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Berlyne Pavogtas Automobi 
lis Generolo L. Clay’o, 
Amerikonu Komandieriaus

Publika plojo Lewisui ir 
juokėsi iš Tafto.

Amerika Prašanti Palaikyt 40,000 Anglų Armijos Graikijoj; 
Prezidentas Siūlysiąs $200,000,000 Monarchistams

tojų komisijos sudarymo.
Pirmiausiai, reikėtų paly

gint Jungtinių Valstijų ir 
Lenkijos įstatymus dėl pi
lietybės, sako Grosz. Pa
vyzdžiui, amerikonai laiko 
savo piliete nuteistąją kalė
ti Ireną Dmochovską, nes ji 
gimus Jungtinėse Valstijo
se. Bet pagal lenkų įstaty
mus jinai skaitoma Lenki-
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Nanking. — Chinų komu
nistai artėja prie svarbaus 
uosto Tsingtao.

apsidrausti ligoj ir 
palaidojimo lėšo-

TRUMAN REIKALAUSIĄS 
GRAIKU MONARCHIST AM 

GINKLŲ IR PINIGŲ

pernai lenkų valdžia siūlė 
ambasadoriui Lane’ui suda
ryt mišrią amerikonų ir 
lenkų komisiją, kuri eitų 
pas vadinamus Amerikos 
piliečius kalėjime ir su 
kiekvienu pasikalbėtų. Bet 
Amerikos a m b asadorius, 
girdi, vis delsė tąip, kad iki 
pat šiol amerikonai nepada
rė jokio žingsnio dėl lanky-

Jeruzalė 
griežtą, karinę apgulą prieš 
žydus miesteliuose Reho- 
voth, Nathanya ir Hadera 
ir per kratas kiekviename 
name suėmė dar 32 žydus, 
tariamus teroristus. 20,000 
anglu kariuomenės su poli
ciniais šunimis ir lėktuvais 
medžioja teroristus viduri
nėje ir šiaurinėje Palestino-

JUNGT. VALSTIJOS NORI 
PAMATYT ANGLŲ PLANUS 

DĖLEI PALESTINOS

Washington.— Cenzo biu
ras sako, kad vasario mė
nesį šiemet 55,500,000 ame
rikiečių dirbo alginius dar-

REPVBLIKONAI N. Y. VALST.' 
SEIMELYJE VŽGYRĖ DU 
RAVDONBAVBIŲ BILIUS

Roma. — Policija šaudė į 
demonstraciją darbininkų, 
reikalavusių pridėt 15 nuo
šimčių algos, Messinoje, Ita
lijos saloje Sicilijoje. Du 
darbininkai nušauti ir trys 
sužeisti. Fabrikantų Sąjun
ga Romoje sutiko tiek pa
kelti algą savo darbinin
kams. Bet Messinos fabri
kantai atmetė tą reikalavi- 
ma.

nes ji ištekėjus 
—Dmo- 
už tai,

Peiping. Chinija. — Kari
nis amerikonų teismas pir
miau nuteisė savo marinin- 
kų korporalą Wm. G. Pier- 
sona 15-kai metų P sunkių
jų darbų kalėjimą už .chi
nietės studentės išžagimą. 
Dabar tapo nuteistas mari- 
ninkas W. C. Pritchard 10 
mėnesių kalėti, kad jis ma
tė, kaip Piersonas ją žagė, 
bet užtylėjo.

Varšava. — Lenkijos val
džia pyksta, kad Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Ar
thur Bliss Lane, sugrįžęs 
namo, pasakojo, kad buvę 
neleista jo ambasados na
riams pasimatyti su 100 į- 
kalintų Amerikos piliečių. 
Lenkijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovas Vikto
ras Grosz pranešė, kad jau

Maskva. — šį pirmadienį 
čia atsidarys konferencija 
tarp J Amerikos, Anglijos, 
Sovietų ir Franci jos užsie
ninių ministrų. Jie svarstys 
planus dėlei taikos sutarčių 
ęu Austrija ir Vokietija.

Kalbėdamas senato ko
mitetui darbo reikalais, Le
wis pareiškė, jog valdžia 
tarnauja angliakasyklų sa
vininkam, kaip koks “stūm- 
dytojas - k u m š č iuotojas” 
prieš mainierius.

“Valdžia vartoja savo ga
lią, kaip sunkią geležinę 
buožiukę mušti mainierius 
ir priversti juos pasiduoti, 
kuomet kasyklų savininkai 
tik ima sau pelnus”, sakė

Washington. — žemdir
bystės departmentas pra
našauja, kad šių metų pa- 
baigon maistas atpigsiąs 15 
nuošimčių.

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo organo, matome, kaip 
daug ta organizacija jau yra 
pagelbėjus nariams ligoj ir mi
rusių giminėms. Pašalpomis ir 
pomirtinėmis jau išmokėta ar
ti miliono dolerių! Dar. dauge
lis lietuvių galėtų įstoti į šios 
org. eiles 
pasirūpinti 
mis.

Iš Vokietijos praneša, kad 
demokratiškai nusiteikę vokie
čiai nepatenkinti apvienijimu 
anglų ir amerikiečių zonų į 
daiktą ir paleidimu be bausmių 
“mažųjų nacių.“

Jie reikalauja, kad Vokietija 
būtų demokratiška, kad naciai 
būtų nubausti, kad vokiečiams 
leistų balsuoti, ar jie nori visos 
Vokietijos apvienytos ir demo
kratiškai besitvarkančios.

Sako, kad Tarybų Sąjungoj 
sutinka su tokiu liaudies balsa
vimu. Pažiūrėsime, ką pasakys 
Londono ir Wall stryto “demo
kratai“; ar jie sutiks su liau
dies/balsavimu?

Washington. — Praneša
ma, jog prezidentas Truma- 
nas šią savaitę prašys kon
gresą, kad leistų siųst gin
klus ir amuniciją Graikijai 
ir kad nutartų paskolinti 
Graikijos monarchist!!- val
džiai 200 iki 350 milionų do
lerių.

Prezidentas šaukė repu b- 
likonus ir demokratus sena
torių ir kongresmanų va
dus pasitart su juom pirma
dienį apie paramą (fašis- 
tuojančiai) Graikijos kara
liaus valdžiai prieš kovo
jančius respublikiečius-par- 
tizanus. Teigiama, kad Tru- 
manas pasiūlys jiem savo 
planus užgirti. Po to prezi
dentas įteiksiąs kongresui 
pareiškimą, šaukiantį gel
bėt Graikijos monarchist!!

Lewis. — Paskutiniu laiku 
valdžia su vykdomąja galia 
ir per savo teisminius ir 
įstatymų leidimo skyrius 
veikė taip, kad sustabdė 
bendras (kolektyves) uni
jos derybas su samdytojais 
anglies pramonėje. Tuo bū
du mainieriai yra »priversti 
ir toliau dirbti 9 valandas 
per dieną, 6 dienas per sa
vaitę už per žemą algą.”

Kad valdžia, užėmusi ka
syklas, prispirta darbinin
kus tokiomis sąlygomis 
dirbti, tai kompanijos visai 
nenori pradėti derybų su 
Jungtine Mainierių Unija, 
sakė Lewis. Minkštųjų ang
liakasyklų savininkai tuo 
būdu gauna 250 milionų 
gryno pelno per metus, po 
visų išlaidų atskaitymo. Be 
to, savininkams lieka po

Po Pirmo Pasaulinio karo so
cialistai eilėj šalių padėjo tur
čių klasei išlaikyti išnaudojimo 
ir kitų žmonių pavergimo tvar
ką' Dabar dešinieji socialistai 
tą pat daro Anglijoj, • Graiki
joj, Chinijoj, Japonijoj, anglų- 
amerikiečių okupuotoj Vokieti
joj ir eilėj kitų šalių.

Visi Chinijos demokratiški 
žmonės piktinasi generolo 
Chiang Kai-sheko režimu, bet 
“socialistai“ sutvėrė partijukę 
ir stoja į reakcijos vežimo jie- 
has.

Demokratiniai žmonės Vo
kietijoj nori, kad jų tauta grįž
tų į kultūriškų ir taiką mylin
čių tautų eiles. Jie nori kovos 
prieš hitlerininkus.

Berlin.— Čionaitinis New 
Yorko Herald Tribune ko
respondentas rašo, kad 
amerikon. “ekspertai” Ber
lyne smarkiai kritikuoja 
Potsdamo konferencijos nu
tarimą .prijungti Lenkijai 
rytinį Vokietijos ruožtą, 
76,000 ketvirtainių mylių.

Suprantama, kad Ameri
kos delegatai keturių di
džiųjų talkininkų konferen
cijoj Maskvoj reikalaus tą 
nutarimą “pataisyti.”

Venecija, Italija. — Kari
niame anglų teisme prisipa
žino feldmaršalas Albertas 
Kesselvingas, kad jis pats 
davė įsakymą, pagal kurį 
1944 m. kovo 24 d. vokiečiai 
sušaudė 335 civilius italus. 
Šie ittilai buvo akių plotu 
nužudyti už tai, kad kiti, ne
suimti italai užmušė tam ti
krą skaičių naciu karių. 
Hitlerininkai vykdė savo 
taisyklę — už kiekvieną vo
kieti nužudyt po 10 kita
taučių.

Kesselringas sakė, kad 
jam nesuprantama, kodėl 
anglai nusmerkė mirt gene
rolą Eb. von Mackenseną 
už tų italų sušaudymą, kuo
met, girdi, “tik aš daviau 
tokį įsakymą.”

Pirmadienis, Kovo-March 10, 1947

Berlin. — Du vokiečiai 
“Taęespiegel” 1 a i kraščio 
darbininkai apalpo nuo al
kio bedirbdami. Tada su
streikavo kiti darbininkai 
to vokiško laikraščio, lei
džiamo amerikinėje Berlvno 
dalyje. Streikieriai reika
lauja duoti jiem kartą per 
dieną pavalgyti kareivinėje 
amerikonų valgykloje.

Batavia, Java.— QinkhiO- 
ti holandai užgrobė prekinį 
Amerikos laivą M. Behrma- 
na, kuris gabenosi gumos 
krovinį iš Indonezijos patri- 
jotų užimtos srities.

valdžia.
Amerikos valstybės sek

retorius Marshallas prašė 
Angliją, kad palaikytų 40,- 
000 anglų armiją Graikijo
je, kuomet Jungt. Valstijos 
ginklais ir pinigais stiprins 
graikų monarchist!! valdžią, 
kaip praneša United Press 
iš Athenų, Graikijos sosti
nės.

Dešinieji Amerikos politi
kieriai ir jų spauda ii* ra
dijai gąsdina, kad jei Grai
kijos monarchist!! valdžia 
nebus greitai sustiprinta, 
tai ii’ Graikija pateksianti 
tai ir Graaikija pateksianti 
į Sovietų įtaką. Tuomet, 
girdi, Sovietai užkirsiu An
glijai ir Amerikai kelią į 
rytinę Viduržemio Jūros 
sritį.

jos centre dar turime knygos 
“Naujoji Lietuva,” kurią para
šė A. Bimba keli metai atgal, 
šioj knygoj yra visi dokumen
tai, pagal kuriuos tvarkosi .Lie
tuvos žmonės. Knyga yra 200 
puslapių. Joj nušviesta, kaip 
Lietuvos žmonės pasirinko nau
ją gyvenimui kelią, šią knygą 
reikia skaityti ir platinti ypa
tingai dabar, kada visokį hitle
rininkai Skleidžia melus apie 
seną mūsų tėvynę. Jos kaina 
dabar tik 25 centai.

kaip numušamų taksų nuo 
Į įvairių dalykų. Taigi val
džios globoje “dabartinė pa
dėtis labai pelninga savinin
kams”, pridūrė Lewis.

Sąlygos angliakasyklose 
tokios blogos ir pavojingos, 
kad “jauni vyrai jau neina į 
jas, — tęsė Lewis. — Senes
nieji gi miršta, lieka sužeis- 
sti arba užmušti. Juk per 
metus kasyklose sužeidžia
ma 60 tūkstančių žmonių ir 
užmušama 2,000; 2,000 taip 
sužalojama, kad daugiau vi
sai nepajėgia dirbti, o 25,- 
000 taip sužeidžiama, kad 
jau negali pilnai dirbti.”

Amerikos mainieriai da
bar. valdžios komandoje, tu
ri dirbti ilgesnes valandas, 
negu bet kurioje kitoje civi
lizuotoje šalyje, ir 90 nuo
šimčių jų gyvena tokiose 
mizernose patalpose, kur 
nėra net bėgamojo vandens, 
pastebėjo Lewis, atsakyda
mas į senatoriaus Pepperio 
klausimą apie jų gyvenimo 
sąlygas.

Jeigu valdžia pasitrauktų 
iš kasyklų, tai unija galėtų 
išsiderėt pagerinimų iš 
samdytojų, pareiškė Lewis. 
Bet kol valdžia tarnauja 
kaip “kasyklų savininkų po- 
licmanas”, tai jie ir atsisa
ko tartis su mainieriais, pa
brėžė Lewis.

Kuomet Lewis liudijo, tai 
didelis senatorių komiteto 
kambarys užsigrūdo kokiais 
7 šimtais žmonių.

“Užvežė” Taftui
Republikonas senatorius 

Robertas Taftas įtarė, kad 
Mainierių Unija esanti ne 
demokratinė ir Lewis joje 
“visagalis”. I tai Lewis at
sakė :

“Senatoriau, tamsta visai 
klysti..Man atrodo, kad esu 
skaitęs laikraščiuose, jog 
tamsta stumdinėji repųbli- 
konų partiją ir darai tari
mus jos vardu.”

Senatorius Taftas parau
do ir įsikarščiavęs mėgino 
užginčyti. Lewis dėl to pa
darė pastabą Šekspyro žo
džiais: “Aš manau, kad se
natorius perdaug protestuų-

Washington. — “Jei kon
gresas nutars, kad valdžia 
per prievartą turi taikyt 
norinčius streikuoti darbi
ninkus su samdytojais, tai 
bus padaryta galas respub
likai” ir pradės veikti tota
litarinė (fašistinė) valdžia, 
kaip sakė John L. Lewis, 
Mainierių Unijos pirminin-

Albany* N. Y. — Republi- 
koniški New Yorko valsti
jos seimelio komitetai už- 
gyrė du sumanymus, taiko
mus prieš komunistus. Vie
nas siūlo įgalinti generalį 
valstijos prokurorą už
draust veikt “prisaikdintų 
narių organizacijoms”, ku
rios viešai neskelbia visų 
savo narių. Toks įstatymas 
buvo pradiniai išleistas 
li925 metais prieš Ku Klux 
Klaria.

Kitas sumanymas reika
lauja uždėt valdinių įstaigų

pareigūnam drausmes, var
tojamas Civilinėje Tarny
boje prieš narius orgąniza- 
ciiu, norinčiu nuversti Ame- 
rikos valdžia.

S. W. Garsonas, teisinis 
N. Y. valstijos komunistų 
partijos direktorius, sakė, 
nei vienas nei kitas suma
nymas negali būti pavarto
tas prieš komunistus. Nes 
Komunistų Partija nepri
saikdina savo narių ir neti
ki, kad valdžia turėt!! būti 
nuversta jėgos ai* prievar
tos žygiais.

Pasaulio akys nukreiptos į 
Maskvą, nes ten susirinko An
glijos, Francijos, Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
užsienio ministrai ir įvairūs 
specialistai išdirbti tas sąlygas, 
kuriomis Jungtinės Tautos ga
lėtų padaryti taiką su Vokieti-

Duoklių gavome iš sekamų 
kuopų: 9 kp. Norwood, už 23 
narius, sekr. — L. Trakimavi
čius; 11 kp., Worcester už 39 
narius, sekr. — S. Janulis; 29 
kp., Rockford už 24; sekr.—K. 
Liaudanskas; 30 kp., Chester 
už 10 nar., sekr. — A.- Lipčius; 
37 kp., Lawrence už 28 nar., jų 
tarpe 7 naujus, sekr. — V. Ta- 
raškienė; 47 kp., Montreal už 
47 nar., sekr. A. Merkevičius; 
55 kp., Ridgewood už 30 nar., 
sekr. — P. Babarskas; 79 kp., 
Chicago už 75 narius, sekr. — 
J. Urmanas; 94 kp., Kenosha 
už 29 nar., sekr. — K. Pakšie- 
nė; 162 kp., Toronto už 31 nar., 
sekr. — A. Karosas; 188 kp., 
Detroit už 45 narius, jų tarpe 
12 naujų, sekr.,— A. Varanec- 
kienė ir 217 kp., Winnipeg už 
36 narius, sekr. — V. Lapeška.

Dvi pakastos minos vieš
kelyje susprogdino karinį 
anglų automobilį Tel Aviv 
apylinkėje; sužeidė vieną o- 
ficieriu ir tris kareivius.

Teroristai apšaudė anglų 
policijos stotį Rehovot mie
stelyje. Anglai rado paslėp
tų mažųjų ginklų ir amuni
cijos Haderoje.

Berlin. — Amerikos vals
tybės sekretorius Marshal
las kelionėje į Maskvos kon- 
ferenciją staptelėjo Berlyne 
ir kalbėjosi su kariniais a- 
merikonų vadais. Neoficia
liai pranešama, kad jie pa
tarę Marshallui nedaryt So
vietam panašių nuolaidų^ 
kaip buvę, girdi, padaryta 
Potsdamo-Berlyn. konferen
cijoje, o dabar “reikią gai- ' 
lėtis” dėl tu nuolaidu.

glija turi įteikti Jungtin. 
Tautų Saugumo Tarybai 
aiškų plana, ką anglai nori 
daryti dėl Palestinos, ir kol 
Angliia neparodys savo pla
no, tol Amerika nesutiks su 
Anglijos siūlymu pasiųsti 
Jungtinių Tautų komisiją į' 
Palestina, kad ištirtų tenai- 
tinį dalvkų stovį. Taip pa
reiškė Herschelis Johnso- 
nas, Amerikos delegatas 
Saugumo Taryboje.

Pirmiau Anglija siūlė,

į garbės surašą įstojo seka
mos Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopos: 27 kp., New Bri
tain, sekr. — Eva Valley; 43 
kp., Wilkes Barre, sekr. — B. 
Radžiavičius: 95 kp., Kapuska- 
sing, sekr. — T. Varnelis; 106: 
kp., Ambridge, sekr. — J. Brie-' 
dis; 150 kp., Chicago, sekr. —j 
A. šešelgis ir 180 kp. Wilmer-į 
ding, sekr. F. Wilkas.
• Kurios sekamos įstos i gar
bės kuopas?. Iki Draugijos su
važiavimo norinie, kad kuodau- 
giausiai narių pasimokėtų duo-

An- Į kad busimasis Jungtinių 
Tautų seimas svarstytų Pa
lestinos klausimus. Dabar 
anglai sutiko su Jungtin. 
Tautų generalio sekretor. 
Trygve’s Lie sumanymu, 
kad paskirta komisija ištir
tų Palestinos padėtį ir ra
portuotų Jungt. Tautų sei
mui. Nei viename nei antra
me pasiūlyme Anglija neža
da pasitraukti iš Palestinos 
nei pervesti ją į Jungtinių 
Tautų globą. Anglija tyčia 
delsia, kaip sako tūli Ame
rikos politikai.

Berlin. — Nežinia kas pa
vogė automobilį generolo 
Luciaus D. Clay’o, ameriko
nų koiųandieriaus Vokieti
joje. Tai buvo šaunus limu
zinas, didžiausias automobi
lis Berelyne. ,Jis dingo iš 
vietos, kur leidžiama tik ge
nerolų automobiliams apsi
stoti. Kariniai amerikonų 
policininkai ir vokiečių po
licija jieško vagies.

Londoh. — Visu trečdaliu 
sumažinta anglies kiekiai 
fabrikam Anglijoj.
ORAS.-Numatoma giedra.

Lenki ja Užginčija, kad Ji Neleidus Amerikos Atstovam 
Aplankyti Tariamus Amerikonus Kalėjimuose 

jos piliete, 
už Lenkijos piliečio 
chowska nuteista 
kad būdama anglų ambasa
dos vertėja, bendradarbiavo 
su slapukais lenkų fašistais- 
teroristais.
' Grosz netiesioginiai įta
rė, jog ir tas Amerikos am
basadorius sėbravęs su fa
šistiniais elementais.
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Viskas Bizniui ir Pelnams
Ketvirtadienį kalbėjo prezidentas Trumanas. Šios 

jo kalbos daug kas laukė. Buvo spėta, kad prezidentas 
smarkiai kalbės apie mūsų šalies užsieninę politiką, apie 
padėtį ir reikalus visam pasaulyje. Ypatingai buvo ma
nyta, kad jis storai užkliudys valstybės sekretoriaus 
Marshallo misiją Maskvon į “Keturių Didžiųjų” konfe
renciją ir t.t. Tačiau visiems tiems teko gražiai nusivil
ti.

Prezidentas kalbėjo apie biznį ir biznio reikalus. Be
veik visą prakalbą pašventė Amerikos biznio interesams 
ryšyje su užsienine prekyba ir rinka. Amerika ekonomi
niai nebegalinti izoliuotis nuo pasaulio. Amerika nebe
galinti apsitverti aukštų muitų siena. Amerika turinti 
būt pasirengus ne tik parduoti užsieniui, bet ir pirkti iš 
užsienio. Tiktai “laisvoji prekyba” garantuo
janti plačius marketus ir aukštus pelnus. Trumanas ra
gino republikonus išvien su demokratais tokią politiką 
paremti.

Gaila, kad šioje savo kalboje prezidentas beveik vi
siškai pamiršo Amerikos žmonių interesus. Iš pelnų gyve
na tiktai nedidelė saujelė. Aukšti pelnai dar nereiškia 
žmonėms gerovės.

Prezidentas galėjo, pavyzdžiui, prisiminti apie tai, 
kaip šioji politika palies Amerikos darbo žmones.

Skurdi ir siaura Svėdasų 
miestelio Ežero gatvelė. Nei 
vieno sodelio, nei vienų da
žytų gonkų. Čia gyveno var
guomenė.

Šitoj gatvelėje buvo ir 
Karolinos Giedrienės gryte
lę. Durys būdavo beveik vi
sada užrakintos, nes Gied
rienė nuolat dirbo sveti
miems.

Gyvenau kaiminystėje su 
Giedriene. Paaugęs išvykau 
iš miestelio. Dirbau žmonė
se ir mokiausi. Tik 1925 me
tais sugrįžau į Svėdasus. 
Mano kaimynės Karolinos 
Giedrienės grytelė dar la
biau susigūžo, ir jos stogas 
dar labiau apaugo samano
mis. Pati senutė labai pa
linko. Ji savo krūtinėje ne
šiojo didelį skausmą: jos 
sūnus Kazys—kovotojas dėl 
vargstančiųjų laisvės —už
rakintas Kauno kalėjime.

1926 m. pavasarį grįžo 
pas motiną paleistas iš ka
lėjimo Kazys Giedrys. Jau 
rytojaus dieną Ežero gatvės 
gyventojai matė, kaip Ka
zys be švarko vaikštinėjo 
apie mažo darželio lysveles.

mėgo trumpą ir aiškų atsa
kymą.

Kazys Giedrys buvo ne
aukšto ūgio, stambus, lėtų 
judesių, mėlynų akių. Jis 
kiekvieną iš pirmo žvilgsnio 
patraukdavo.

Giedrys Svėdasuose ste
bėjo žmonių gyvenimą. Jis 
dažnai būdavo apsuptas 
vargingųjų valstiečių ar be
žemių būrelio. Jis jiems ką 
nors iš lėto, Besikarščiuoda
mas pasakojo arba klausėsi 
jų pasakojimų.

Giedrys dažnai užeidavo 
pas siuvėją Zovę, grįžusį iš 
Amerikos. Ten mes irgi 
rinkdavomės. Giedrys skati
no mane rašinėti į “Darbi
ninko Atstovą?’

Tą vasarą aš rengiausi 
stoti į Kauno Aukštesniąją 
Technikos Mokyklą. Rudenį 
išvažiuodamas, Giedrys pa
siėmė mane kartu su savim 
į Kauną.

Ilga Jonavos gatvė, besi
tęsianti palei Nerį, štai Nr. 
93. Nedidelis namukas su 
mediniais laipteliais. Čia 
mudu ir pasukome. Duris 
atidarė aukštas, liesas, pri

“Mieste perversmas! Fašis
tai pagrobė valdžią. Praneš- 
kit Požėlai ir Giedriui”...

—• Juozai, greitai pas Po
žėlą!— sušuko Adomauskas 
ir pats ėmė rengtis. Greit 
nubėgau į Tilžės gatvę, kur 
Požėla gyveno.

Grįžęs namo Adomausko 
lovą radau tuščią.

Austo šaltas rytas. Jona
vos gatve prajojo raiti pat
ruliai. O kai visai išaušo, į 
butą su didžiausiu triukšmu 
į virto kareiviai ir du civi
liai* Jie darė kratą...

Vieną šaltą žiemos dieną, 
pro siaurai pravertas Kau
no kalėjimo duris, aš išne
šiau juoda gelumbe apmuš
tus kailinius, kurie neseniai 
šildė draugą Kazį Giedrį.

Smetonos* fašistiniai bude
liai nužudė jį. Kailinių ki
šenėj radau pieštuku para
šytą raštelį: “Perduoti ma
no motinai Karolinai Gied
rienei.”

Dvidešimts metų praėjo 
nuo anų siaubo dienų, kai 
mes netekome geriausių 
Lietuvos liaudies sūnų, ko
votojų dėl darbo žmonių ge
rovės. Lietuva nusimetė fa
šizmo jungą, mūsų darbo 
žmonės kuria laimingą.so
cialistinę ateitį, dėl kurios 
kovojo ir mirė Kazys Gied
rys ir jo draugai. Lyg gy
vas stovi iki šiol prieš mano 
akis šio paprasto ir artimo, 
drąsaus ir ištvermingo bol
ševiko vaizdas.

J. Kasčiūnas.

------ ---------------- 2-ras puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Pirmadienis, Kovo 10, 1947
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Mes Irgi Suokalbių Nepakęstumėme
Vengrijoje po karo susiorganizavo “Mažažemių Par

tija”. Jon susispietė visas konservatyviškasis ir fašisti
nis elementas. Pereituose rinkimuose šioji partija laimė
jo daugumą. Vengrai komunistai ir socialistai turi su
darę bendrąjį kairiųjų bloką. Tarpe tų dviejų grupių, aiš
ku, eina smarki kova.

Tą Mažažemių Partiją labai puikiai išnaudoja fašis
tai. O kad Vengrijos fašistai tebėra didelė jėga, tai kiek
vienam aišku. Vengrija buvo fašistinė šalis. Per visą 
laiką, iki pabaigai šio karo, Vengrijoj viešpatavo gen. 
Horty diktatūra. Už tai Vengrija šiame kare buvo Vo
kietijos ir Italijos pusėje.

Šiuo tarpu Vengrija yra okupuota šalis. Vyriausia 
rolė toje okupacijoje pavesta Tarybų Sąjungai.

Neseniai susektas fašistų suokalbis prieš Tarybų Są
jungą ir jos armijos dalinius Vengrijoje. Pasirodė, kad 

# to suokalbio vadovu yra Mažažemių Partijos sekretorius 
fašistas Bela Kovacs. Todėl jis tapo suareštuotas.

Dėlei to dabar mūsų valdžia pasiuntė Tarybų Sąjun
gai protesto notą.

Bet, daleiskime, jeigu Japonijoje būtų susektas suo
kalbis prieš gen. MacArthur ir mūsų okupacines jėgas. 
Ką tokiam atsitikime darytų gen. McArthur? Aišku, kad 
jis niekd nelaukdamas ir nieko neklausdamas suokalbi
ninkus suareštuotų. Tai būtų logiška ir teisinga. Ir jeigu 
Anglija, Francūzija, Tarybų Sąjunga ar kuri kita šalis 
protestuotų pries mūsų valdžios tokį žygį, mums baisiai 
nepatiktų. Toks protestas, aišku, tiktai padrąsintų Ja
ponijos fašistinius suokalbininkus.

Mums atrodo, kad panašaus efekto turės ir mūsų 
valdžios šioji protesto nota. Jinai bus Vengrijos fašistų 
suprantama, kaipo jiems užtarimas ir parama.

Kazys Giedrys.
*4

dar nebuvo atsigavęs

Taip Man Atrodo

goti. Greičiausia nuo dabar 
bus įvestas ir mūsų naujojoj 
tėvynėj verstinas jaunuolių 
ėmimas į kariuomenę.

Mes išsisukome nuo mili- 
tarizmo, bet mūsų vaikai* 
turės jam tarnauti.

Scott Nearing savo mėne
siniame žurnaliuky —World 
Events — aiškina, kad Azi
jos gyventojus, kurie suda
ro apie pusę žemės kamuo
lio gyventojų, biauriai ir 
baisiai išnaudojo Europos 
kapitalistai. O Europos ka
pitalistai yra krikščionybės 
skelbėjai. Jie per ilgus me
tus sau turtus kraudavosi iš 
Azijos šalies.

Azijon Europos turčiai 
siųsdavo krikščionybės skel
bėjus - misijonierius su 
kryžium rankose ir ant krū
tinių. O paskui juos siųsda
vo ginkluotą jėgą. Ir taip 
“civilizuoti krikščionys” iš
naudojo laukinius žmones 
savo naudai.

Azijos žmonės dabar ban
do nusikratyt tų parazitų, 
bet jų kova baisiai sunki. 
Man teko matyt “News
reel”, kaip Franci jos ka
riuomenė kovoja Indochino j. 
Tankų pagalba naikina vi
sas vargšų gyvenimo lūš
nas, padegdami jas.

Tai taip Europos krikš-* 
čioniškų tautų turčiai naiki
na Azijos biednuomenę.

Prof. Scott Nearing dar 
tiek priduria: Anglijos im
perialistai traukiasi iš ten; 
Jungt. Valstijų jėga užima 
tas vietas; Sovietų Sąjunga 
tėmija ir laukia, kas bus 
toliaus. Tiesa, jos simpatija 
yra kovotojams už savo 
krašto ir žmonių reikalus.

1 ■■■ “ i o
Laikas nuo laiko mūsų 

komercinė spauda baisiai ir 
biauriai atakuoja Sovietų 
Sąjungą.

Rodosi, kad ryt po ryt 
Jungtinių Valstijų jaunuo
liai turės eiti į karą prieš 
Raudonąją Armiją'

O jei kas bando ką tuo 
klausimu pareiškti priešin
gai, tuojaus tą apšaukia 
raudonųjų agentu.

Savo laiku Detroit Free 
Press bandė nuduoti demo
kratišku laikraščiu. Karts 
nuo karto buvo parašyta 
tinkamesnių editorialų. Bet 
šiuo laiku taip suidijotėjo e- 
di to rialų rašytojas, kad 
žmogus skaitai ir koktu da
rosi.

Lincolno gimtadienio die
nos laidoj buvo įdėtas biau- 
rus neapykantos editorialas 
Sovietų Sąjungai. Nors tie
sioginiai jai neadresuota, 
bet skaitantys aiškiai su
pranta, kas ten parašyta.-

Girdi, šiandien minime di
delio mūs šalies patrijoto 
gimtadienį. Mūsų šalis iš
augo į galingą tautą; tiro
nus naikina. Priešų dar vis 
turime. Per pereitą karą su-

(Tąsa 5-me pusi.)

Laimė demokratinių Ame
rikos lietuvių, kad jie pajė
gė palaikyti Laisvę ir Vilnį. 
Šiandieniniai faktai aškiai 
parodo, kūd jei ne tie švie
sos šaltiniai, tai mes turė
tume šimteriopai didesnę 
gaują apgaudinėtojų, negu 
mes jų turime šiandien.

Dabartiniu laiku turime 
mūs lietuvių tarpe tik trai- 
cę: klerikalų, tautininkų ir 
socialistų. Jie pasiryžę rink
ti aukas iš lietuvių darbi
ninkų ir tūlų biznierių bei 
profesijonalų, kurie yra jų 
įtekmėj. Pasiryžę surinkti 
ketvirtą dalį milijono dole
rių.

Tai pusėtinai didelė suma 
pinigų. Bet visgi toli ir la
bai toli gražu nuo to, kas 
būtų, jei mes neturėtum 
kaip nušviesti tų “gerada
rių” ’’darbuotės” Amerikos 
lietuviams.

Nors jautrų obalsį varto
ja pinigų rinkimui, “Lietu
vą gelbėti”, bet darbas taip 
neina, kaip jie manė. Iš kar
to buvo "paleidę poną Gri
gaitį kalbėti po didesnes 
kolonijas. Bet pasekmės pa
sirodė visai prastos. Negel
bėjo nei kunigų garsinimas 
iš ambonų dr. Grigaičio pra
kalbų. Parapi jonai ir kiti, 
nors suvedžioti darbininkai, 
mažai aukojo ąrba visai ne.

Tie ponai griebėsi kitokių 
priemonių. Jie dabar siunti
nėja po lietuviais apgyven
tas vietas buvusius Hitlerio 
pagelbininkus, kurie gyve
no tūlą laiką Vokietijoj, o 
dabar, atvykę čionai, akto
riškai vaizduoja “labai pra
stą” Lietuvos padėtį ir ban
do graudinančiai išvilioti 
pinigus iš lietuvių, bet tik ne 
Lietuvos liaudies naudai, oj 1 
čionai tų ponų planų vykdy
mui, kurie naudos suaukotus 
pinigus Lietuvos vardu.

Nepamirškime praeities į- 
vykių. Mes labai gerai atsi-' 
mename įvykius po pirmo 
pasaūlinio karo. Čionai buvo, 
suorganizuota visokios rū
šies bendrovių: Atstatymo, 
Garvežių, Lašinių, Toiletų 
ir dar kitokių.

Kas su tom visom bendro
vėm atsitiko?

Mano* rodosi, atsakymą 
turėtų duoti tie suvedžioti 
tūkstančiai 'lietuvių darbi
ninkų ir biznierėlių, kurie 
supirko Šerus tų bendrovių. 
O jie jų supirko daug! Nes 
virš pusę milijono dolerių 
Šerų formoje buvo išviliota 
vardan gelbėjimo Lietuvos.

Tiesa, dabar daugelis jau 
yra pasimokinę iš praeities 
įvykio su tomis bendrovė
mis. Jie tokių Šerų daugiau 
nepirktų. .Tai, va, tie mak- 
lioriai sutvėrė traicę,. per 
kurią kaulina iš Amerikos 
lietuvių pinigus, būk tai 
/‘Lietuvos atpirkimui.”

Nuo ko?
Lietuvos Tarybinė val

džia, kurią liaudis yra išsi
rinkusi, nėra ant pardavi

mo!
Mąstanti darbininkai, biz

nieriai ir profesionalai nie
kados neaukos tiems mak
leriams !

Mūsų nauja tėvynė, Jung
tinės Valstijos, kurios mū
sų laiku išaugo į stipriausią, 
galingiausią valstybę, gau
siai aukoja ir gelbsti ki
toms tautoms. Tas yra la
bai geras dalykas! Tie, ku
rie gauna tą pagalbą, mūsų 
tėvynę nuoširdžiai gerbia. 
Bet, žinoma, gerbia tuomet, 
jei nėra, taip sakant, įsako
ma daryt taip, kaip mums 
patinka, tai yra, kaip mūsų 
politikai tinka.

Kaip dabar yra, tai. ne
gaus tie-pagalbos, kurie ne
šoks taip, kaip tūli stambūs 
šios šalies politikai pagei
dauja.

Tas atrodo savo rūšies 
papirkimu. Bet ne visi žmo
nės parsiduoda už pinigą.

Arba, kadangi mes esame 
galingiausia tauta, turime 
atominę bombą, tai tūla ko
mercinė spauda * nuolatos 
kartoja savo galingumą, jė-

Atrodo, kaip tas galingas 
kumštininkas, kada jis pri
sigeria, tai savo kumštį vi
siems po nosim kamšioja.

X
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Per daugelį metų į šią ša
lį bėgo jaunuoliai iš impe- 
rialistiškų - militaristiškų 
šalių, kad išvengus tarnybos 
kariuomenėj. Mes, lietuviai, 
irgi tą patį darėme. Visi ra
dome šalį, kurioj nereikėjo 
po prievarta eiti karinėn 
tarnybon. Be abejonės, tas 
ir sutraukė daugiausia jau
nuolių į šią šalį.

Gyvenimas keičiasi. Štai 
mūs nauja tėvynė, kada ji 
dar buvo biedna, neturėjo 
nei noro nei reikalo imti po 
prievarta jaunuolius į ka
riuomenę. Tėvai augino vai
kus ir ^žiaugėsi: “I don’t 
raise my boy to be a sol
dier.”

Bet dabar jau dalykai 
persimainė. Mūs šalis liko 
galingiausia ir turtingiau
sia. Kas nors turi šalies tur
tus (turčių turtus) apsau-

Kitasmerktų akių vyras, 
vyriškis sėdėjo prie stalo ir 
rašė mašinėle.

Tai buvo draugas’ Ado
mauskas.

Vakare jiedu su Giedriu 
kalbėjosi tarp savęs. Aš su 
pagarba stebėjau juos. Juk 
gimnazijoje slaptai skaity
davome būreliuose jų rašy
tas knygutes. Ir štai dabar 
pamačiau juos gyvus.

Vienas draugas persikėlė 
į kitą butą. Aš apsigyve
nau pas Adomauską. Gied
rys būdavo pas mus dažnas 
svečias. Jis neretai ateidavo 
pavargęs nuo darbo, pasa
kojo apie susitikimus su ko
vos draugais, su eiliais dar
bininkais.

— Kokių jų tarpe yra 
žmonių! — pasakodavo jis, 
— tikras auksas. Kad jiems 
būtų suteiktos galimybės 
mokytis, jie kalnus nuvers
ti!, v ' ..

Giedrys dirbo platų orga
nizacinį darbą, turėjo daug 
pareigų ir viską atsiminda
vo, viską laiku atlikdavo. 
Tačiau ir retų laisvų valan
dėlių jis neleido veltui: mo
kėsi, studijavo anglų kalbą.

Mes su draugu Adomaus- 
ku užmigome vėlai naktį. 
Mus pažadino • beldimas į 
duris.

Adomauskas šoko iš lo
vos. Išgirdau uždusušio 
draugo Labučio balsą.

Jis 
nuo kalėjimo, jo veidas bu
vo išblyškęs. Nuo karštų 
saulės spindulių jam dar 
raibo akys. Gyventojai ma
tė, kaip jis apeina aplink 
motinos lūšnelę, apžiūri 
pradedančias pūti sienas, 
pakelia akis į žalią susitru- 
pinusį stogą.

Kazys dienas praleisdavo 
lauke apie motinos trobelę. 
Jis dažė baltai langines, tai
sė tvoreles. O vakarais sė
dėdavo prie spinksulės ir 
godžiai skaitė knygas.

Kartą įsidrąsinęs, aš užė
jau pas jį susipažinti.

— Sėsk! — tarė Giedrys 
paprastai ir draugiškai. Jis 
pastūmė mažą tik ką nuob
liuotą suoliuką.

Grytelėje švytėjo daug 
naujų daiktų — ir suoliu
kai, ir palangės.

— Stalius esu, tai viską 
pats ir atnaujinu. Mamutei 
sutvarkysiu “dvarą” ir išva
žiuosiu.

Toliau mudu įsišnekėjo
me apie svedasiškių gyveni
mą. Giedrys daug klausinė
jo apie tai, kaip “vietinė 
valdžia” elgiasi su darbinin
kais, su vargingais valstie
čiais. Mane stebino, kaip 
greit jis sūsigaudydavo pa
dėtyj, greit ir teisingai pa
darydavo išvadas. Jis klau
sinėjo trumpai, ramiai

.1

Audra Prieš Darbininkų Teises
Aukščiausio Teismo sprendimas mainierių 

aiškiai pasako, kad darbininkai netenka savo teisių i 
kolektyves derybas taip greitai, kaip tik valdžia paima 
kontrolėn bet kurią įmonę. Tai nauja priemonė streikams 
laužyti. Visiškai naujas dalykas Amerikos istorijoje.

Reikia atsiminti, kad jau seniai po karo. Kasyklos 
buvo valdžios kontrolėn paimtos jau po karo. Tai reiškia, 
kad normaliose sąlygose bile kada streiko metu valdžia 
gali pareikšti, kad streiko paliestos įmonės paeina val
džios kontrolėn ir įsakoma darbininkams grįžti į darbą. 
Jeigu įsakas nebus išpildytas, unijos vadai bus suareštuo
ti, unija bus patraukta teisman ir nubausta finansiškai.

Tuo tarpu New Yorko valstijos seimelyje sudarytas 
suokalbis priimti įstatymą, kuriuomi būtų visiškai už
drausta valdžios tarnautojams streikuoti. Už tokį įsta
tymą stoja gubernatorius Dewey. Įneštam biliuje sako
ma, kad sustreikavę tarnautojai tuojau netenka darbo. 
Jeigu paskui būtų priimti atgal, tai netenka visų privile- 
ąpjų ir pakėlimų, turi, taip sakant, pradėti iš naujo, nuo 
pat apačios. .' .

Šis piktas reakcinis bilius liečia ne tiktai valdinin
kus, valdiškų įstaigų darbininkus, bet mokytojus, ugnia
gesius ir kitus valstijos bei miesto valdžios žinioje esa- 

U8 užsiėmimus.
Padėtis be galo rimta ir sunki. Mes gyvename lai

kais, kai reakcija pilnai laimėjo ideologinę kovą, sukūrė 
inę isteriją prieš darbininkų teises. Niekados pir- 
u nematytu mastu išplėsta propaganda prieš unijas 

ir streikus. Nuo propagandos pereinama prie konkrečių 
žygių atimti iš darbininkų teises, už kurias jie taip ilgai 
ir taip sunkiai kovojo.

reikale

ir

■B

p

. United Mine Workers (AFL) advokatai išeina iš J. 
V. aukščiausio teismo po Įteikimo apliacijos panaikinti 
kaltinimą prieš uniją ir jos prezidentą John L. Lewis 
(iš kairės) Harrison Combs, Henry Kaiser, M. E. Boi- 
arsky ir Welly K. Hopkins. Unija sako, kad einant Nor- 
ris-LaGuardia aktu Valdžia neturėjo teisės drausti 
streikuoti
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Didžiulis Atominių Tyrinėjimų Centras 
Long Islande. Netoli ,New Yorko

Brookhaven, Long Island. 
N. Y. — šioje apylinkėie 
netrukus bus įrengtas di
džiulis centras atomam 
skaldyti, moksliniai juos ty
rinėti ir bandymus daryti 
atominei jėgai pavartoti ci
viliams reikalams.

Be kitko, čia karinės Up
ton; stovyklos vietovėje bus 
pastatytas galingiausias pa
saulyje ciklotronas — ato
mų branduoliu skaldymo 
mašina, šis ciklotronas iš
vystys iki 4 milionų elektro
nišku voltų jėga ir bus apie 
10 ; kartų galingesnis už 
smarkiausia iki šiol ciklo- 
troną. Garsusis Californijos 
Universit. ciklotronas duo
da tik 300,000 elektroniškų 
voltų jėgą.

Profesorius Philip M. 
Morse, atominių Broohave- 
no Laboratorijų direkto
rius, skaičiuoja, kad to cik-

Kapitalistai Pasako Atvirai, 
Kodėl Jiem Reikalingi Karai

Pasaulinėmis žmonių 
skerdynėmis, tokiais pasau
liniais karais, kokiais praei
tieji du buvo, kapitalistai 
išriša visokias savo krizio 
problemas.

“Tai

Pirm Antrojo pasaulinio 
karo, Jungt. Valstijose bu
vo apie 14 milionu bedarbiu. 
Tuo metu Amerikos kapi
talistai suko galvas, ką da
ryti su bedarbiais 
tik menkniekis, tai jau iš
spręsta” — ramino juos ta
da lankęsis čionai vienas 
stambus Anglijos bankinin
kas, kuris dar pridūrė: 
“Neužilgo bus karas, ir jū
sų problema su bedarbiais 
bus išrišta.” Taip ir buvo, 
ar ne?

Maisto stoka vra pasauli
nė šiandien problema, vie
nok valdančioji klasė mais
to gamyba mažiausia rūpi
nasi — jai apeina nauji ka
rai, nauii psauliniu manke
tų grobimai, užkariavimai, 
pavergimas dirbančiosios 
liaudies.

Turim atimti maista iš 
jūros žuvų, arba turi įvyk
ti nauii ir didesni karai su
mažinimui pasaulinio gy
ventoju skačiaus. — atvirai 
sako tūlas prof. Smith iš 
Miami Universiteto. Tai ga
na reikšmingas kapitalistų 
pasimoiimp atidengimas — 
jeigu žmonėm trūksta mai
sto, išnaikinkim juos!

Žinios yra pamokinanti 
faktai, editorialai be ko
mentarų.

Daugelis mapė, kad pra
eituose dvejuose pasauli-. 

* niuose karo buvo ginama 
demokratija ir naikinamas 
fašizmas — be jokio* kito 
tikslo. Pasirodo, kad buvo 
vienas nutylėtas, pats šlyk
ščiausias turčių tikslas "— 
išnaikinti žmones, panaikin
ti bedarbius. Taip dabar aiš
kiai pasisako jų profeso- 
nai.

Anądien tūlas bartende- 
rys, eidamas rytmetį į dar
bą, sako: — Ot, sanavagan, 
nežinau, ar aš turiu šian
dien galvą, ar ne!

— Tai pats dar esi orait, 
•— paaiškinau jam; — dau-

HM

lotrono pastatymas ir įren
gimas lėšuos 25 iki 50 mili- 
onu dolerių.

Šios laboratorijos užims 
6,000 akrų plotą. Be kitko, 
čia ruošiama kronis (pile), 
kur paprastas mišrus ura- 
niumo metaJas bus pakeičia
mas į smarkia atominę plu- 
toniumo medžiagą.

Brookhaveno krosnis, kur 
pritaikoma nauji išradimai, 
veiks geriau, negu didžiojo 
Oak Ridge projekto kros
nys, kur buvo gaminta 
sprogstamoji medžiaga pir
mosioms atominėms bom
boms, — sako profesorius 
Lyle B. Borst, atominių 
krosnių direktorius. Toliau 
bus čia pastatyta daugiau 
tos rūšies krosnių.

Brookhaveno Laboratori
jų direktoriai tvirtina, kad 
ten nebus gaminama jokia 
medžiaga atominiams gink- 

no, kad turi galvas, bet ne
žino, kam dar ias iš viso ant 
savo pečių nešioja.

Jeigu Amerikos kapitali
stai taip labai nekenčia bol
ševizmo, lai jie atsisako 
nuo savo visų žmonijai 
skriausti priemonių ir ne
bus čionai bolševizmo. A-a! 
Bet tuomet nebus ir kapita
lizmo!

Grojant ir grojant įtemp
tomis stygomis, kas pasida
ro? Stygos trūksta. Taip ir 
su žmogaus nuolat įtemptu 
gyvenimu — ilgai jis neat
laiko, irgi nutrūksta.

Imant viską šalčiau, rim- 
i čiau, labiau apgalvotai, 
daug ant sykio nečiupda
mas—daugiau paimsi.

Kiekviena liga žmogų, ži
noma, pakankina, bet dau
gelį tik šitokiu būdu ir pro
tingiau gyventi pamokina.

Progos vyrams pabarš
kina j duris; moterims—pa
skambina telefonu.

Pr. Krienas.

Tikrasis Antarktikos 
Ekspedicijos Tikslas

Amerikonu admirol. Bvr- 
do ekspedicija atrado įdo
mių mokslui dalykų Antark- 
tikoje — milžiniškame, le
dynais - sniegynais apklota
me žemės, plote aplink pieti
nį žemės ašigalį (polių). La
kūnai, pakilę nuo adm. Byr- 
do laivų, surado visą eilę 
kalnų - kalnynų, apie ku
riuos dai’ niekas nebuvo gir
dėjęs. Amerikonai užtiko 
ten ir didoką sklypą plikos 
žemės su nėužšalusiais eže
rais, kurių vanduo šiltesnis, 
negu lediniuotųjų jūrų van
duo aplink Antarktiką.

Bet tikrasis to žygio tiks
las buvo išbandyti laivus, 
ginklus ir kitus karinius į- 
rėngimus — patirti, kaip jie 
veikia šalčiausiame ore, — 
rašo mokslinis amerikonų 
žurnalas Science News Let
ter; sako:

“Ginkluotos jėgos atomi
nėje gadynėje turi būti pa
ruoštos veikti bet kokiame 
ore. Tokia yra karinių vadų 
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lams, o tik giliau ir plačiau 
moksliniai tyrinėjama ato
mų branduolių sudėtis, ato
minės jėgos pakinkymas 
fabrikam, gyvenamiems na
mams ir kitiems naudin
giems dalykams.

Brookhaveno laboratori
jose pagaminami atominiai 
isotopai — nepastovios, sa
vaime įrančios (radio-aktin- 
gos) medžiagos — bus var
tojama bandymams gydyti 
vėžį ir kitas ligas.

(Suprantama, jog “reika
le”, valdžiai įsakius’ tos la
boratorijos galėtų dirbti ir 
sprogstamąsias medžiagas 
atominėms bomboms, kari
nių lėktuvij varymui ir pa
našiems tikslams.)

Brookhaveno laboratori
jos veikia pagal bepelnės 
korporacijos • carter j. šią 
korporaciją sudaro seka
mos devynios aukštojo 

mokslo įstaigos: Columbi- 
jos, Cornellio, Harvardo, 
Johns Hopkins, Pennsylvani- 
jos, Princetono, Yale ir 
Rochesterio universitetai ir 
Massachusetts Technologi
jos Institutas. Kiekviena į- 
staiga turi po du globėjus, 
taigi viso 18 globėjų, kurie 
bendrai veikia kaip Brook
haveno Laboratorijų valdy
ba.

Čia pasiektais naujais at
ominiais atradimais ir ži
niomis būsią pasidalinama 
su kitomis mokslinėmis, 
pramoninėmis ir valdinėmis 
tyrinėjimų įstaigpmis. Pri
taikomi gydymui atradimai 
bus siuntinėjami ligoninėm.

Jungtinių Valstijų Atomi
nės Jėgos Komisija iš Wa- 
shingtono suteiks Brookha
veno Laboratorijoms bend
rus nurodymus ir vadovy-

Nuolatiniame Brookhave- 
no mokslininkų štabe bus 
apie 300 žmonių. Be to, rei
kės kokių 800 darbininkų 
bei tarnautojų.

Čai taipgi bus lavinami 
nauji atominiai mokslinin
kai. Šalia kitko, bus naudo
jama atominiai atradimai 
gyvybei tyrinėti.

Jau yra paruošta kiekiai 
atominių medžiagų siųsti 
traukiniais į Brookhaveną. 
Tos medžiagos sudėtos į 
mažiukes švino ir kitų me
talų dėžes. Metalinės dėžių 
sienos yra storos, kad ap
saugotų darbininkus ir ki
tus asmenis nuo savaime į- 
rančių atominių medžiagų 
“sproginėjimų”, kurie vei
kia kaip pavojingi nuodai. 
Dėžės todėl pažymėtos gilti
nės galvų pavidalais. Dar
bininkam vagonuose įsaky
ta vengt artesnio priėjimo, 
kaip už trijų pėdų nuo tų 
dėžių, ir kuo greičiausiai
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AR YRA MEŠKŲ ( 
PIETINIAM AšYGALY

Ar randasi meškų pieti-

UONKONKOMa 

8684

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA. PA

Telefonas Poplar 41 in
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Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna. 
vima Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
husite patenkinti

KIEK DAR RANDAMI 
INDUONŲ

Jungt. Valstijose indi jonų 
dar esama virš 324,000, ar
ba virš 372,000, įskaitant 
gyvenančius Alaskoje.

KIEK ESAMA
NAMINIŲ MAUDYNIŲ

Jungtinių Valstijų gy
ventojai savo namuose iš 
viso turi apie 21,500,500 
maudynių (bath-thubs).

nuomonė.”
Tuo tikslu karirtis Ameri

kos laivynas ir oro jėgos da
rė bei daro pratimus ir an
trame žemės gale, netoli 
šiaurinio jos ašigalio.

Ši grupe susispietusių aplink mikrofoną vyrų yra pil- 
dytojai CIO radijo programų, vadinamų Labor, USA. 
Programos Įsteigtos atmušti-aiškiriti priešdarbininkiškus 
bilius. Girdimos kas šeštadienio vakaro 6:45 (E. S. 
Time) po visą šąli, perduodant American Broadcasting 
Co. ryšiais.

Faktais Remti Margumynai 
-- Krieno Surasti Lobynai

KUR NOBELIS GAVOTš
PINIGŲ PRIZU FONDUI

Alfredas Nobelis buvo 
chemistas ir išradėjas, tu
rėjęs 129 patentus tik vieno
je Anglijoje. Jis išrado di
namitą ir su savo tėvo talka 
išdirbinėjo nitro rlvcerina 
indu triniu plotu. Su savo 
broliais Alfredas Nobelis o- 
peravo žibalo’ versmes Ru
sijoj. Taip., dfcjam pavvko 
stambiai praturtėti ir mir
damas. 1896 m., jis paliko 
virš $9.000.000. Didesnė šių 
ninigų dalis nuėjo i fondą, 
iš kurio 
iusiems 
kėiams 
prizai.

dabar pasižvmė- 
literatams bei vei- 
duodama Nobelio

TINK KTTR SLENKA
menulis

Mūsiškės žemės planetos 
mėnulis keliauja iš vakarų

AR RTTLIU ERZINA 
RAUDONUMAS

Kain žinoma, rungtynėse 
su buliais būna naudojama 
raudona skara, ir todėl ma
noma, kad bulius nenuken
čia. raudonos spalvos. Tikre
nybė ie tai ne raudonumas ii 
erzina, bet bile koks mosi- 
kuoi’ams daiktas. Sakvsim 
mėlvnos spalvos skara ji 
erzintu tiek pat, kaip 
raudona.

Iš KUR ATVYKO 
AMERIKOS INDĖNAI

Manoma, kad Amerikos 
indi jonai yra atvykę šion ša
lin iš Sibiro.

DRAMBLIŲ 
KAPINYNAS

Pasakos, kad drambliai 
prieš savo galą eina mirti i 
tam tikrą, tik jiems žinomą 
kapinyną, esančios be 'pa
grindo. Tikrenybėje dramb
liai to nedaro, bet -krinta 
ten, kur mirtis jiems ateina.

SNIEGULIŲ IŠVAIZDA
Sakoma, dar nėra buvę 

tokio atsitikimo, kad dvi 
sniegulės butų turėję vie
nodą išvaizdą — kiekviena 
jų esanti vis skirtinga.

niame žemės ašygaly-poliu- 
je, tai klausimas dar galu
tinai neatsakytas. Tiek te
žinoma, kad iki šiol niekas 
nei vienos meškos ten dar

KIEK AMERIKA
TURI BIČIŲ

Federalio agrikultūros 
departmento apskaičiavimu, 
visų Amerikos bičių skai
čius esąs apie 250 bilionų.

IMTI MAISTA Iš JŪROS, 
ARBA BUSIĄ NAUJI, 
DIDESNI KARAI

Miami Universiteto prof, 
dr. F. Walton Smith vado
vybėje dabar studijuojama 
gyvybinė ir aunrueninė ju
ru medžiaga. Daroma eks
perimentai su mikroskopiš
kais gyvais organizmais, 
vadinamais pląnktonais. ku
riais minta žuvys. Smith 
sako, kad bilionus tonų mai
sto žmonėms galima būsią 
gauti iš jūrinių medžiagų 
ir tai būtinai reikėsią pa
daryti, — kito i n. turėsią 
kilti nauii ir didesni karai 
sumažinimui pasaulio gy
ventojų skaičiaus.

Reiškia, kanitalistai turi 
oera sau išeiti iš krizio dėl 
mm’stn stokos — nauji ka
vai. Iš praeitu dvieju bai
siu in posauliniu skerdynių 
valdančioji klosė. matomai, 
nieko nepasimokino.

SIBIRINIS GELŽKELIS
lipiausiu pasaulvje gelž- 

keliu skaitomas Sibiro ge
ležinkelis Rusijoj, turintis 4.- 
350 mylių ir užimantis be
veik vieną šeštadali visos 
žemės apjuosiamojo ploto.

BUVĘ PREZIDENTAIS 
MOKYTOJAI

Visų ’ iki šiol buvusiųjų 
Amerikos prezidentų šeši y- 
ra buvęs mokyklų “tyče- 
riai”; būtent — John Ad
ams, James A.' Garfield, 
Chester A. Arthur, Grover 
Cleveland, William McKin
ley ir Woodrow Wilson. 
Vienas yra buvęs spaustu
vininku, tai prez. Harding. 
Keista, kad beveik visi jie, 
kaipo švietimo specialistai, 
prezidentaudami, mažai 
kuomi pasižymėjo, o tūli jų 
beveik užmiršti.

Mažiausia pasaulyje radi
jo stotis buvo įrengta nese
niai Columbus mieste, Ohio 
valstijoj. Toks menkutis ra
dijukas, kaip kišeninis laik
rodėlis, skleidė programą.

Tą radijo duotuvėlį paga
mino Cl. Brunetti, valdinio 
Standardu Biuro elektros 
inžinierius Washingtone. 
Jis pagamino ir tokio pat 
mažumo radijo imtu vėli ir 
duotuvėlį sykiu, taip kad to
kiu kišeniniu radijuku gali
ma ne tik girdėti radi jo 
programas, bet per jį sklei
sti ir kitas programas.

Tas radijukas yra be jo
kių varinių vielų jame pa
čiame. Vietoj vielų nubrai
žyta ant popieros arba au
deklo linijos “sidabriniu an- 
tramentu”, tai yra, sidabro- 
oksigeno chemikalų jungi
niu... Šitaip pravestomis li
nijomis radijiniai - elektri
nės bangos lygiai gerai ei
na, kaip ir metalinėmis vie
lomis. Kur reikia stabdžių, 
ten nutepliojama ruožai iš-
tirpdytu anglies chemikalu : ^en.lai trūksta naminių alie- 
(carbon), luo būdu labai 
daug vietos sutaupoma ir 
toks mažytis radijukas pa-

11KAŠKIAUČIUS, M. D.!
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.. 
HUmboldt 2-7964
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Egzaminuojant Ahis, 
Rašome Receptus 
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

MATTHEW I*. BATEAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

ORO GRAND ST BROOKLYN. N V

daroma.
Jame vartojama tam ty

čia radijo lemputės ir smul
kutės elektros bateriukės.

Pranešama, kad toks nyk
štukinis radijukas ir New 
Yorke skleis savo progra
mas šį kovo mėnesį.

Anglijos valdžia skiria 98 
milionus dolerių didžiuliams 
pynacų auginimo ūkiams 
įrengti Tanganyikoj, Rho- 
desi jo j ir Kenyjoj, anglų 
kolonijose Afrikoj. Darbai 
pynacų ūkiams1 steigti jau 
pradėta 150,000 akrų plote, 
o iki 1950 metų pvnaciniai 
plotai būsią padidinti iki 
3,210,000 akrų, iš kurių ti
kimasi gauti 600,000 tonų 
pynacų per metus. Tie ūkiai 
bus tiesioginė valstybės 
nuosavybė.

Kaip daugelis žino, iš py
nacų yra gaminama valgo
mieji aliejai. O Anglijai jau 

j

jų ir riebalų. Anglai, dabar 
pirkdami pynacus iš užsie
nių, moka $128 tonui. O už
auginti toną pynacų pla
nuojamuose ūkiuose galima 
būsią už $60.

N.
3-čias puslapis -■ — ............ .
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Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
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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 Uw 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. 
L 1648 has been Issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of tho 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. 
RL 8580 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1963 Flatbush \Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

1963 FLATBUSH AVE. REST., INC, 
4963 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 8123 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 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 Neck Rd., Brooklyn, N. Y.

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. 
GB 12910 has been issued to the undersigned 
to sell 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. 
L 1755 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 306 — 03rd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL. L, COLE 
Cole’s Wine & Liquor Store

30G — 93rd St., 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. 
149G Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 21a7 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. 
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 tho 
premises, ✓

VINCENT SPINELLI 
Spinelli Wine & Liquor

362 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 19130 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law' at 77 Engert Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

CHARLES BINDER!’ \
77 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3055 has been issuėd 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 892 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 New Lots Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on tho premises.

LEO MILLSTEIN 
“New Lots Bar”

281 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7532 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino 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
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3164 has been issued to tha 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. 
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. 
L 5560 has been issued to the undersigned 
to sell wine & 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. 
RL 8362 has 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 
1012 Nosfrand Ave., 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. v

ANNY COLLATZ 
Tally-Ho Rest., Bar & Grill

81 Cumberland St., * Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2301 Emmons Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kingą to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1023 lias 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.‘R

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. 
CW 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.
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NOTICE is hereby given that License No. 
CL 54 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liciuor 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. 
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., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1448 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. 
RL 1191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor 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
114 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 940 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1012 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 237 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liciuor 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. 
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. 
CTR 303 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 318~ Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

GRAND PARADISE CO., INC.
318 Grand St.. 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 of 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 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 hereoy given that License No. 
L 5756 hasebccn 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, 
Coiinty of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR ROBERT WIDES
237 East 39th 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 
Lu«v 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. 
RI, 1167 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 125 Wythe Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be 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. 
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 Ave., 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 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6326 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1431 has been issued to the undersigned 
to sell wino & 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 KALINOVICH
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 PI., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 70 has been Issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of tho Alcoholic Beverage Control Law 
•t 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 SANT1LLO 
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 
•t 74 Humboldt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEXANDER S. JOSEPHSON 
74 Muuboklt St-, Brooklyn, N- Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7613 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 Glonmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

MANUEL MARTINOFF & 
WILLIAM MELICK

112 Glonmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6985 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
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 haš been issued to the undersigned 
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 under1 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3601 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on tho premises.
HERMAN SWEEULER & 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 Driggs 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 3039 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 118 Hoyt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

JOHN HEISSENBUTTEL
1481 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

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.) Į-

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

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
338 — 6th Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6263 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 qf 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 8009 lias 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)
311 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4326 lias 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 MANCARUSO
(Exect. of Estate of Felice Mancaruso) 

55 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4396 has been issued to tho 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 No. 
RL 5240 has 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. 
L 1149 has been issued to tho 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 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1611 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR FRANK MIUITSCHER & 
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 Heil 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
104 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 the 
premises.

. MARVIN SCHNEIDER
652 Shepherd Ave.. Broqjdyn, 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 tho 
premises.

JOHN G. CAVANAGH?
382 Rugby Rd.. Bj-ooklyn, 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 
at 122 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of King*, to bo consumed off the 
V remises.

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 
at 131 Irving Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, .to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN GIATTINI & 
JOSEPH GIATTINI

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

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 Control 
Law at 385 Arlington Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the 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 at 206 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6645 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohol!^ Beverage Control 
Law at 623 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

THOMAS BREMER
628 MaobatUu- 4>ve > ■ ■ 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 
I,aw at 225 Vanderbilt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

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

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB, INC. 
168 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 hereby 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 Kings to be consumed 
on the premises.

CONWAY’S HOFBRAU, INC.
91G 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., Broolelyn, 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 
21‘Z Berry St,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 5259 has been issued to the undersigned 

Ho sell beer, wine and liquor at retail under, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 217 Pennsylvania Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings tp 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 beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 57 So. 5th St. & 404 Wythe Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 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 6996 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor 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, Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 3056 has been issuer! to the 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 to be consumed 
ou the premises.

PASQUALINA FRAZETTE
120 Frauklip Ave.,. Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8100 has been issued to tire undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Liw 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 l>eer, wino 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

92-98 Church Ave., 
472 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6678 hat 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 Tsl. Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

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

MARGARET T. MULLIGAN 
(Mulligan’s Rest. & Bar)

J042-6 Nostrand 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 SCHLIFKA & CLARA PROPPER 

Sutter Bar & Grill
195 Sutler 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 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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 liciuor al 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 
I,aw 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 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4520 — Itth 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.

NOTICE is hereby given that1 License No. 
RL 4277 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 704 Nostrand Avenue, Borough sof 
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 1>een issued to the undersigned 
to soil 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 premises.

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 at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 180 Prospect Park S. W., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

WILLIAM McDĘVlTT
180 Inspect Pqrk S< W. 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. Y.

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 consumed 
on the premises.

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

NOTICE' is hereby given that License No. 
RL( 5278 Jias been issued to the undersigned 
to sell l>cer, wine and liquor al 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 beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 138 Fort . Greene Place, Borough of 
Brooklyn, County of 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 upder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1038 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.
STANLEY OLASKY & FELIX MITCHELL 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1196 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1750 Nostrand Ave. & 2918 Claren
don Road, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, <0 be consumed on the premises.

JOSEPH & FRANK PAGL1UGHI 
1750 Nostrand Ave.,
2918 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y. R

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

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

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

CHARLES PFEIFFER 
(Central Palace Cafe)

349 Central Ave., Brooklyn, N. Y. It

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6961 has b^m issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at — 194 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises. ’

MATHIAS LAUKAS 
(Oasla Bar & Grill)

914 — Broadway, Brooklyn, N. Y. B,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1033 has been issued to the undersigned 
|o sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4416 — 4 th 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 Ave., Brooklyn, N. Y. R

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 
Law at 1513-15 — 69th St. & 6826 New 
Utrecht Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRED GUGLIELMELLI
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 
I>aw 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 consumed 
on the premises.

NICOLO POLACCO
(D-B-A Welcome Rest. Pizzeria Napolitan) 
281 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 7853 has beorį 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 consurhed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5266 lias 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 Brookiyij, 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 tha undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4-5 Newkirk Plaza & 600-2 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 £t., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6612 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, ING'.
261 — 5lh Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL ,15 has been issued to the undersigned 
to 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 lias been issued to the! 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 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bbverage Control 
Law at 434 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

HARRY Or BALDAUF 
(Cedar 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 iYest 9th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6219 lias been issued to the undersigned 
to' 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
383 Court St., > Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8227: lias 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 beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 161 — 5 th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

JOHN F. McHUGH & 
JAMES N. WOODRUFF 

(Lincoln 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 i:t 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 arid liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law ut 471A — 6th 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 811 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 soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaw 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 Nb. 
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 Fulton St. & 20 Somers St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 807 has been issued to the undersigned 
to sell )>eer, wine and liquor at retail under 
Section f<)7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 324 Devoe Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 815 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law fct < 91 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

PAUL YURCHYK 
'(Bedford Bar & Grill)

94 Bedford Ave., 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 under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1224 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises. r

JOHN GALLAGHER
1224 — 8th Ąve-, . Brooklyn. JI. Y.

■BUHmmSKUh WifflAwiiw įitihūiiiriii



5-tas puslapis------- —-
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Pirmadienis, Kovo 10, 1947

Man Taip Atrodo
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

naikinome vieną tironiją, 
bet dabar kita tironija gei
džia mus sunaikinti, nušluo- 
jant nuo žemės kamuolio.

Na, ir tokiomis nesąmo
nėmis komercinė spauda 
maitina skaitytojų protą.

Turtuoliai rengiasi iškrė
sti kokį dar šposą mūsų ša
lies liaudžiai. Bet kad pri
rengus dirvą, tai jie dabar 
didžiausiomis raaidėmis de
da antgalvius apie raudo
nųjų darbas savuose laikra
ščiuose.

žesnes algas, negu karo me
tu.

Ir tie, kurie tokią padėtį 
kritikuoja, yra ne tik ap
šaukiami raudonaisiais, bet 
dar jiems primeta “Krem
liui agentavimą.”

Tai turčių ir jų pastum
dėlių tikslas diskredituoti 
tuos, kurie nurodo jų žalin
gus darbus šalies liaudžiai 
ir pačiai šaliai.

Pr. Jo—nis.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

♦

sugyventi, rūpin- 
gerove ir reika-

Lietuvos reikalai

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3013 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4224 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

KIBE
4224 — 3rd Ave.,

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

of Kings to be consumed

LIQUORMAN
Brooklyn, N. Y.

sve-

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 nt 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.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

*

Kaip visoj šaly, prade
dant State Departmentu, 
taip ir Michigano valstijoj, 
tyrinėjama raudonųjų dar
bai. Unijose bandoma vesti 
kova prieš raudonuosius, 
prašalinant juos iš atsako- 
mingų vietų. Sakysime, gal 
čia dar yra užsilikęs raudo
nasis, ateivis 40 metų šioje 
šalyje, kuris gal nėra išti
kimas kapitalui. Bet kaip 
galima pateisint raudonųjų 
gaudymą, tyrinėjimą, išme
timą iš kolegijų bei univer
sitetų, kurie čionai gimę ir 
mokinami tikros demokrati
jos?

Rodosi, jie tą riksmą su
darė todėl, kad nukreipus 
ekonominės padėties dalyką 
nuo žmonių minčių. Juk vi
siems yra aišku, kad korpo
racijų pelnai pakilo aukštai. 
Gyvenimo reikmenys pakilo 
aukštai. Darbininkų algos, 
nežiūrint, kad ir pakilo de
šimt centų ar daugiau į va
landą, bet nėra pilno darbo. 
Tai reiškia, kad dauguma 
darbininkų parsineša ma-

Nashua, N. H.
Vasario 23 d. bažnytinėj 

tainej įvyko abiejų draugijų
susirinkimas vienybės klausi
me. Pirmininkas to vakaro pa
kėlė klausimi apie “Lietuvos 
gelbėjimą” ir reikalą aukų. Pa
siėmė balsą V. V. ir klausė, ko
kis gi yra tas “Lietuvos gelbė
jimas,” kam tie pinigai, kas gi 
Lietuvą parduoda, kad tam rei
kalingi pinigai? Kam tdfe aukos 
renkamos? Jis sakė, kad esame 
visi lietuviai ir mylime Lietu
vą. Kada ji buvo Hitlerio pa
vergta, tai jie ir kiti lietuviai 
darė viską, kad ji būtų išlais
vinta, kad padėti Lietuvos j 
žmonėms. Dabar'gi Lietuva tu
ri savo valdžią, eina darbas at- 
budavojimo po karo. Jis ir gir-j 
dėjo visokių užmetimų Lietu-i 
vai iš pabėgėlių, 
vos pabėgo su hitlerininkais į 
Vokietiją, o dabar atsibaladojo 
į Ameriką. Aišku, kad jeigu jie 
bėgo iš Lietuvos, o bėgo su na
ciais kartu, tai jie ir dirbo su 
naciais prieš Lietuvos žmones! 
Aišku, kad jie negali girti Lie
tuvą ir jos žmones. O čia atbė
gę tingi dirbti, nori būti dyka
duoniais, tai ir vilioja iš žmo
nių pinigus.

J. Egeris pastebėjo pirminin
kui, kad jis ne vietoj kelia klau
simą, kad susirinkimas sušauk
tas apie draugijų vienybę kal
bėti, o ne kieno čia sumanymus 
kelti. Tada pirmininkas atsiė
mė savo įnešimą. M. Zidelis sa-

kė, kad tokių klausimų kėlimas, 
kaip pirmininkas pakėlė, tai 
nieko gero nedaro draugijoms, 
tik narius kiršina vienus prieš 
kitus — sukelia piktuįmo. Mes 
gyvename Amerikoj ir čia .turi
me broliškai 
tis šios šalies 
lais.

Aišku, kad
yra pačių Lietuvos žmonių iš
rišti, kad visoki prasimanymai 
ir užmetimai jiems iš čia atvy
kusių pabėgėlių arba Amerikoj 
gyvenančių nepakeis padėties 
Lietuvoj, kad ten taip yra ir 
bus, kaip Lietuvos žmonės nori. 
O tas pabėgėlių skandalas tik 
blogo daro Amerikoj lietuvių 
draugijoms ir bendrai taikiam 
sugyvenimui.

Visokių primetimų daro Lie
tuvai tie, kuriems prie Smeto
nos fašistų režimo buvo gerai. 
Aišku, kad nepatinka dabartinė 
Lietuvos tvarka tiems, nuo ku
rių atėmė žemes ir atidavė bu
vusiems bežemiams arba maža
žemiams, o dabartinė vyriausy
bė apdalino apie 80,000 buvu
sių bežemių. Suprantama, kad 
pyksta tie, kurių atėmė dvarus.

Vienas iš buvusių.

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 Beverage Control 
Law at 301 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

HENRY TUOIIY
304 Court Street, Brooklyn, N. Y.

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

O’CIO MARQUARDT 
(Marquardt’s Cafe)

62 Court St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thaĮ; 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 
(Bako's Tavern)

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

Elizabeth, N. J.
šeštadienio vakare, kovo 

įvyko graži su ei gėlė pas
1 d. 
del.

Geo. ir Helen Kuclirkus. Jie su- 
kurie iš Lietu-įruošė šią parinkę, kad pagerb

ti sesers-švogerkos Agnės Jure
vičienės (newarkietes) gimta
dienį. Dalyvavo ir iš Brookly- 
no svečių. Sėdant prie stalo, ant 
kurio buvo sudėta visokių val
gių ir prieskonių, svečiams ba- 
sikalbant, išreiškiant jubilie- 
jantei dar daugiau gimtadienių 
sulaukti, nebuvo pamiršta ir 
mūsų dienraštis Laisvė.

Antanui Jurevičiui prisime
nant dienraščio bazarą ir sve
čiams sutinkant, sukolektuota 
sekamai:

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 440 — 
Brooklyn, County 
on the promises.

DANIEL
440 17th St..

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control
17 th Street, 

of
Borough of

Kings to be consumed

LANATTAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 938 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 South 3rd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE
RL 6206

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

to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 6801 •— 
Brooklyn, County 
on the premises.

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

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

of Kings to be consumed

6801

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 888 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectiorf 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 
RL 2417 has been išsued 
to sell beer, wine and liq 
Sectloiii 107 of the Alcohol 
Law at 2957 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

M. KERNOCTtAN 
2957 Fulton Str., -.Brooklyn, N. Y.

i that License No. 
to the undersigned 
lor at retail under 
c Beverage Control

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)

Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Knygų Apdarymo Darbininkai
MERGINOS—MOTERYS

POPIERIŲ SKAITYTOJOS IR LANKSTYTOJOS 
SUSTATYTOJOS—INSPEKTORĖS 

PRIE BINDERY STALŲ DARBININKES 
INDEX TABBERS

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

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

Kreipkitės
WILSON JONES CO.

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

(68)

767

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.

FRANK KLONOWSKI
801 —• 3rd Ave., Brooklyn,

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

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1175 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectlofi 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 139 Pntchen Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kingii to be consumed 
on the premises.

JAMIES MORAN
139 I’atchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1133 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquqr at retail under 
Section 107 of the Alcoholię Beverage Control 
Law at 29 Wilson 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ETTORE
(Hector’s

29 Wilson Ave.,

Avenue, Borough of 
Kings to be consumed

LEVANTINI
Bar & Grill)

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

STANISLAWA & JOHN SADESKY 
(20th Century Tavern)

Mescrole St., Brooklyn, N,

Reikalingos 
PATYRUSIOS 
OPERATORES

Prie geresnio pasiuvimo 
marškinių

NUOLATINIS DARBAS 
Prie Vienokio Stiliaus

Finišerės ir Rankinės Siuvėjos 
Taipgi Reikalingos

rei-

de- 
kp.

— ■ ■ ■ • • ■ >■ - ■■ ■ ■■ . ■! 1 . Ml ■ ■ ■SwwjiSSw1 - n”' ■' I1. .-^4 J.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue - 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

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 ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

Tamstos Ateitis Nebloga
t

Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- jkuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose.
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu- 

^mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
^l^jT^Mostis. sudaryta iŠ daug skirtingų.elementų ir bran- Jjk/į g«U aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga- 

X—linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
\ teisinga patarlė sakę: kas tepa', tas ir važiuoja, tai 

14 I) j jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
\A J Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku- 

rie 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 i 
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.

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

Po $5: Frank šiaulys, Anta
nas ir Agnė Jurevičiai, Karolis 
ir Lillian Belte.

Helen Kudirkienė, $4.
Po $.1: Petras Vaznys, Pet

ras Kapiskas, A. Saulėnienū, B. 
Makutėnienė, J. ir A. Simonai
čiai ir Geo. Kudirka.

Viso surinkta $25 kaipo auka 
dienraščio Laisvės bazarui.

Širdinga padėka aukotojams!
Rep.

NOTICE 
RL 7224 
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 i 
RL 1031 li 
to sell beer, wine and liquor at u»uvi
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 330 Hopkinson Avenue, 
Brooklyn, County of 
on the premises.

LOUIS HARITON 
(l)-B-A- IL & S.

330 Hopkinson Ave.,

IVCIl

retail under

Borough of
Kings to be consumed

& LEON JIAR1TON 
Rest. Bar & Grill)

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 at 9508 Flatlands Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to.be consumed 
on the premises. ,
EVELYN GKFKEN & ROBERT C. GEFKEN 
9508 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

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

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIŠ
Perbudavoja pianus iš

dėsnių 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

NOTICE is 
RL 854 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law iit 1200-02 Liberty Avenue, 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 at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Atlantic Avenue, •Borough of 
Kings to be consumed

Law at 47 
Brooklyn, County of 
on the premises. 
JOSE ARAZOSA & 
47 Atlantic Ave., -

EMILIO ELUSTONDO
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitoklh grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom Spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, ;

Tel. GLenmore 5-6191 ;

Ir Stone Avė.
Broadway Line

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6156 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
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. 
(Vanderbilt

638 Bergen St.,

BRYAN
Grill)

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3146 has been issued to the undersigned 
to 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.

FRANK 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 ControJ 
Law at 387 Oakland Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the promises.

JOHN KOLAS1NISKI 
(The Old Oakland Tavern)

387 Oakland St., Brooklyn, N.

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

n i-f, liMawiaBtMiu ii r i, i

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

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

-------------- 4------------------------------------------

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

inc nid liquor al retail under 
Alcoholic Beverage Control 

Avenue, Borough of

NOTICE i 
RL 1169 has been 
to sell beer, 
Section 107 of the 
'Law at 328 Union
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises. I

ANTHQNY 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, wine hnd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 48 Johnson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County pf Kings to be consumed 
on

48

the premises, į
WILLIAM; WARANITSKY

Johnson Ave., I Brooklyn, N. Y.

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

FRANįK 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 Ąlcoholic Beverage Control 
Law at 547 Morgfin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

KONSTANTĄ SINKIEWICZ
547 Morgan Ave.', ! Brooklyn, N. Y.

--------- j----------------
NOTICE is hereby I given that License No. 
RL 4417 has been issued to the undersigned 
to sell1 beer, wine ahd liquor at retail under 
Section 107 of the Ąlcoholic Beverage Control 
Law at 1018 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ROMUALDi YUREWICZ & 
SOPHIE ANllRUSZKIEWICZ 

(R. R. &! Bar & Grill)
1018 Manhattan Av<f., ' Brooklyn, N. Y. 

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

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

N.

PAJIEŠKOJIMA)
Pajieškau savo brolio Juozo Ku

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda viš|tų farma, 1)0 akrų, 

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

(55-60)
Parsiduoda perjtaisyta vienos fa- 

milijos namas. Arįt 2-rų lubų 5 kam
bariai ir maudynė. Ant pirmų lubų 
3 dideli kambariai ir du uždaryti 
porčiai. Taipgi yi/a General Electric 
Aliejinis Pečius. Visi langai aptai
syti su screens ir j apsaugoti nuo vėt
rų. Visos elektros vielos yra insu- 
luiotos. Randasi garadžius ir priva
tinis įvažiavimais. Telefonuokite: 
MI. 2-0880. Namas randasi Wood
haven, L. I.

(54-59)

Visokios Žinios
Vasario 23 d. atsibuvo Lie

tuvių Literatūros Draugijos 
4-to apskričio metinė konfe
rencija, 142 kp. name, West 

• Carson St. Pirmininkas G. D. 
Lekavičius pakvietė į manda
tų komisiją Eleną Kairienę ir 
J. Kazimer. Kol komisija tvar
kė mandatus, tai iššaukė pa
kalbėti S. Ordą, J. Mažukną 
ir J. Miliauską bėgamais 
kalais.

Komisija iššaukė kuopų 
legatus. Dalyvavo nuo: 33
Antanas Pipiras; nuo 40 kp., 
W. Carson, Jbe Mažeikis ir P. 
Ambrose; 87 kp., E. Kairienė,
J. Kazimer ir J. Parciauskas; 
106 kp., Ambridge, J. Brie
dis ir nuo 236 kp., Washing
ton, M. Janavičienė ir J. Ku- 
beckienė. Dalyvavo nuo 5-kių 
kuopų 9 delegatai ir 6 komi
teto nariai.

Pirmininku išrinktas J. Ma
žeikis, raštininku S. Orda. Die- 
notvarkis priimtas ir perskai
tyta protokolai iš 1945 ir 1946 
metų. Komitetas raportavo, 
kad veikė bendrai su LDS 2-tu 
apskričiu. Pas kasteriu pinigų 
yra $59.80 ir $16.55 apšvietus 
fonde.

Nutarta surengti koncertas, 
paskaita ir vakarienė sekma
dienį, kovo 23 d., nes galės 
dalyvauti garsios dainininkės.
K. Abekienė ir Kenstavičicnė 
iš Chicagos, kurios sustos va
žiuodamos į Demokratinį Su
važiavimą.

Nutarta surengti pikniką at
einančią vasarą ir pelnas skir
ti demokratinės spaudos palai
kymui. Nutarta paaukoti $15 
su pasveikinimu Demokrati
niam Amerikos Lietuvių Su
važiavimui. Apdiskusuota rei
kalas surengti 400 metų minė
jimo reikale paskaitą.

Iš kuopų raportų pasirodė, 
kad prie apskričio priklauso 
7 kuopos, bet delegatus i kon
ferenciją prisiuntė tik 5; Wil- 
merdingo ir New Kensingtono 
kuopos neprisiuntė delegatų.

Iš raportų pasirodė, kad 
jau gauta keli nauji nariai. 
Nutarta daugiau darbuotis or
ganizacijos auklėjimui.

Į apskričio komitetą 1947 
metams išrinkta: pirmininku 
S. Orda, pagelbinįnku P. Am
brose; turto rašt. H. Kairienė; 
užrašų raštin. M. Paulauskas; 
iždin. D. P. Lekavičius ir iždo 
prižiūrėtojais Načajienė ir J. 
Urbonas.

Pirm atidarymo konferenci
jos buvo pasitarimas Pittsbur- 
gho veikėjų kas^ dėl Pittsbur
gh o Skyriaus dienraštyje Lais
vėje. Išrinkta penki į komite
tą: Jonas Mažukna, J. Mi
liauskas, Alb. Mikeška, Anta
nas Pipiras ir D. P. Lekavi
čius, kurie bendrai veiks su 
LLD 4-to apskričio komitetu 
tame reikale. Bus raginami vi
si galinti, kad parašyty į tą 
skyrių.

Vasario 16 d. LLD 87 kuopa 
tiirėjo mėnesinį susirinkimą. 
Narių atsilankė skaitlingai. 
Komitetas raportavo, kad kuo
pa turi v37 narius, du jau gau
ta nauji ir nariai getai mokasi 
duokles. Nariai su 
siėmė naują knygą 
si Lietuva.”

Kuopa išrinko
LLD Suvažiavimą

u k vata pa- 
“Prisikėlu-

delegatu į 
ir į Liet.
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Kreipkitės Asmeniškai

DIANE 
SPORTSWEAR 

CO.
NORTH HAMILTON ST., 

POUGHKEEPSIE, N. Y.
(57)

VALYTOJOS 
Amžiaus iki 40

Mapuoti nereikia. Nereikia šepečiu 
trinti, 
togu į 
CIAIS 
GERA
bama,—Vakacijos ŠIEMET su alga.

80 BROADWAY, N. Y. C.
12-TOS LUBOS.

pa-Moderninis budinkas 
visas subves. VIDURNAK- 

iki 7 A. M. 6 dienų savaitė.
ALGA, šeštadieniais nedir-

Demokratinį Suvažiavimą D. 
P. Lekavičių. Nutarta surengti 
piknikas su dovanomis, liepos 
27 d., Adams Grove — Serbų 
Sode.

Nutarta laikyti kuopos susi
rinkimą pirmą nedėldien| 
kiekvieno mėnesio vakare, po 
LDS 160 kp. mitingo, nes tie 
patys nariai priklauso prie 
abiejų kuopų, tai taip bus pa
rankiau.

D. P. Lekavičius.

Grace Moore Palikusi 
Testamentą

Operos dainininkė Grace 
Moore buvo pačiame gražume 
savo amžiaus ir artistiškos kar
jeros, nesirengė mirti, tačiau 
buvo ir pasiruošusi tokiems ne
tikėtumams, kaip kad įvyko jai 
keliaujant po Europą su marš
rutu. Ji užmušta lėktuvo nelai
mėje sausio 26-tą.

Dainininkės testamentas įtei
ktas palikimų teismo teisėjui, 
New Yorke, užtvirtinti. Testa
mente aprokuota ir paskirsty
ta visas jos turtas tarp jos vy
ro, motinos, sesers, dviejų bro
lių ir kitų artimųjų giminių ir 
draugų. Buvo paruošusi viską 
taip, kad po jos mirties niekas 
neturėtų nesusipratimų dėl jos 
palikimo.

Paryžius. .— Prancūzų 
teismas nusmerke mirti 
Fernandą de Brinoną, ku
ris vadovavo steigimui 
francūzų bendradarbiavimo 
su naciais okupantais.

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

LLD 50 kp. susirinkimas jvyks 
kovo 13 d., 8 v. v. Gedemino salėje, 
Knygos už 1946 m. jau atėjo, pasi
imkite. Bus svarstomą Suvažiavimo 
klausimas, delegatų rinkimas. Pami
nėjimas 400 m. pirmos lietuvių \ 
spausdintos knygos. Kviečiame na
rius dalyvauti. — Valdyba. (56-57)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas įvyks ko

vo 12 d„ 103 Green St., 7:30 v. v. 
Draugai, malonėkite dalyvauti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti; 
LLD suvažiavimas ir suruošimą 400 
m. lietuvių spaudos parodos, kuri 
jvyks balandžio 12-13. Taipgi reikia 
pasimokėti duokles už šiuos metus. 
Kurie dar negavote knygos "Prisi
kėlusi Lietuva," ateikite į susirinki
mą ir pasiimkite. — F. Rast.

(56-57>

' ‘■'i.J1
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NwYortffl^M^Zinios
Iš Laisves Bazaro

Pirmo Vakaro
LDS Jaunimas Ruošiasi Prie

Baliaus 29 d. Kovo

Advokatai Kritikavo New Yorko CIO Ragino 
Atmesti Wilson BiliųDewey Pasiūlytą 

Taksų Planą

---------------- ■ —-6-taa puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily *

Pirmadienis, Kovo 10, 1947 .

Kovo 7-tos vakarą, Grand 
Paradise Ballroom, 318 Grand 
St., Brooklyne, prasidėjo meti
nis Laisvės bazaras. Pradžia 
trijų dienų bazaro visai vyku
si. Kaipo darbo vakarą publi
kos buvo gražios — senimo ir 
grakštaus jaunimo.

Aido Choras, vadovaujamas 
. Jurgio Kazakevičiaus, atvyko 

iš savų praktikų sudainuoti 
mums keletą dainų. Tik kole
tą, kadangi kitas taupėsi di
desniajai dienai, sekmadienini. 
Aidas dainavo atidaryme, Ai
das buvo pasižadėjęs dainuoti 
uždaryme bazaro kovo 9-tą.

šokiams grojo Pavidžio Ra
dio Orkestrą. Tos pat orkes
trus laukta ir likusiems dviem 
vakarams, kovo 8 ir 9-tą.

Bazaras Atrodo Spalvotai

rimų stalas.
Prie valgių stalo pirmą va

karą, gasjfadines turėjo silkių, 
karštų dešrų su kopūstais, ku
gelio, pyrago, karštos kavos, 
kiaušinių, sandvičių. Likusiems 
vakarams, kovo 8 ir 9-tai, gas- 
padinės žadėjo turėti tų ir 
daug kitokių valgių iki ant 
vietos keptų “lemon meringue 
pajų” ir tortų.

O prie gėrimų baro, neužsi
leisdami, vyrai stengiasi aprū
pinti svečius nuo A iki Z vis
kuo, 
tyje.

kas gaunama gėrimu sri-

Po 
Brooklyn, 
Bakery

$5: V. ir E. Senkcvičiai, 
ir Endwell 

Binghamton, N. Y.
M. ir A. Dambrauskai, So.

Boston. Mass., $4.
Adelė

Ko čia nebuvo? Bazare pil
na visokiausių puošmeninių 
dalykėlių sau ir namams: ran
komis siūtų'ir išsiuvinėtų, taip
gi numegstų ir apmegstų kal- 
drų, sofoms, lovoms ir stalams 
užtiesalų, dangtelių; virtuvei 
rankšluosčių, puodų, stalavų 
indų ir smulkesnių daiktelių, 
vyrams ir moterims 
šalikų, skepetaičių.

Bazaras ypatingai 
gražiais žiursteliais 
tėmis, artistiškais 
ir mezginėliais 
čiau jų niekad 
— vienu pirmu 
desėtkus jų.
jais ir jaunųjų LDS moterų 
skyrius, kuris čia įrengtas pir
mu kartu, įrengtas dailiškai.

Yra ir mechaniškų - elek
triškų dalykėlių — radijų, vie
nas kitas laikrodis, skustuvų 
ir šio to kito. Tų būtų galima 
išleisti daugiau.

Kalakauskiehė, iš 
Y., $2.

Mikalauskienė,
Albinas Lau-

Po $1: M 
B’klyn, N. Y 
čius, B’klyn,

II. žukienė, Binghamton, N. 
Y., 50c.

sveteriu,

turtingas 
ir skary- 

siuvinėliais 
padabinti. Ta-
nebus perdaug 
vakaru išpirko 
Marguoja-žiba

jau blizgan- 
kiek praktiš- 
ir naudingas

Daiktais
M. Mikalauskienė, B’klyn, 

Y., 1 “Fascinator”; 1 ridi- 
.įlį, ir 6 mastus gražios me-

Stensler, Livings- 
1 rankšluosti ir <lu

Kitas ne tiek 
čiai viliojantis, 
kai reikalingas 
yra maisto skyrius, šis gana 
turtingas dešromis, lašiniukais, 
kumpiais, medum, sūriais, o 
kai kada čia dar pasirodo aris
tokratiškai puošnus pyragas. 
Na, ir grybų, šių retenybių iš
pirktų kokį vagoną, jeigu bū
tų. Išėjęs su stiklino grybų, jų 
pardavėjas užbaigia darbą ne
spėjęs nei skersai salės pereiti.

Kiti, kurių niekas neaplei
džia, tai gatavųjų valgių ir gė- ! vinėtą.

džiagos.
Mildred

. ton,’ N. J., 
gražius drabužėlius kūdikiui.

Elena Merkevičienė, Phila- 
j delphia, Pa., gražiai pasiūtą 
j lovai užtiesalą (medžiaga K. 
B. Karosienės).

Anna Zaveckas, B’klyn, N. 
Y., gražiai aprėdytą lėliukę. 
(Jaunasis Zaveckas užlaiko 
Įvairių lėlių krautuvę 923 
Glenmore Avė., B’klyn).

Margaret Valinčienė, Wil
kes-Barre, Pa., (fotografė), 

' prisiuntė jos pačios padarytą 
gražią špilką ir auskarių sotu-

Antanas Vasaris, Brockton, 
Mass., prisiuntė dvi gražias, 
rankų padarytas “gėles.“ Jos 
yra nepaprastos todėl, kad pa
darytos iš kailinių (futrų) ir 
kainuoja po $18 už vieną. Va
saris yra savininkas filtrų 
krautuvės.

Anna Teleišienė, Newark, 
N. J., dvi nosinaites, gražiai 
apdarytas, 1 “scarf” ir paduš- 

; kaitei užvaiką, gražiai išsiu-

Vietinė LDS Jaunimo kuopa, 
kuri pastaruoju laiku pradėjo 
smarkiai veikti Įvairiose srity
se, savo susirinkime, kovo 5 
dieną, Laisvės Salėje, gerai ap
tarė savo ruošimąsi prie dide
lio baliaus, kuris Įvyks šešta
dienį, 29 dieną kovo, Imperial 
Palace Salėje, 790 Broadway, 
(netoli Flushing Ave.) Brook- 
lyne.

šis parengimas bus brookly
niečių kaip ir pasirodymas sve
čiams, kaip mes veikiame. Tuo 
laiku, dienomis, bus trys didie
ji suvažiavimai, moterų, LLD 

I ir Demokratinių Lietuvių. Tad 
tikimasi nemažai svečių iš kitų 
kolonijų, apart brooklyniečių. 
Todėl, nesigailint ir 
išlaidų 
orkestrą: 
His Silver 
septynių 
moka gerai groti ne tiktai ame
rikoniškus šokius, bet 
lietuviškus šokius.

Jaunimo kuopa savo 
kimo taipgi apkalbėjo 
turėti ir gražią programą lai
ke baliaus. Tuojaus kilo mintis, 
kad, veikiausiai, bus nemažai 
svečiu menininku atvažiavusiu II i

apart 
nesigailint ir didesnių 
yra pasamdyta puiki

Eddie Sparks and 
Štai' Orchestra iš 

kavalkų. Orkestrą

ir visus

susirin- 
reikalą

iberka, Ear Rock- 
f., gražų “Cookie 
peiliams susidėti

Juozas ir Emma Sliekai, 
Miami, Fla., didelę, gražią 
staltiesę, ant kurios pažymėta 
Floridos miestai.

Juozas 
away, N. 
Jar” ir 

.“rack.”
Eva Juozapavičienė, Mid

dleburg, N. Y., prisiuntė ke
turis šaukštus, mediniai — 
rankų darbas.

Sunku yra paaiškinti, kaip 
gražiai išrodo kiekviena do
vana, 
bet 
Ii ai

Ir reikėtų juos pakviesti. Taip 
ir buvo nutarta. Be to, bus ir 
vietinių — viena mūsų kuopos 
gera drauge, Cannella Di dilo, 
jau pasižadėjo savo žavėjančiu 
balsu palinksminti visus, kurie 
baliuje dalyvaus. Bus ir kitų — 
apie tai vėliau pranešime.

Buvo kuopoj raportuota, kad 
LDS Sorority smarkiai ruošiasi 
sudaryti gražiausią “būdą“ 
Laisvės bazare. Tas parodo, 
kad mūsų jaunimas nepamirš
ta pasidarbuoti ir pažangiajai 
spaudai. Į Demokratinių Ame
rikos Lietuvių Suvažiavimą iš
rinkti K. Michelsonas ir J. Or- 
manas. J moterų suvažiavimą 
išrinkta Helena Incas ir dar pa
tarta nuo mūsų kuopos sorority 
pridėti bent vieną delegatę.

Jaunuolių kuopa taipgi rūpi
nasi ir LDS vajaus reikalais. 
Taigi, šiame darbe dar nesame 
pilnai Įpusėję, nes didelis dar
bas suruošti balių užima daug 
laiko. Visgi iki šiol jau gavo
me šešis naujus narius ir tiki
mės neužilgo po baliaus išpil
dyti mūsų kvotą — 20 narių.

Jaunimo kuopoje dabartiniu 
laiku veikia LDS Bowling Ly
ga, kuri kas savaitę turi bowl
ing vakarus, ir LDS Sorority 
merginų-moterų veikimo grupė.

Po susirinkimo, buvo rodomi 
“movies” ir vėliau buvo užkan
džių, kuriuos mūsų narės pa
ruošė. Mitingas buvo skaitlin
gas, gyvas ir įdomus.

Senesnieji e veikėjai 
jiems pažįstamiems 
liams patarti Įsirašyti
kuopą ir dalyvauti mūsų veiki
me. Susirinkimai įvyksta Lai
svės Salėje, kiekvieną pirmo 
trečiadienio vakarą.

Bikleris.

turėtų 
jaunuo- 
i mūsų

tos 
bai 
n as!

kuri paaukota bazarui, 
kiekviena dovana yra gi- 
Įvertinta, ir užtikriname, 
visos bus tikrai išparduo- 
arba išleistos. Esame la- 
dėkingi už puikias dova-

Dovanų Gauta Daugiau
Virš minėtosios jau buvo 

gautos diena pirm bazaro. Iki 
prasidėsiant bazarui penkta
dienio vakarą ir visu bazaro 
laiku, kovo 7, 8, ir 9-tą, dova
nos atnešamos tiesiog į bazarą. 
Tad desėtkus, o gal ir šim
tus kitų dovanų galėsime pa
skelbti tiktai po bazaro.

Gildija kritikavo 
pasiūlytą valstijai 

taksų planą, kaipo “nerimtą ir 
nepakankamą.“ Jie sako, kad 
tas nepadengs išleidimo $400,- 
000,000 bonų ir kad pastato pa
vojui! pačių bonų priėmimą.

Gildija siųlė grąžinti pilną 
taksavimą pajamų, 
pakelti ant cigaretų, 
gaso-elektros; ir likerių 
atmesti.

Advokatų 
gub. Dewey

grąžinti
o siūlomus 

gasolinos, 
taksus

Masiniai Pikietai
Prie YWCA

Keliems šimtams brooklyniš- 
kių Young Women’s Christian 
Association ištaigų aptarnauto
jų išėjus j streiką, būrys jų iš
ėjo ir j pik i etą.

1 Didžiojo New Yorko CIO pa
siuntė valstijos seimelio repu- 
blikonų ir demokratų vadams 
paraginimus atmesti seimelyje 
esamą Wilson bilių.

Jeigu būtų priimtas tasai bi- 
lius, atimtų galimybę mažo
sioms partijoms išrinkti atsto
vybę j seimeli ir padarytų vi
siškai negalima didžiųjų parti
jų atskiriems nariams kandida
tuoti nepriklausomai. Kitais žo
džiais, tik didžiųjų partijų vir
šininkai ar jų klapčiukai 
lėtų būti renkami.

Jie Norėtu Mokėti Po 
10 Centų Fėrą-lš 
Jūsų Kišeniaus

tega-

Now Yorko Stock Exchange 
n eu žsidarysi ąs šeštad ien i a i s,
kaip tai planuoja daryti' bankai 
Pradedant balandžio 5-ta. Užsi
darysiąs tik vidurvasariu.

■—■■y.—- -........... ........... .............................

Laikraštis World-Telegram 
pasiūlė kelti New Yorko va- 
žiuotės linijų fėrą iki 10 centų. 
Priežastis —- vieton majoro 
O’Dwyer prašytų iš valstijos 
$102,000,000, gub. Dewey lei
džia miestui surinkti taksais 
tik $24,300,000.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker dėl to pa- 

j stebi, kad tokia galvosena pri
vestų prie kėlimo fėro ir iki 
15-kos centų, jeigu gub. Dew
ey sumanytų miestui grąžinti 
dar mažesnę dalį miesto sumo
kamų valstijai taksais pinigų.

Vieton su I darbininkais tar
tis, ponai tų; įstaigų vedėjai į 
darbininkus (atsinešė ne labai 
krikščioniškai, pasišaukė prieš 
pikietus policiją. šešios dešim
tys pikietų areštuoti, subrukti 
į policijos vežimus. Jie turės 
ateinantį trečiadienį stoti į teis
mą. Kaltinaihi netvarkiame el
gesyje.

Pasipiktinę, unijistai praeitą 
pikietuoti

būryje, 350
' ketv i rt a d i en į i šė j o 
dar didesniame 
maršavo prie centra i i nes Y įs
taigos, 30 Third Ave. Pikiete 
maršavo ir 7 neregiai.

Darbininkai streikuoja antra 
savaitė. Reikalavo pakelti algas 
25 nuošimčiais, paskiau sutiko 
nusileisti ikį 12 ir ŲG nuoš., 
bet samdytojai daugiau 10 cen
tų priedo valandai nepasiūlė.

paskutines dienos
Jau paskutinės dienos atsi

skaityti valdžiai su taksais už 
1916 motus.

s VALGIS JŪSŲ SVEIKATAI

Tikrai Gaspadiniškai Valgius Gamina

JUOZAPO ZEIDAT

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Nesiteiraukite kas ką sako, bet užeikite patys ir 
persitikrinkite ZEIDAT’Ų restau rante gamintų val- 
gių gerumu ir skanumu, taipgi maloniu patarnavimu.

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

Peter Kapiskaa v

Peter 
KAPISKAS

*
Tinkamai Jums Patarnaus 
TAXŲ AKOUNTANTAS

Stanley Zubavičius 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Jis atlieka raportus visokių 

valdžios takšų ir veda biznių 
knygas. į- .

Pas jį galite kreiptis penk
tadieniais mio 7 vai. vakarius.

šeštadieniais ir Sekmadie
niais Ištisą pieną.

BEER & ALESMotery Dienos 
Minėjimai

Kovo 10-tos vakarą Ameri
kos Moterų, Kongreso Brookly- 
no ir Bronx skyriai minės 
Tarptautinę Moterų Dieną.

Brooklyniečių vakaras bus 
157 Montague St., bronxieciu— 
175th St. ir Grand Concourse.

Queens skyriaus vakaras bus 
13-tą, mokyklos 1254 os patal
pose.

Manhattan skyrius minėjimą 
rengia 27-tą, Hotel Capitol.

Lietuvių Moterų Kliubas šie
met Brooklyne specialūs iškil
mes nerengia, kadangi pradžioj 
mėnesio nemažai grupei kliu- 
biečių tenka sunkiai padirbėti 
Laisvės bazare, o gale mėnesio 
bus daug darbų sąryšyje su bū
simais suvažiavimais.

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

TONICS

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

-šaltas vanduo, 
namas, perdarytas 
Didele krautuve. 

Subvės Stotis. Na-

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALfiS <151 Balių, Koncertų, Bankletų,
. Veatuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkui 

iteičiui bu naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

NMmMI■ft

Viršuje iš kairės: Jean Darling, Eric Mattson, Ralph Linn, o apačioje Iva 
Withers ir ta pati Jean Darling, žvaigždės pagal senąjį veikalą “Lilliom” ga
mintame muzikališkame veikale “Carou sel,“ sėkmingai vaidinamame Majestic 
Tentre, 44th St., netoli nuo Broadway. Vakarais nuo 8:30. Ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais popietiniai vaidinimai nuo 2:30. Dabar gaunama tikietų ir teatro 
kasoje.

REAL ESTATE FOR SALE
RIDGEWOOD:

Mūrinis 4 aukštų 
į 12 apartmentų. 
ĮEIGA $3,380, EI
šie priversta parduoti, $17,000.

3 AUKŠTŲ KAMPINIS 5 box 
room apartmentai. 2 krautuvės. 
RENDA $2,244. Nuleista iki $16,800. 
IR KITI BARGENAI.

SCHWERDTFEGER, REAI.TOR 
234 WYCKOFF AVE., 

BROOKLYN, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

A 9—12 ryte 
/ 1— 8 vakareValandos

Penktadieniais Uždaryta

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 

turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

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

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

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu- 
veje ir u^ dirbtuves kainą.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

I

VALANDOS:
9 A. M. —I 12 N.; 1 - 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

8 P. M.

650)5th Ave., kaknp. 19 th St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel SOuth 8-5569

■O

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. 1
Tel. EVergreen 4-9612

BULOVĄ!
<»

DEAN
15 !•*•>» , • • $247s

* CAMAIUDGE

liiBBinfflmiBBii

>

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

ATKM2A
. . . . i247s

les:

MATXK1

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2173 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.
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