtų “Baisųjį Joną” 
pamatyti. Bus nieko sau kon
trastas po “Akmens Gėlės,” ku
ri tenai išbuvo 10 savaičių 
(baigiant kovo 7-tą). R.

“THE SEA OF GRASSF 
šiuo metu Radio City Music 

Hall rodoma Metro-Goldwyn- 
Mayer kompanijos filmą “The 
Sea of Grass:’ kurioje vyriau
sių aktorių roles vaidina Spen
cer Tračy, Katharine Hepburn, 
Robert Walker, Melwyn Dou
glas ir kt. Filmą dirigavo Elia 
Kazan.

Veikalas vaizduoja praeito 
šimtmečio gyvenimą vakarinėse 
valstijose — gyvenimą, kai mil
žiniški žemės plotai stovėjo 
tušti - tuštutėliai, neapgyventi 
žmonėmis, bet kai tam tikri 
“drąsūnai” valdė tuos plotus, 
kaip kokias karalijas, nepaisy
dami biednesnių farmerių, be- 
sisiekiančių įsikurti ten.

Tokiu drąsūnu ir buvo vie
nas, kurio rolę vaidina žymu
sis aktorius Spencer Tracy. 
Katharine Hepburn — jo žmo- 
ha, iš St. Louis miesto; veikale 
parodoma, kaip federalinė mū
sų krašto valdžia stojo už tai, 
kad jai priklausančios žemės 
negali- valdyti tik vienaš ar du

asmenys, bet kad ją dirbtų ir 
valdytų platesnieji farmerių 
sluogsniai, prasimušę į vaka
rus. Tai buvo senais “geraisiais 
laikais.”

Veikalas gan intriguojantis 
ir ilgas — virš porą valandų 
užima jį stebėti. Kai kur, mano 
nuomone, biskelį nuobodžiai 
pratęstas. Tačiau, suėmus vis
ką, “The Sea of Grass” stovi 
visa galva aukščiau už eilę ki
tų filmų, rodomų šiuo metu 
New Yorko teatruose. Taigi 
asmuo klaidos nepadarys, nuė
jęs šios filmos pamatyti.

Wr.

Am iii ja ir Mateušas Simona- 
vičiai, brooklyniečiams gerai 
pažįstami buvusieji biznieriai, 
neseniai gavo iš Lietuvos pluoš
tų laiškų nuo sesers ir švogerio 
Jono ir Anelės’Šablickų .iš Ža
deikių kaimo, Vabalninku 
valsčiaus, Biržų apskrities.

Laiškuose Šablickienė grau
džiai apsiskundžia brooklynię- 
tei savo sesutei baisia jiems 
nuoskauda iš fašistinių^ bandi
tų pusės, aršesne nuoskauda, 
negu jiems padarė karas. Pir
majame laiške, išsiųstame rug
pjūčio 12-tą, 1945 m., ji rašo:

Ašai ir Jonas sveikinam jus, 
sesute, švogeriuką 
jūsų vaikelius ir 
Dievo sveikatos ir 
gyvenime.

ir brangius 
prašom nuo 
laimes jūsų

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

World Tourists, Inc.
(įsteigta nuo 1927 m.)

PERSIUNČIA 
PUNDELIUS naujų, senų 'drabužių ir kitų daik-

Laisvės Bazaras Jau Prasidėjo; 
Turtingas Gražumais ir 

Geromis Vaišėms

Amilyte brangi, aš nieko ne
žinau apie jum, ar sveiki, ar te
bėra sūneliai namie.

Mes esam liūdnus. Tik Alpu- 
ko Marytė liko, 5 metų. 0 Juo
zukas Vilniuje, tarnauja Rau
donojoj Armijoj.

Alpukas, tai buvo ant fronto 
4 fnetus, Rusijoj. Lietuvon ei
nant frontui sužeidė dešinę ko
jų, sulaužė, bet daktarai sugy
dė, tik ištiesti kojos gerai ne
galėjo, biskį šlubavo. Iš Rusijos 
išsistorojom, kad paleistų na
mo. Tai atvažiavo prieš Vely
kas. Labai nusidžiaugėm, kad 
tiek vargo matęs ir sugrįžo. 
Fronte buvo žvalgų raiteliu. 
Džiaugės namo grįžęs ir mes 
linksmi buvome sulaukę Alpu- 
ko.

Alpukas nuėjo kieminėtis į 
Muntvidų kaimų, netoli. Atėjo 
banditai, išvedė to kiemo mer
gaitę ir Alpuką ir sušaudė ba
loje, kad ir kūno negalima at
rasti, labai užtvino vanduo.

Sesyte brangi, nors laiškeliu 
mano širdį nuramink. Nūdnūs 
namai ir mes ašarom patvinę, 
labai nekaltai nužudė ...

1. MES

*

lėšas.

3. MES turim įrengimus ge-

#<:

18 W. 28 St, N. Y.

Tel. Orchard 4-1660

M 
y

lais 
ir

Sensacinga Tikro Gyvenimo Istorija ...
Kupina
dalykų,

riausiai jums patarnauti.
4. MES apdraudžiame siun

tinius.
Dėl platesnių žinių rašykit, 
telefonųokite arba ateikite.

WORLD TOURISTS, INC.

7fh AVt.Uf.
« t 41 STS.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

SALES dėl Balių, Koncertų, Bnnkietų, 
Veatuvių, Susi rinkimų ir' t.t. Puikus 

irteičiua su naujausiais Įtaisymais, 
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

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

Visas Sovietų Sąjungos 
dalis a] įmokėtais iš anksto 

muitais 
kaip ir visuomet
i taip pat chemika- 
išrūkome drabužius 
gauname Sveikatos 

Tarybos liudijimą.
2. MES sumažinome savo

veiksmų ir begailestingos dramos ... pilna netikėtų 
taip kad širdis plaka lyg plaktuku!... Tikroviška!

DANA ANDREWS

^BOOMERANG”
su JANE WYATT * LEE J. COBB

Ir Kuo Šauniausias Asmenų Vaidinimas Scenoj * 
ED SULLIVAN’S Visa-Žvaigždis Revue 
KATHERINE DUNHAM ir Jos Šokikai.

ERNESTO LECUONA Šaunus Lotyn-Amerikietis Komp. 
ED SULLIVAN Garsus Broadway koliumnistas.

EXTRA! SID CAESAR naujausia komedinė sensacija.
SPECIALIAI! Phil Regan.ROXY 7th Ave. ir 50th St.

ARTKINO presents
A DARING 

TRADITION BREAKING 
SPEGTACLE by 

SERGEI EISENSTEIN

flMHM

The TERRIBLE
* Original tymphonic rcore by PROKOFIEFF 

fHOOUCED IN U.S.S.R.
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DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystč 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto)
Telefonas EV. 7-5550-1-2

Žinokite, jog čia pirkaite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

ADAM V; WALMUS, DM
DAKTARAS—DENTIST

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N, Y.

T<& SOuth 8-5569

Kovo 7-tos popietį, penkta
dienį, prasidėjo dienraščio Lai
svės metinis bazaras ir tęsis be 
pertraukos tris vakarus.

Bazaras ypatingai turtingas 
gražiais ir aukštai vertingais 
rankdarbiais. Tai puosšmenos 
namams ir sau. Yra ir ne taip, 
jau puošnių, bet labai reikalin
gų namuose dalykėlių.

Į valias Geru Valgių
Penktadienio vakarui z valgių 

ruošimu gaspadinės pradėjo rū
pintis jau iš ryto. Taip bus ir 
likusiomis dienomis. Taigi, kas 
vakaras galėsite bazare vaka
rieniauti tuojau po atsidarymo 
bazaro, 5 vai. po pietų.

Kita gerovė bus ta, kad jau 
galėsime turėti pakankamai 
maisto, nors, tiesa, Laisvės ba
zare net; pačiais sunkiausiais, 
karo laikais alkio nebūdavo. 
Valgę ar nevalgę patys namie, 
gerieji Laisvės patrijotai atneš
davo bazarui savo serą mėsos, 
cukraus ir kitų trūkstamų mai
sto produktų.

Gaspadinėms Prašymas
Greta sočių, kasdieninių val

gių, norėtume bazare turėti ir 
šventadieniškų skanumynų, ku
ri us pagaminti pačiame bazare 
neįmanoma dėl stokos laiko ir 
parankumų. Tad prašome gas- 
padines apdovanoti bazaro val
gių stalą namų darbo skanu
mynais.

Prašome Įsitėmyti
Bazaras jau prasidėjo.
Laikas: 5k vai. po pietų 

dieną, kovo 7, 8 ir 9-tą.
Vieta: Grand Paradise Ball

room, 318 Grand St., kampas 
Havemeyer St., Brooklyne.

Dainos ir Šokiai
Aido Choras, vadovaujamas 

George Kazakevičiaus, sutiko 
atvykti dainuoti penktadienio

Pavidis Radio Orkestrą gros 
šokiams kas vakaras — penk
tadienį ir šeštadienį nuo 7, sek
madienį nuo 6 vai. Įėjimas šeš
tadienį ir sekmadienį po 40c.

šeštadienio ir sekmadienio 
vakarais turėsime smagių pasi
matymų ir pobūvių su svečiais 
iš toliau.

kas

Tuščias gatvekaris praeitų 
sekmadienį pabėgo atgal du 
blokus pakalniui ant Rogers 
Ave. ir smogė į kita gatvėna- 
rį stotyje prie Bergen St. Lai
mei, anas irgi buvo tuščias, 
tad niekas nenukentėjo.

ir visas kitas šalis, taigi ir į 
L enki j ą, čechoslovakiją, 
Vengrija, Austriją, Vokieti
jų, Franciją, Belgiją, Itali
ją, Rumuniją, Jugoslaviją.
SIŲSKITE MAHLER BODU 
Greitam Pristatymui 
Pigiausiomis lėšomis

Visos Smulkmenos 
Sutvarkomos

Siuntiniai Įkainuojami
Užsieniniai muitai

išrenkami
Padėvėti drabužiai 

Cheminiai išrūkomi
Apdraudžiami pilnai vertei
MES SIUNČIAM GATAVAI 

PARUOŠTUS MAISTO 
PUNDELIUS J SOVIETŲ 

SĄJUNGĄ
Maisto Pundelis No. 1, 

įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $10.98

Maisto Pundelis No. 2, 
įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $12.50

Atneškite arba siuskite 
pundelius pas

HENRY D. MAHLER, INC.
Bronx-500 East 164th St.
Važiuot 3rd Avė. “L.” iki 161 St.

Manhattan —
637 Second Ave.

Tarp 34th ir 35th Streets
Tel. MOTT HAVEN 9-5300.

G
M

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkifnas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y,
T©!. EVergreen 4-9612

X

BULOVAI

-..... ———6-taa puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily ♦ 

Šeštadienis, Kovo 8, 1947
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SmkKKM

A

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

MAN
1S - • • <247s

CAMM1DG*

PAPUČIA
17 |»weU . . , 1247S

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

feJEĄTKia

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais,

A




