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KRISLAI
Nerimti Jų “Argumentai”.
Ką Jie Patys Darė?
Pavykę Koncertai.
Gal Reikėtų Fondo?
Ačiū Ponui!

* Rašo R. Mizara

Fašistai, klerikalai ir soci-
jalistai, kovoje su pažangiąja
lietuviu visuomene, vartoja 
vieną nerimtą “argumentą”.
Jie sako:

— Jeigu jūs džiaugiatės 
nuvertimu Lietuvoje fašizmo, 
jeigu jūs užgiriate Lietuvos 
liaudies valią, — padarymu 
Lietuvos tarybine — tai kodėl 
jūs nevažiuojate į Lietuvą? 
Ko jūs čia gyvenate?

Deja, šis jų “argumentas” Į• • • * yra tokis silpnas, kaip ir visu 
kiti. Kodėl ? Pažiūrėkim.

x Visų pirmiausiai, šiandien, 
jei ir labai norėtum nuvykti 
ne tik į Lietuvą, bet bile į ko
kią europinę šalį, beveik nė
ra galima. Visą pasaulį užė
mė imperijalistinio karo lieps
na. Laivai, kuriais žmonės ga
lėtų persikelti per jūrą, kur 
nors nuvykti, yra pajungti ka
rui. Tūkstančiai laivų jau jū
rų dugne. Kiti, be abejo, teri 
dar bus.

Arba pabandyk gauti šian
dien leidimą išvykti į Europą!

Bet kai karas pasibaigs, nė
ra abejojimo, daug žmonių

nes respublikas, kurių po karo 
gali būti daug daugiau, negu 
yra šiuo metu!

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams
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Amerikos Valdžia 
Planuoja Verstinai 

Taikyt Streikus
Washington. — “Apsigy- rinčius streikuot darbinin- 

nimo” komisionierius Sid- kus su samdytojais, 
ney Hillman, darbo ministe- 
rė Frances Perkins ir kiti 
valdininkai tariasi, kaip su
daryti tokią valdiškai “dar
bininkišką” komisiją, kuri 
per prievartą taikytų no-

London.—Mirė didis An
glijos darbininkų vadas, ra
šytojas Tom Mann, 85 metų 
amžiaus.

Trečiadieni Kongresas Anglija Prašo apie 209
Jau Balsuosiąs 7 Bil 

Doleriu Anglijai
Kariniu Laivų Iš Jung

tinių Valstiją

Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vieną, naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII

“LAISVES” 30 METŲ 
.1UBILEJAUS REIKALU

Šiomis dienomis apteikė
me daugiau .sveikinimų nuo 
“Laisvės” skaitytojų ir rė
mėjų.

Ronald Jurevičius (Yure- 
wicz), kuris užlaiko aludę 
po antrašu 343 Broadway, 
Brooklyne, sveikina “Lais
vę” 30 m. Jubilėjaus proga 
su $5.00.

J. Žilinskas, iš Suffield, 
Conn., $5.00.

L.L.D. 131 kp., Saginaw, 
Mich., $3.00.

Binghamtono (N. Y.)
Liet. Taut. Bendrovė, $3.00.

L.D.S. 49 kp., Waterbury,
Conn., $3.00.

Chas. Meihm, Ballston

J. Zeimis, So. Boston, 
Mass., $1.00.

M. Arison, Stratford, 
Conn., $1.00.

Širdingai ačiū už pasvei
kinimus.

“L.” Adm

Savininkai Atmeta 
Mainierių Reikala
vimą Pridėt Algos

Washington. — Kongreso 
lėšų komisija, pagal Roose
velto valdžios paraginimą, 
greit užgirs jo siūlomą sep
tynių bilionų dolerių para
mą Anglijai ir “kitom de
mokratijom.” Numatoma, *1 't* i • I V • "I •

Antra, milijonai Amerikos
piliečių, pritariančių Sovietu
Sąjungai, kovoja, kad pačioje kad jau ateinantį trečiadie- 
Amerikoje padaryti gražesnį nį kongreso atstovų rūmas 
ir kilnesnį gyvenimą. Amerika balsuos skyrimą tų bilionų
— graži, puiki, turtinga šalis. 
Šioje šalyje šimtai tūkstančių 
ir lietuvių darbo žmonių pra
leido savo amžiaus gražiausią 
dalį, įdėjo savo jėgas į fabri-

dolerių Anglijai ginti.
Kada tas sumanymas bus 

perduotas senatui, kai ku
rie senatoriai reikalaus iš

kus, į geležinkelius, į kasyk- valdžios tikresnių paaiškini- 
imų, kodėl ir kokiem būtent 
tikslam yra skiriama tie 
septyni bilionai dolerių.

Generolas Hugh Johnson 
rašo N. Y. World-Telegra- 
me, kad prez. Rooseveltas 
išreikalavo Anglijai 7 bilio- 
nus dolerių tik “akių plotu,” 
be apčiuopiamo plano, kam 
tie pinigai bus vartojami. 
Pasak gen. Johnsono, tai 
dar tik pradžia, ir nežinia, 
ką Amerikos valdžia “sko
lins ar siųs padėt Anglijai 
apsigint nuo Hitlerio.”

las.
Kodėl šitie žmonės dabar 

turėtų važiuoti ten, kur darbo 
žmonės jau iškovojo socijaliz- 
mą? Ar gi jiems nesvarbiau 
dirbti už socijalizmą ten, kur 
jie gyvena, — savo plačioj ša
lyj, kur jų jėgos sukūrė mil
žiniškus turtus?!

Trečia, kada Lietuvoje vieš
patavo fašizmas, kurio dabar 
fašistai, socijalistai ir klerika
lai taip gailiai apverkia, ko
dėl tuomet jie nevažiavo į Lie
tuvą, bet gyveno Amerikoj?

Jeigu fašistų valdomoj Lie
tuvoj taip buvo gerai, kaip jie 
dabar sako, tai kodėl iš ten 
atbėgo p. Laučka?

Jeigu ten taip buvo gerai, 
tai kodėl iš ten atdūmė Juo
zas Tysliava?

Jeigu smetoniškasis režimas 
buvo tokis mielas, tai kodėl iš 
ten parnešė kudašių p. Šimu
tis, kurį davatkos buvo išrin
kusios į seimą?

Tegu tie ponai atsako į 
šiuos klausimus.

Anglų Bomba Sužalojo 
Amerikos Konsulatų
Berlin. —, Kai anglų la

kūnai bombardavo Hambur
gą, viena jų bomba pataikė 
į Jungtinių Valstijų konsu
latą, pramušė namą iki ant
ro aukšto, ir sprogdama ap
ardė konsulato raštinę ir 
priemenę.

Prof. Bacevičiaus koncertai 
Rochesteryj ir Clevelande bu
vo labai pavykę, — pavykę 
visais atžvilgiais.

Rytoj prof. Bacevičius duos 
koncertą Čikagoje. Nereikia 
nei sakyti, kad jis ir ten pui
kiai pavyks.

Kunigų “Amerika” klausia, 
ar išvijimas iš “Tėvynės” re
daktoriaus vietos “parblokš 
Jurgelionį, iš ilgų svyravimų 
pradėjusį eiti drąsiu lietuvy
bės keliu?”

Kas bus jei parblokš?
Aš siūlau: Tegu smetoninin- 

kai įsteigs dar vieną fondą —- 
Jurgelioniui šelpti. Juk tas 
žmogus yra nukentėjęs “dėl 
lietuvybės”.

ITALAI, VOKIEČIAI TEL
KIA ARMIJAS JUGOSLA

VŲ PASIENYJ
Istanbul, Turkija. —Tur

kų radio pranešė, kad su
telkta 60,000 italų kariuo
menės Albanijoj palei Ju
goslavijos rubežių, o vokie
čiai sutraukė stambią savo 
armiją ties šiaurine Jugos
lavijos siena.

Ponas Laučka giriasi skai
tęs laišką, “išsiųstą iš Lietuvos 
sausio 18 d.” “Laiške yra ir 
linksmesnė dalis”, sako jis. 
Štai ji:

“Laukiame pavasario, o pa
vasarį ir vasarą, kaip žinote, 
Lietuvoje labai sveika, čia ga
lima išsigydyti nuo vienos li
gos, kuria serga jūsų kaimy-

nai Mizara, Bimba ir kiti. Te
gu atvažiuoja pavasarį, o už
tikrinu, kad iki rudens visiš
kai pagys . . .”

Prisipažinsiu, man patinka 
šis sumanymas. Jei tik sąlygos 
leistų, ypačiai, jei pasibaigtų 
karas, tai bile kada važiuo
čiau aplankyti savo tėvų žemę 
— Lietuvą.

Kas gi nenorėtų ja aplan
kyti?!

Washington. — Anglų 
valdžia prašo Jungtinių 
Valstijų kuo greičiausiai 
įrengt ir pervest Anglijai 
150 mažų karinių Amerikos 
greitalaivių ir didoką skai
čių naikintuvų. Be to, An
glija prašo iš Amerikos to
kių laivų, kurie tiktų kelt 
anglų kariuomenę į sveti
mus kraštus.

Jugoslavai Abejoja, 
ar Pasiduot Vo

kiečiams
Belgrad, Jugoslavija. — 

I Susirūpinę Jugoslavijos val
dovai dar nežino, kokį at
sakymą duot vokiečiam, 
kurie reikalauja, kad Jugo
slavija pasirašytų bendra
darbiavimo sutartį su jais. 
Vokiečių diplomatai Belgra
de sako, kad Vokietija gal 
neteks 'kantrybės ir. parei
kalaus greitai atsakyti į 
“pakvietimą prisidėt prie 
Vokietijos - Italijos ašies.” 
Jugoslavų valdžia jau sutik
tų pasirašyt nepuolimo ir 
draugiškumo sutartį su Vo
kietija. Bet abejojama, ar 
vokiečiam užteks tokios su
tarties. Manoma, kad jie 
reikalaus kariniai-politinės 
sąjungos. Tuo tarpu vokie
čiai ir italai subūrė stam
bias savo armijas į Jugos
lavijos pasienius, grasinda
mi jai.

Jugoslavija turi iniliono 
vyrų armiją, ir kai kurie 
armijos vadai kalba, jog ga
lima būtų gintis nuo vokie
čių ir italų, nors jie ir jų 
talkininkai visomis pusėmis 
apsupa Jugoslaviją tik ap
art šimto mylit; sienos tarp 
Jugoslavijos ir Graikijos.

Turkija stengiasi paveikt 
jugoslavus nepasiduot vo
kiečiam ir italam.

Detroit, Mich.—Tūkstan
čiai Fordo automobilių dar
bininkų vieną' valandą de
monstruodami s t r e i k avo, 
kada buvo paskelbta, kad 
bus daromi valdiški balsavi- 

Imai darbininkams, kas lie
čia to, katrą uniją jie norė
tų pasirinkt, kaip savo at-

Ačiu tam ponui už rūpini- 8«>vę, Tai demonstravo CIO 
mąsi mūsų sveikata! Dzūkijos.unijistai.
TlMIlol/1 VMM H Ir « 1 n r* • «« ’Druskininkų 
kam žmogui 
aplankyti.

kurortas 
būtų ne

ir svei- 
pro

ŠIEMET JAU PASKIRTA BEI SKIRIAMA 
VIRŠ 21 BIDONO DOLERIU KARINIAM 

AMERIKOS PRISIRENGIMAM I
Washington. — Kongreso 

lėšų komisija užgyrė prezi
dento Roosevelto reikalavi
mą paskirt $3,415,000,000 
Amerikos" karo laivynui 
valdiškiems metams, kurie 
prasidės liepos mėnesį. Se
natas pasiuntė prezidentui 
pasirašyt kongreso tarimą, 
kuris skiria dar $1,533,000,- 
000 laivynui papildomųjų 
ginklavimosi lėšų. Tai jau 
ketvirtas papildymas išlai
dų kariniams tikslams.

Dabartinė sesija Jungti
nių Valstijų kongreso nuo 
sausio 3 . d. šiemet iki šiol 
nubalsavo bei kongreso ko
misijos jau užgyrė 21 bilio- 
ną ir 550 milionų dolerių 
ginklavimosi tikslams.

Apie pusė lėšų, kurias da
bar užgynė kongresmanų

komisija, bus panaudota jau 
pradėtam statymui 729 ka
rinių laivų.

(N. Y. World-Telegram 
skaičiuoja, kad Roose velto 
karinei programai iki šiol 
paskirta bei skiriama jau 32 
bilionai dolerių.)

AMERIKOS GINKLAVI
MAS KAŠTUOSIĄS IKI 

50 BILIONŲ
Cleveland, Ohio. — Da

bartinė Amerikos ginklavi
mosi programa kaštuos 50 
iki 60 bilionų dolerių, kaip 
pareiškė Robertas L. Me- 
hornay, viršininkas karinių 
valdžios kontraktų, kalbė
damas konferencijoj Ame
rikos Mechanikų Inžinierių 
Draugijos ir Armijos Ka- 
nuolių Specialistų Sąjungos.

J. L. Lewis, Mainierių Unijos Pirmininkas, Užreiškė, kad 
Jie Kovos Prieš Mėginimą Aptaksuot Jų Algas

New York. — Jungtinės 
Mainierių Unijos atstovai 
davė sekamą pasiūlymą 
minkštųjų • a n g 1 i a kasyklų 
kompanijų atstovams:

Jeigu nebus padaryta nau
ja sutartis tarp minkštųjų 
kasyklų mainierių ir savi
ninkų iki kovo 31 d., kuo
met išsibaigs dabartinė su-j 
tartis, tai kol toliau tęsis j 
derybos, mainieriai nestrei-| 
kuos, o dirbs pagal naują-j 
ją sutartį, bet su tokia są-l 
lygą, kąd jeigu pagal naują 
sutartį bus pakelta mainie
riam alga ar padaryti kokie 
pagerinimai jiems, tai al
gos priedas turės būt pas
kui mainieriams sumokėtas 
nuo balandžio 1 d., taipgi ir 
kiti pagerinimai bus skaito
mi nuo tos dienos.

Bosai šaukia Mainierius 
“Pasiaukot”

Minkštųjų angliakasyklų 
savininkų vyriausias atsto
vas Charles O’Neil atrhetėšį 
unijos pasiūlymą; sakė, būk 
tuomi mainieriai “norį ap
gaut” kompanijas ir strei-

kuot, kada ateis patogiau
sias jiems laikas. Bosų at
stovas pasakojo, kad, girdi, 
angliakasyklos negalinčios 
pridėt mainieriam algos, 
nes jos mokančios aukštus 
taksus valdžiai “šalieš gy
nimo” reikalams. Savinin
kai per savo atstovą O’Neil 
graudeno mainierius taipgi 
“pasiaukot šalies gynimui.”

Lewis užreiškė, kad mai- 
jnieriai kovos prieš sumany
mą aptaksuot jų uždarbį, 
pagal kongreso narių svars
tomą sumanymą. Jis nuro
dė, kiek pelnų pasikuopia 
kasyklų savininkai vardu 
“šalies gynimo.” Lewis taip
gi priminė, jog Pennsylva
nia ir daugelis kitų valsti
jų išleidžia kelis kartus 
daugiau pinigų saugot kra- 
likų gyvybę, negu mainie
rių.

Jungtinė Mainierių Unija 
reikalaują pridėt po dolerį 
uždarbio kiekvienam mai- 
nieriui per dieną, duot ap
mokamas atostogas-vakaci- 
jas, ir tt.

Dar Tebėra 9,000,000 
Bedarbių Amerikoj

Graikai, Sako, Ištaškė 
Italy Ofensyvą

Kongresmanai Priėmė 
Tik Silpnų Bilių dėl 
Kasyklų Saugumo

Šaukia Amerikos Be 
darbius Susirašyt Ka

riniams Darbams

Washington. — Industri
nių Organizacijų Kongresas 
kovo 13 d. skaičiavo, kad 
Jungtinėse Valstijose dar 
tebėra 9 milionai ir 3 tūks
tančiai bedarbių; tai tik 126 
tūkstančiais mažiau negu 
pernai lapkričio mėnesį.

“Darosi vis aiškiau ir aiš
kiau, jog bedarbių skaičius 
šiemet sumažės vos kokiais 
dviem milionais, nežiūrint 
smarkiai varomų karinių 
darbų,” pareiškė centras tos 
darbo unijų organizacijos, 
CIO.

Sumažėjo Orlaivių 
Gamyba Amerikoj

Washington. — Vasario 
mėnesį šiemet Jungtinėse 
Valstijose pastatyta 879 ka
riniai orlaiviai; dauguma jų 
skiriama Anglijai. O sausio 
mėnesį šiemet Amerikoj pa
gaminta 1,036 kariniai or
laiviai. Taip praneša vald
iška gamybos tvarkymo ko
misija. Sako, vasaryje dali
nai todėl mažiau pabudavo- 
ta orlaivių, kad tai trum
pesnis mėnuo.

Graikai Praneša:
Athenai. — Graikai 

siškai ištaškė” smarkiausią 
italų ofensyvą, kurią italai 
darė per paskutines šešias 
dienas. Šiuo tarpu graikai 
užmušė 2,000 italų, į nelais
vę paėmė 3,500 ir sužeidė 
kelis tūkstančius. Graikai 
ne tik atmušė visus italų 
šturmavimus, bet užkariavo 
nuo jų dar naujas pozicijas.

“O jeigu vokiečiai ateitų 
italam talkon Albanijoj, 
tai graikai tuojau ir dar 
smarkiau pertų kailį vokie
čiam,” kaip rašo graikų lai
kraštis “Ethnos.”

vi-

EXTRA!

BRIDGEWATER, MASS.
MIRĖ AD. KASPARAS 
Staiga mite/Adomas Kas-

London, kovo 14.—Vokie
čiai sakosi beveik sunaikinę 
Anglijos pramonės miestus 
Liverpoolį ir Glasgowa. Iš 
tikrųjų netaip, bet vis tiek 
vokiečiai padarė dąug ža
los tiem Anglijos miestam.

Anglų bombininkai sukė
lė didžius gaisrus ir eksplo
zijas Bremene, Hamburge, 
Berlyne ir kituose Vokieti
jos miestuose. .

Anglai nušovė 20 vokiečių 
orlaivių iš tų, kurie bom
bardavo Angliją.

.Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas kovo 13 d. priėmė ši
tokį sumanymą saugot mai
nierių gyvybei ir sveikatai 
kasyklose:

Federalis Kasyklų Biuras 
gali tik bendrai su vietiniais 
valstijos inspektoriais per
žiūrėti angliakasyklas sykį 
per metus ar tankiau. Kon
gresmanų priimtas sumany
mas nesako, kad valdiškas 
Federalis Kasyklų Biuras 
turi žiūrėt, kad kasyklose 
būtų įvesti prietaisai reika
lingi apsaugot mainierių 
gyvybę ir sveikatą.

. Pats valdiškas Kasyklų 
Biuras yra paskelbęs, jog 
per sprogimus ir kitus ne
laimingus įvykius kasyklose 
tapo užmušta 1,420 mainie
rių ir sužeista “nesuskaity
tas jų daugis.”

Kasyklų Biuras 
mas savo raportą, 
pranešė, kad dėl
priežiūros kasyklose dauge
lis mainierių gauna tokias 
pavojingas, faktinai nepa
gydomas ligas, kaip sijikosį, 
kasyklinį plaučių uždegimą 
ir kt.

duoda- 
be to, 
blogos

Washington. — Amerikos 
vyriausybė atsišaukė į visus 
tinkamus bedarbius, kad 
pradedant nuo šio šeštadie
nio jie užsirašytų kariniams 
darbams per artimiausius 
valstijinius darbų biurus. 
Tikisi, jog tokiem darbam 
susiregistruos iki pusantro 
miliono bedarbių.

Bedarbiai mašinistai, or
laivių statė jai, laivastačiai, 
fabrikinių įrankių mechani
kai, metalistai, dailydės yra 
ypač raginami užsirašyti 
kariniams darbams. Šaukia
mi užsiregistruoti ir nemo
kantieji tokių darbų. Val
džia ketina juos pramokinti 
reikalingiausiems darbams. 
Užsiregistravimas (kol kas) 
liuosnoris, o ne verstinas.

Iki liepos 1 d. bus paimta 
dar 600 tūkstančių jaunų 
vyrų iš pramonės į armiją; 
tai fabrikam ir dirbtuvėm 
reikėsią jų vieton naujų 
pralavintų tokiem darbam 
žmonių.

šalį ORAS.—šį šeštadienį šil- par. > Bus laidojamas kovo 
čiau. ' 16 diena.16 dieną.

Berlin. — Vokiečiai sako
si nušovę 24 ąnglų orlaivius.

SUDUŽO DU KARINIAI 
KANADOS ORLAIVIAI:

ŽUVO 7 LAKŪNAI
Toronto, Canada. — Ore 

vienas su kitu sukliuvo du 
bombiniai orlaiviai, ir abiem 
sudužus, liko užmušta 7 la
kūnai; du kiti pavojingai 
sužeisti.

London. — Anglija sako, 
dabar galėsime “neČedyti” 
savo orlaivių žygiams prieš 
Vokietiją, nes Amerika 
mums pristatys įvalias nau- 
jy-

Berlin, kovo 14.—Vokie
čių orlaiviai pavertė Angli
jos miestus Glasgową ir Li
verpool} “ugnies jūromis”, 
kaip teigia vokiečių koman
da.
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1776 Bilius Pasirašytas
Prezidentas Rooseveltas pasirašė 1776 

Bilių. Tuojau buvo pradėtas griežtas 
ir skubus pasiruošimas siųsti Anglijai 
laivų, orlaivių ir visko. Nors ir iki šiol 
tas viskas buvo Anglijai duodama, bet 
ne tokiame kiekyje. Pareikalauta septy
nių bilijonų dolerių suma kaip bematant 
bus sukišta į karo nasrus. Paskui bus 
reikalaujama daugiau. Kas tuos pini
gus turės sumokėti? Nereikia nei klausti 
—darbo žmonės.

Amerikos žmonių pasipriešinimas 
1776 biliui buvo dar persilpnas ir todėl 
bilius patapo įstatymu. Jeigu prieš šio 
biliaus priėmimą Amerika buvo neofi
cialiai įsivėlusi į karą, tai šiandien dar 
labiau tas yra aišku.
"Taiką mylintiems Amerikos žmonėms 

pasilieka vienas ir tas pats uždavinys: 
darbuotis už taiką. Už taiką dirbti nie
kad nėra pervelu. Už taiką dirbti visuo
met yra gražu, visuomet yra reikalas, 
visuomet yra svarbu.

Didelis, kolektyvis Amerikos žmonių 
balsas už taiką bus tartas š. m. balan
džio mėn. 5-6 dd.,*kai jie gūsius savo at
stovus į kongresą, šaukiką Amerikinės 
Taikos Mobilizacijos.

Kur Yra Proto Skurdas?
“Naujienos” aną dieną parašė, kad 

Lietuvoje esąs “proto skurdas.” Kodėl? 
Todėl, kad “Kultūros” žurnale yra įtal
pinta daug marksistinių-leninistinių 
straipsnių, parašytų svetimtaučių.

Kodėl'gi Čikagos menševikų laikraštis 
mano, kad ten esąs “proto skurdas”? 
Juk marksizmas-leninizmas nėra lietu
viškas. Tai tarptautinis mokslas; tai 
mokslas, apimąs visas tautas. Lietuvoje, 
kur komunistinis, judėjimas buvo baisiai 
persekiojamas, kur per virš 20 metų 
viešpatavo baisi priespauda, kur dar
bininkų klasė, palyginti buvo neskaitlin
ga, daug žymių marksistų-leninistų ne
galėjo atsirasti. “Kultūra” šiuo metu 
yra paaukota vyriausiai marksistiniam- 
leninistiniam mokslui • populiarizuoti.

• Tąjį žurnalą teberedaguoja tas pats re- 
» daktorius, kuris jį redagavo ir pirmiau—
* Korsakas.

Taigi proto skurdas reiškiasi ne Lie
tuvoje, bet menševikų laikraščio pasto- 

' gėje, Čikagoje.
Nemato Grigaitis nieko gero ir organi- 

zuojamoj Lietuvos Mokslo akademijoj, 
kurios organizacin. komitetan įeina prof. 
Krėvė-Mickevičius, prof. Mykolas Bir
žiška, prof. Albinas, prof. Kuzma, prof.

Blitskrygas Visomis Pusėmis!
Radijo ir spauda skelbia, kad šiomis 

dienomis Anglijoje ir Vokietijoje oro 
bombų lietus pradėjo lyti taip 
kaip niekad pirmiau.

Vokiečiai, sulaukę pavasario, 
giedresnių naktų, paleido savo 
oro jėgas prieš Anglijos miestus,
gavę linksmų žinių, kad 1776 bilius pre
zidento Roosevelto pasirašytas, tą patį 
pradėjo daryti su Vokietijos miestais.

Vadinasi, naikinimas miestų, žudy
mas nekaltų žmonių dabar eis dar di
desnis, dar žiauresnis.

Kam bus iš to nauda? Vienas dalykas 
reikia , žinoti: ne liaudžiai, ne darbo žmo
nėms. Jiems šis karas, kaip ir kiekvie
nas imperialistinis karas, neša pražūtį— 
baisesnę ateitį, negu pirmesnieji karai.

Amerikos įsikišimas su bilijonais dole
rių į šį karą jį tik pailgins, tik prisidės 
prie padarymo baisesnių pasekmių.

Socijalistai Sako Smetonos
Neremsią

“LSS” sekretorius rašo, kad socijalis
tai neremsią “tautos vado” misijos; ne
remsią jo nei moraliai, nei finansiniai.

Iki šiol socijalistai ėjo išvien su fašis
tais ir klerikalais: nuo vienų pagrindų 
jie kalbėjo, nuo vienų pagrindų rinko au
kas smetonininkams, bendrai visur susi
tarė. Todėl tenka labai abejoti, ar jie 
išdrįs atsisakyti fašistams pagalbą teik
ti.

Neužilgo pamatysime.

Prieš Sveturgimiams Nepiliečiams
I

Projektuojamas Koncentracijos 
Kempes

“Vilnis” rašo:
i

“Nemanykite, kad Hobbs’o bilius pa
laidotas. Tas kongresmanas iš Alabamos 
nemiega. Jis žino kur galima gauti pa
ramos savo biliui, kuris numato įsteigi
mą koncentracijos kempių ateiviams ne
piliečiams.

“Tas bilius taip surašytas, surašytas 
tokioj gremėzdiškoj fašistinėj formoje, 
kad net kietakakčiams nepatogu jį už- 
girti dabartinėje formoje. Jis reikalingas 
tam tikro remonto, tam tikro nušlifavi- 
mo.

“Pranešama, kad Teisingumo Depart- 
mentas labai tuo bilium susirūpinęs ir 
to depratmento agentai jau turėjo kelis 
pasitarimus su kongresmanu Hobbs’u. 
Biliui bus padaryta “maža operacija,” 
kad jis išrodytų “moderniškas.” Vienas 
kitas punktas iš biliaus bus išimtas, kad 
jis nebūtų taip dantingas. O paskui jau 
jį pakiš kongresui.

“Sveturgimių teisėms ginti konferen
cija, kuri pabaigoje šio mėnesio įvyks 
Atlantic City, svarstys ir apie Hobbs’o bi
lių. Ji’ atsišauks ne tik į ateivių, bet ir į 
amerikonų organizacijas, kad jos protes
tuotų prieš Hobbs’o bilių.

“Steigimas koncentracijos stovyklų 
yra kryžius ant Amerikos demokratijos. 
Tai kopijavimas bjauriausios hitlerinės 
praktikos.

“Amerikos reakcionieriai sakosi kovo- 
ją prieš Hitlerį ir visą tą, ką jis atsto
vauja. Tikrenybėje jie eina jo keliais.”

' $*<;• > i
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Pikietininkai ties McCormick (International Harvester Co.) fabriku Čikagbje; ten, 
kaip žinia, darbininkai yra išėję streikan.

Rašo J. .Baltrušaitis .
Yra žmonių, kurie nori 

išbraukti Lietuvą iš Euro
pos žemėlapių.

Kas per vieni tie žmonės?
Jie lietuviai!
Tik ne lietuviai komunis

tai. Taip pat ir ne rusai 
komunistai. Jokis sovietas 
arba taryba, arba tarybų 
respublika nenori išbraukti 
Lietuvą iš žemėlapių. Aš ti
kiu, kad net tokios minties 
nėra ten visoje toj didžiu
lėj šalyje, Sovietų Sąjungo
je-

Bet mūsiškiai (t. y. lietu
viai), buvusieji Lietuvos 
prispaudėjai pabėgėliai ir 
jų gerbėjai redaktoriai Am
erikoj vis skelbia, kad Lie
tuva yra arba bus nutrinta 
nuo žemėlapių.

Jau pereitą vasarą, kolei 
dar Lietuva nebuvo nusita
rusi įeiti į tautinių tarybi
nių respublikų draugiją, t. 
y. į Socialistinių Tarybų Re
spublikų Sąjungą, aš ra
šiau:

“Liaudies tarybų (sovie
tų) Lietuva nebus nutrinta 
nuo žemėlapio. 'Vienybė’, 
‘Keleivis’ ir kiti buržuazijos 
laikraščiai rašo nesąmones 
apie Lietuvos nutrynimą 
nuo žemėlapių ir lietuvių 
tautos ‘sutrynimą’. Jeigu ji 
(Lietuva) bus Sovietų Są
jungoje, tai ji bus pasaulio 
žemėlapiuose' pažymėta: 
Lietuvos Socialistinių Sovie
tų Respublika.”

Šitą pareiškimą rėmiau 
angliškais, pusiau-oficialiais 
žemėlapiais, Amerikos geo- 
graf iškos draugi j os—N atio- 
nal Geographic Society—iš
leistais. Tat rašiau straips
nyje “Mažųjų Tautų Nepri
klausomybė”, “Laisvės” lai
doje rugp. 12 d. 1940 m. 
Vienok da ir šiandien yra 
tokių mūs 'ponelių, kurie, 
apverkdami mirusį Lietuvos 
ponų biznį, trina—braukia 
Lietuvą nuo žemėlapių be 
jokios atodairos!

Tikrai sakant, dabar da 
aršiau jie daro: rašo jau is
toriją, kad rusai komunis
tai pernai rudenį “reikalavę 
išbraukti Lietuvą iš Euro
pos žemėlapio.” Štai “Vie
nybės” No. 8-tam šių metų 
koks nežinomas Dr. A. Goš
tautas iš Europos (kitaip 
sakant, iš Hitleriškos Vo
kietijos) rašo, kaip Lietu
vos senoji santvarka buvo 
keičiama į naują, tarybų re
spublikos santvarką. Gir
di—‘

“Dekanozov (be Krėvės- 
Mickevičiaus žinios!) reika
lauja galutinai pribaigti 
Lietuvos valstybę, išbraukti 
ją iš Europos žemėlapio. 
(Krėvė-Mickevičius tuojau 
pat protesto ženklan “su
serga” ir jau iki Lietuvos 
likvidacijos nebeeiną savo 
pareigų)”. Tai šitaip įvykę 
septyni mėnesiai atgal.

Kas šitaip rašė tada, kai 
buvo tų permainų įkarštis, 
tai buvo galima atleisti, nes 
tai buvo karštai naturališka 
tųjų smetoninio režimo pa
bėgėliu propaganda. Bet 
dabar? Dabar rašo jau at
šalęs ir, turbūt, mokytas 
žmogus (nes vadinasi dak
taru), rašo jau istoriją ir 
taip ją šaltai darko, tai ne
galima atleisti. Reikia ati
daryti akis visa eile faktų.

* . * *

Minėtos National Geogra
phic Sbciety vienas Euro
pos ir Artimųjų Rytų že
mėlapis, ištektas 1922 me
tais, buvusią Rusiją jau ile-

I vadina Rusija. Jos 
pažymėta didelėmis 
mis: “Union of Soviet So
cialist Republics”. Viduryj 
mažesnėm raidėm pažymėta 
viena, didžįausia, respubli
ka — tai rusų: “Russian 
Socialist Federal Soviet Re
public” (Rusijos Socialisti
nė Federacinė Tarybų Res
publika). Žemiau: “Ukrai
nian S. S. R.”—tai Ukrai
nos Socialistinė Tarybų Re
spublika. Taip pat pažymėta 
Baltarusijos S. T. Respubli
ka—“White Russian S.S.
R. ”, Užkaukazės Socialisti
nė Federacinė Tarybų Res-. 
publika — “Trahscaucasian
S. F. S. R.” Čia mažesnėm 
raidėm pažymėti šie kraš
tai: Armėnija, Azerbaidža-i 
nas, Gruzija (Georgia). Ta
da dar šitie kraštai arba 
tautos nebuvo atskiromis 
respublikomis, kaip yra da
bar. Taip pat. vėliau įsikū
rė Kazokijos Soc. Tarybų 
Respublika, kuri tame že- 
mėlapyj pažymėta dar tik
tai “Kazakistan.”

Žemėlapyj telpa vakari
nis Siberijos galas, kur pa
žymėta masto ilgumo ant
rašu: “Soviet Union Asiatic 
Territory.”

Dabar jau ir Siberijoje 
yra tikrų tarybinių respub
likų ir autonominių sričių.

Dabar prie tos Geogra
fiškosios Draugijos, N. Ge- 
ogr. Society, nepriklausom, 
tai nežinome jos naujų že-

vietoje 
raidė-

pyje bus pažymėta Litovs- 
kaja Sovietskaja Socialisti- 
českaja Respublika, o lie
tuviškam—Lietuvos Tarybų 
Socialistinė Respublika.

Tikėkite manim, šita ma
no “pranašystė” yra taip 
tikra, taip apčiuopiama, 
kaip ta pilkoji žemelė, kuri 
jums, tautininkai-klerikalai- 
socialistai, užbers kada nors 
akis, kurios bemeluojant, 
nekaista iš gėdos. Ta pati 
žemė užbers ir mus, bet 
mums bus ji lengvesnė. Tai 
sakydamas remiuos tąja se
na lietuvių tautos filozofija, 
kuri sako: “Melagius (arba 
apgavikas) gali nueit, bet 
grįžt negali,” nes jį užgultų 
sunkenybė nuo tų, kuriuos 
jis apgavo.

Taigi Lietuvos vardas ne
tik neišnyko, bet daug dau
giau ir plačiau dabar skam
ba,' negu kada nors pirmiau, 

rčia ne pranašystė, bet tikri, 
gyvi faktai. Iš tų faktų dia
lektiškai privedu prie dar 
įvyksiančio fakto, ką pa
vadinau “pranašyste,” bū
tent, kad kai išeis nauji že
mėlapiai, tai juosė bus ir 
Lietuvos vardas; lygiai taip, 
kaip ir Latvijos, Estijos ir 
kitų tarybinių respublikų.

Da vienas argumentas ir 
aš baigiu.

Amerikos kapitalistai dėl 
savo biznio yra išleidę Atla
sus. Du tokius aš turiu: di
delį ir mažą (“Gazeteer”). 
Juose suminėta vardai visų 
tautų, kurios turi tarybų 
respublikas, iš kurių suside
da visa Tarybų Sąjunga. 
Paminėta ir mažesnes teises 
turinčios autonomijos, regi- 
jonai ir sritys (areas). Tie

Vokiečių Bombininkai 
Arde Birminghamą ir 
Kitus Angly Miestus

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokietijos or

laiviai sėkmingai bombar
davo Anglijos miestus Bir- 
minghamą, Londoną ir Sou- 
thamptono ir Portsmoutho 
prieplaukas.

Didžiosios vokiečių ka- 
nuolės iš Franci jos pakraš
čio apšaudė anglų laivus jū
rų siaurumoj tarp Anglijos 
ir Francijos.

Vokiečių orlaiviai did
žiausiomis bombomis patai
kė į anglų karinius įrengi
mus saloje Maltoje. Vokie
čių lakūnai vėl sėkmingai 
bombardavo motorizuotas 
eiles anglų kariuomenės 
Šiaurinėje Afrikoje.
Vokiečiai Mažina Pasekmes 

Anglų Lakūnų žygių
Anglų orlaiviai naktį mė- 

įe bombas į kai kurias vie
tas Šiaurinėje Vokietijoje. 
Padarė tik nedaug medžia
ginių nuostolių ir
bei sužeidė šiek tiek 
riškių vokiečių.

Nuo kovo 6 iki 11 
kiečiai sunaikino 11
orlaivių, o anglai tuo pačiu 
laiku nušovė 9 vokiečių or
laivius.

užmušė 
neka-

d. vo- 
anglų

Angly Orlaiviai Ata
kavo Berlyną

mėlapių. Bet aš tikiu, kad j kapitalistai, dideli biznie- 
kaip ta draugija, taip ir riai, naujus atlasus leisdami 
komercinės (bizniškos) že- be abejo, 
mėlapių išleistuvės yra pa
žymėjusios visas tarybų re
spublikas, kokios tik iki iš
leidimo laikui buvo susior
ganizavusios. Kai išeis nau
jas Europos žemėlapis, tai 
jame tikrai rasite Lietuvą. 
Angliškai ji bus pažymėta: 
Lithuanian Soviet Socialist 
Republic. Rusiškam žemėla-

J 
įdės ir Tarybų 

Lietuvos vardą.
Jeigu dideli bįznieriai ne

meluoja, tai jūs mažiukai 
kapitalistėliai, jūs, demo
kratijos kąsniai, jūs, Tys- 
liavos, Michelsonai, Grigai
čiai, Šimučiai, taip pat ne- 
meluokit, nepasakokit, kad 
Lietuva jau išbraukta iš E- 
uropos žemėlapio.

Berlin, kovo 13.—Vokie
čiai praneša:

Anglų orlaiviai panaujino 
savo atakas prieš Berlyną; 
jie taipgi bombardavo du 
šiaurinius Vokietijos mies
tus.,., Anglų užpuolirųas ant 
Berlyno dabar buvo pirmas 
per 82 dienas-naktis, per 
kurias anglų orlaiviai ne
kliudė Berlyno.

Vokiečiai kol kas nepa
duoda jokių smulkmenin- 
gesnių žinių apie šį anglų 
žygį prieš Berlyną.

ŠYPSENOS
KELETAS VALANDĖLIŲ SU 

TAUTOS XV ADU
Jūsų poetas vieną rytą 
Užtiko tautos vadą dar negirtą.

> Sėdėjo jis prie langelio
Ir lauke tur būt rytmetinio šnapselio. 
“Esu poetas Liežuvinskas, 
O, vade, vade, greit bus drinksas; 
Pasakyk tik, kokios nori, 
Nes gerklė tavo liepsnoja...” 
Tautos vadas galvą pakraipė 
Ir maloniai nusišaipė: 
“Sveikas, pone,” vadas tarė, 
Liežuvinską jisai barė.
“Poetas, sakaisi, esi ponas, 
Man patinka to kis stonas. 
Gali užvaryt stikliuką, 
Jei dar turi doleriuką... 
Pasaulis šiandien yra sugedęs, 
Kad jį kur sunaikintų ledas!... 
Bet jūs, poetai, jūs latreliai,— 
Kur gi tavo tasai stiklelis?— 
Mažai jūs rašot apie svečią, 
Tik juokus iš jojo krečiat, 
Tas užgauna tautos vadą, 
Ką lietuviams laimę žada...” 
“Vade, vade, štai ir-drinksas,” 
Tarė jūsų Liežuvinskas.
“O dabar tu pasakyki, 
Ką manai.tu čia daryti? 
Gal tu valdžią čionai tversi? 
Gal čia gulsi, čia ir kelsi ?... 
Gal į ginčus įsiteisi,— 
Bolševikams kailiu persi?,.. 
O gal visai nesikelsi, 
Tik per dienas, gersi, gersi ?... 
Kaip patinka kavalieriai, 
Tie smetoniški Žalnieriai, 
Ką nešioja ant krūtinių, 
Tų išpūstų smetoninių, 
Medalius Tavo priduotus, 
Nušlipuotus, sidabruotus?...

Kaip tu žiūri į Grigaitį, 
Kaip į Tysliavą, Vitaitį? 
Kaip Šimutis, kaip Prunskelis, 
Kaip Kleofas,—tas bedalis, 
“Klia-klia-klia” ką taip suriko, 
Kai pas jį viskas sukriko?... 
Kaip patinka tau Bagočius, 
Tas So. Bostono pilvočius, 
Ką rubleliais spekuliavo, 
Ir sarmatą dėlto gavo?
Kaip žiūri tu į Vaidylą, 
Ką eikvoja taip juodylą, 
Kaip So. Bostono Stasys atrodo,— 
Ar jis turi kiek nors proto?...

I Kaip gi Laučka, kaip gi Kmitas, 
Kaip gi anas, kaip gi kitas, 
Ką bolševikus prakeikė, 
Tautos vadui prisitaikė?...” 
Šitaip klausė Liežuvinskas, 
Kai jau buvo trečias drinksas 
Išmaumotas iki galo— 
Vadas stebuklus daro!... 
“Ponas poete,” tarė vadas, 
“Dėl žinių tau nebus badas. 
Štai 4<as reikia pasakyti: 
Tu ateikie kitą sykį. 
.Išmintis mano ir žinė 
Yra Zosės smegeninėj. 
Tuomet aš nesigailėsiu,— 
Duosiu faktų, kitus ėsiu! 
Dabar sveikas, Liežuvinske, 
Ištrauksim ketvirtą drinksą!” 
Šitaip tautos vadas tarė, 
Greitai durys atsidarė, 
Liežuvinskas per jas žengė, 
Galvoj jis raportą rengė. 
Kai jis vadą kitą rytą 
Suras blaivų, dar negirtą, 
Tuomet jis ir vėl sukaitęs, 
Ir rankoves pasiraitęs, 
Parašys jums ką girdėjo,
Ką jis suuodė, regėjo!

i



M r N aVS
Apie Lietuvos Valstybines Operos 

20 Metų Sukaktį
, ---------------

Aną kartą “Laisvėje” buvo įdėta žinių apie 
Lietuvos valstybinio teatro 20 metų sukaktį; 
buvo išspausdinta atskirų artistų pareiškimų, 
šiame numeryje talpiname Lietuvos valstybi
nės operos dalyvių balsus, pareikštus 20 metų 
sukaktuvių proga. “Tarybų Lietuvos” kores
pondentas buvo padaręs interviu su Kipru 
Petrausku, operos tėvu. Tąjį pasikalbėjimą čia 
ir spausdiname:

Draugą Kiprą Petrauską sučiupome tarp 
durų. Jis ką tik atvyko į teatrą repeticijai, ir 
čia jį vėl užgulė įvairūs reikalai. Vis tik ligi 
repeticijos pradžios dar buvo keliolika minu
čių, ir šio laiko pilnai užteko pasikalbėti 
mūsų operos tėvu. •

Socializmo Epocha Ab 
vore Naujus 
Horizontus

su

ja. Operų lobynas didelis, ir tiek yra gerų 
operų, kad kuklus interpretatorius nėra pajė
gus įvertinti tų genijaliųjų žmonių kūrinių. 
Kiek prasčiau su lietuviškosiomis operomis. 
Nors operų kūryba mūsų kompozitoriams yra 
naujas darbas, o kiekvienas darbas yra sun
kus, bet nereikia nustoti vilties, bet dirbti su 
pasiryžimu ir užsispyrimu, ir darbo rezultatai 
bus gražūs ir meniškai stiprūs.

Dar kartą kartoju: mes, menininkai, turime 
tiktai džiaugtis naujausiais laimėjimais. Da
bar ateitis yra mums palanki ir viltinga. Mes 
esame vertinami liaudies, todėl neturime likti 
skolingi liaudžiai. Pats geriausias atlyginimas 
liaudžiai—tai darbas. Mes privalome dirbti 
užsispyrusiai, kantriai, stachanovietiškai, ir 
tat šiandien kiekvienam jau aišku. Aš pats 
džiaugiuosi šios sukakties proga įvykusiais 
pasikeitimais ir į darbą metuosi dar su di
desniu entuzijazmu ir pasišventimu,—baigė 
Kipras Petrauskas.

pasiima sau visa geriau- 
iki šiol sukurta liaudies

nacionalinės priespaudos,

liaudies audiniai liūdi- 
liaudies vaizduotė, jos

teatras šiandien, švęs-

Apie Operos Sukūrimą

per se-
ir dar

opera, 
nei de-

KIPRAS PETRAUSKAS 
Lietuvos Operos Tėvas

—Gyvename griežto persilaužimo laiko
tarpį,—pradėjo pasikalbėjimą drg. K. Pet
rauskas.—Visa tai, kas dabar aplink mus 
vyksta, negalima lyginti nei su vienu- gyveni
mo momentu, likusiu praeityje, šia proga ga
liu pasakyti tiktai viena: ateitis mums, teatra
lams, teikia labai daug vilčių, ir mes galime 
būti tikri, kad šitas meno panteonas 
kančius metus išaugs į dar didesnę 
rimtesnę meno įstaigą.

Skausmuose ir sunkumuose gimė 
Pradžioje neturėjome nei kostiumų,
koracijų, pagaliau nei tinkamo rimtam dar
bui žmonių sąstato. Bet visa tai jau praeity
je, o dabar darbo sąlygos griežtai skirtingos: 
turime gerą chor.ą, gerą orkestrą. Po birže
lio 15 d. įvykių mūsų opera dar labiau sustip
rėjo. žymiai padidėjo kolektyvo sąstatas, o 
tat jau didelis ir žymus mūsų laimėjimas me
nui.

Klausiate, ar mes turime pakankamai gerų 
jaunų jėgų opera*? Taip. Mūsų jaunieji mus. 
senesniuosius džiugina. Mes esame tikri, 
kad mūsų jaunosios jėgos, kai jau išeime į po
ilsį, mus pakeis be skriaudos menui. Vis tik 
mums neužtenka žinoti ir pasitikėti .bręs
tančiomis naujomis operos jėgomis, o pats 
pirmasis uždavinys—padėti joms žengti pa
žangos keliu ir juose išauklėti vertas* pasidi
džiavimo meno jėgas.

Birželio 15 d. įvykiai pagrindiniai pakei
tė krašto politinę santvarką ir mūsų gyveni
mo sąlygas. Jie taip pat pagrindiniai pakeitė 
ir mūsų publikos sudėtį. Teatras ir opera 
dabar prieinami tiems mūsų krašto žmonių 
sluoksniams, kurie anksčiau atrodė visai .nesi
domi menu. Naujosios publikos entuzijastingą 
susidomėjimą opera aiškiai matome, kad ir iš 
parduodamų bilietų, nuolat perpildytų vietų 
teatre. Ar dar bereikia sakyti, kiek tat džiu
gina mus teatralus, kuriems publikos susido
mėjimas—pati brangiausioji vertybė? Bet kar
tu ir liūdna. Liūdna, nes mes aiškiai matome 
ir jaučiame tuos trūkumus, kurie neleidžia dar 
didesnėms žmonių masėms lankyti operą: tea
tro patalpos jau dabar aiškiai per ankštos 
sutalpinti besiveržiančią į operą publiką, ir 
norintieji matyti vieną ar kitą operą žmonės 
priversti keliomis dienomis prieš vaidinimą 
pasirūpinti bilietus. Vis tik ir čia nėra be
viltis dalykas, .žinau, kad dabar mano svajoti 
teatro rūmai taps realybe, ir Vilniuje bus tea
tras, kurio salė bus pakankama publikai, o 
scena visai tinkama ir tokių operų pastaty
mams, kurias dabar tenka atidėti dėl'techniš
kų pastatymo kliūčių.

Taip pat sunku atsakyti į klausimą, kuri 
man opera labiausia patinka, kuri yra mė-t 
giamiausia. Kas kita būtų atsakyti į klausi
mą, kuri opera labiausia nepatinka. Kada ta 
pati opera statoma kelis kartus iŠ eilės, at
bunka artisto džiaugsmingi jausmai ir ji atro
do nemaloni. Bet šiaip visos operos man daro

Operos dirigentas Juozas Tallat-Kelpša kar
tu su Kipru Petrausku varė pirmuosius orga
nizavimo barus. Iš kitų pirmųjų pionierių pa
žymėtini Galaunfenė, Grigaitienė, Sodeika ir 
Kačanauskas. Pirmieji žingsniai buvo labai 
sunkūs. Pasak drg. Tallat-Kelpšos, tuomet jau 
būta pažįstamų moterų dainininkių, kurios į 
organizuojamą operą nestojo tik todėl, kad 
nebuvo joms garantuotas nuolatinis pastovus 
atlyginimas. Viena iš tokių, žinomo artisto 
žmona, tuomet atvirai pareiškė, kad ji ne
pasitikinti steigiamos operos pastovumu ir 
nedainuosianti, nes nenorinti1 visuomenės aky
se susikompromituoti. Tačiau opera buvo 
įsteiga ir be tokių. Ji šiandien jau išaugus 
rimta menine pajėga.

Pats* Juozas Tallat-Kelpša jau yrą diriga
vęs 28 operos premjeras. Penkis sezonus jis 
buvo vienintelis dirigentas Kauno operoje. Ta
čiau ir dabar, kai yra ir daugiau dirigentų, 
jam tenka dažnokai diriguoti. Praėjusį sezoną 
iš viso dirigavo net 76 spektakliams, o per 
visą dvidešimtmetį teko diriguoti net daugiau 
kaip 6,000 spektaklių. •

Toliau drg. Tallat-Kelpša nusiskundė, jog 
vis dar nerandama bendro susitarimo dėl nu
matomosios meno dekados Maskvoje. Ji ir te
atrui turėtų daugiau rūpėti, o dabar dar tik la
bai nežymiai vos pradedama ruoštis. Kalbė
damas dėl operos ateities, jis ypač pabrėžė 
tą ankštumą, kuris dabar teatre taip labai 
jaučiamas. Dabartiniai Kauno teatro rūmai 
yra vieninteliai Tarybų Lietuvoje operai tinką 
rūmai. Kol nėra už juos geresnių, jie turėtų 
būti palikti tik operai, iškeliant kur nors kitur 
dramą. Dėl ankštumo ir naujoms jėgoms į 
operą sunkiau patekti. Būtų labai gerai, kad 
prie naujųjų provincijos teatrų, pavyzdžiui, 
Panevėžyje, Marijampolėje, Šiauliuose ir ki
tur, įsisteigtų operos studijos ir skyriai, ku
riuose galėtų sutilpti daug naujų jėgų. Pir
miausia provincijoje opera galėtų kurtis ten, 
kur yra muzikos mokyklos bei konservatorija.

Kompozitorius drg. Juozas Tallat-Kelpša.

Tarybų Lietuvoj Lietuvos liaudžiai atsivėrė 
platusis kelias laisvajam ir kūrybiniam gyveni
mui. Po tariamų “nepriklausomų” metų, ku
riais buvo engiama Lietuvos liaudis,-šiandien 
Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika ėmė 
kurti socialistinį turiniu ir nacionalinį forma 
meną.

Kultūra ir menas 
šia iš to, kas yra 
kūrybinio genijaus.

Per ištisus metus
Lietuvos liaudis išsaugojo savo kultūrą, gra
žiąją kalbą, papročius ir kt.

Socializmo epocha šiandien atvėrė mums 
neaprežiamus kūrybos horizontus. Puikios liau
dies dainos, pasakos ir legendos, švelnios me
lodijos, liaudies šokiai, 
ja, kokia turtinga yra 
meilė kūrybai.

Profesionalus operos
damas 20 metų sukaktį, deja iki šiol negalėjo 
naudotis tuo slėpingu lobynu- I

1941 metai, 21 operos gyvavimo metai te
būnie laiminga pradžia liaudies kūrybai sce
noje klestėti, liaudies kūrybai bujoti, kad tų 
metų ‘gale LTSR galėtų garbingai pasirodyti 
Visasąjunginėje meno arenoje—Lietuvos Me
no Dekadoje, Maskvoje.

J. Grybauskas,, Teatro Direktorius.

čiu ištrėmimas buvo sutrumpintas iki mėnesio, 
o greitai ir visai leido grįžti, šiuo streiku bu
vo mažai kas laimėta- Krikdemai Lietuvos ar
tistų ir muzikų profsąjungą uždarė. Ji buvo 
vėl įsteigta 1926 metais, liaudininkam laimėjus 
seimo rinkimus.

Antrą kartą orkestras streikavo 1926 m. 
Streikas buvo ilgas, tęsėsi tris mėnesius, ir 
gerai organizuotas. Kad apsisaugoti nuo 
streiklaužių, buvo pranešta Vakarų valstybių 
muzikų profsąjungom apie vykstantį muzikan
tų streiką Lietuvoj. Iš teatro vadovybės bu
vo reikalaujama žmoniško elgimosi su orkes
trantais ir atlyginimu pakėlimo iki 11-tos ka
tegorijos visiems orkestro dalyviams. Teatro 
vadovybė kolektyvios sutarties pasirašyti ne
norėjo. Ji bandė tartis su pavieniais orkes
trantais, bet nieko nepešė. Orkestrantai, ska
tinami profsąjungos, laikėsi tvirtai.

Juo ilgiau streikas tęsėsi, juo labiau jis 
komplikavosi, nes orkestrantai reikalavo at
lyginti už streikuotą laiką. Buvo išrinkta tai
kinimo komisija, bet ir ji nieko nesutaikė. 
Tuolakinis teatro direktorius pareiškė nepa
sitikėjimą‘orkestrantų atstovams ir pareikala
vo kitų, su kuriais jis tikėjosi susitarti. Tuo 
reikalu buvusioj Miromaro salėj buvo sušauk
iąs orkestrantų susirinkimas. Į jį atsilankė ir 
ponas direktorius. Jis bandė kalbėti, bet or
kestrantai jį vienbalsiai nušvilpė. Kuomet aš 
norėjau su juo kalbėti, jis man pareiškė, 
nim nepasitikįs. Kitą dieną mane sutikęs, 
geruoju prašyti, kad nusileistumėm. Bet 
buvom pasiryžę laimėti ir nenusileidom, 
galiau mūsų reikalavimus patenkino.

Po gruodžio 17 d. smetoninio perversmo, 
mūsų profsąjungos valdyba norėjo sušaukti 
posėdį. Posėdžiui sušaukti buvo gautas žodi
nis leidimas. Posėdžiui baigiantis, atėjo būrys 
kareivių, vieno neolituano lydimas, ir mus su
ėmė. Bet greitai paleido, nes reikėjo groti. 
Lietuvos artistų ir muzikų profsąjunga buvo 
uždaryta.

1930 m- į orkestrą atėjo daug naujų žmo
nių iš Klaipėdos konservatorijos, tarp kurių 
buvo nemaža šovinistiškai nusiteikusių.

Dabar orkestras jaučiasi laimingas, galįs 
griežti laisvajai ir laimingąja Lietuvos liau
džiai.

J. Sakalauskas, Operos orkestro muzikantas.

Binghamton
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Dirbsiu Tarybą 
Liaudžiai

Būdamas 12 metų pažinau scenos rampą. 
Gimęs neturtingoje šeimoje, buvau skatinamas 
griebtis amato, bet svajonė, vargamistra tap
ti, nedavė man ramybės, š. Amerikoje įtemp
tai per dieną dirbdamas fabrike, pečkuriau- 
damas, vakarais mokiausi muzikos, ir tokiu 
būdu realizavau savo svajonę. Organizuoda
vau darbininkų chorus, mokiau solistus, diri
guodavau, režisuodavau ir pats vaidindavau. 
Susitaupiau dolerių nuvykti Italijon ir tapti 
dainininku-garsenybe, bet 1920 m. Liet, opera 
pastojo kelią, ir joje dirbu nuo pirmosios “Tra
viatos.” Italijon tobulintis pasitenkinau nu
vykti tik protarpiais. Dėl rolių peštis netekda
vo,—47-se rolėse buvau kuprotas,' pilvotas, 
lieknas •.. Mėgdavau, kad greta manęs ta pa
ti rolė būtų ir kito dainuojama. Visad dirbau 
noriai, bet nevisada buvau savimv patenkihtas, 
rodėsi kurti galiu dar geriau, šiandien, rods, 
reiktų pasilsėti, vietą užleisti jaunesniem, bet 
matydamas tarybų vyriausybės bei partijos 
šiam darbui tokį didelį paskatinimą, vėl su 
dideliu užsidegimu ir nauja energija dirbsiu 
iki būsiu pajėgus.

Antanas Sodeika, Operos solistas.

Liaudis Ištroškusi 
Meno

Aš ne taip seniai grįžau iš Maskvos, kur 
dalyvavom Didžiojoj Spalio šventėj. Pasaulio 
sostinė—Maskva įdegė many dar didesnį norą 
kurti mūsų liaudžiai, mūsų tarybinei Tėvy
nei. ..... ‘ •

Darbo sąlygos kol kas nelengvos, nes Kau
no teatras perdėm ankštas.

Dalyvaudama priešrinkiminiuose mitinguo- 
se-koncertuose Kaune aš įsitikinau, kaip liau
dis yra ištroškusi meno, kaip entuziastiškai 
sutinkama kiekviena dainelė kalbanti apie lai
mingą dabartį.

Noriu daug dirbti, kurti ir tarnauti liau
džiai, mūsų socialistinei visuomenei.

A. Stankevičiūte,
operos solistė,

' LTSR Aukšč. Tarybos deputatas.

Apdovanotieji V. Teatro 
Darbuotojai

Mes Atgijom
suLietuvos baletas pradėjo kurtis kartu 

opera. Pirmieji žingsniai buvo labai sunkūs. 
Teko dirbti šaltose patalpose, užverstuose kori
doriuose, dulkinuose užkampiuose. Dėl remon
to teatrui persikėlus į Tilmanso salę, sąlygos 
dar pablogėjo. Kartą nesant vietos teko per
sirengti užsilipus ant spintos ...

Pirmoje baleto trupėje buvo tik trys: Jo- 
vaišaitė, Gailevičiūtė ir Rifkytė. Su mumis 
dirbo drg. Dubeneckienė. Ji dirbo su mumis 
studijinį darbą ir režisuodavo pastatymus,, 
reikalingus operai. Pirmoji Lietuvos baleto 
mokytoja dirbo su užsidegimu viską mums 
aukodama.

Ypatingai mūsų baletas sustiprėjo, pradėjus 
jame dirbti Petrovui. Tada jau trupėje buvo 
8 žmonės. Su jais Petrovas sugebėjo organi
zuoti didelius pastatymus.

Dabar mūsų baletas jaučiasi atgijęs ir pa
siryžęs kopti į tas aukštumas, kurias jau pa
siekęs Tarybų' Sąjungos baletas.

Jovaišaitė, baleto šokėja.

Sąryšy su Valst. Teatro dvidešimties metų 
sukaktimi, Lietuvos TSR Liaudies Komisarų 
Taryba apdovanojo piniginėmis dviejų mėne
sių algos dydžio premijomis šiuos Valst. Tea
tro jubiliatus: Operos kūrėją—solistą Kiprą 
Petrauską, Operos' dirigentą J. Tallat-Kelpšą, 
chormesterį J. Štarką, rež. pad. A. Zauką ir J. 
Stumbrą, solistus—V. Grigaitienę, J. Vencevi- 
čaitę, A. Sodeiką, Dramos aktorius—A. Vai- 
niūnaitę, O. Kurmy tę, O. Rymaitę, T. Vai
čiūnienę, P. Kubertavičių, J. Vizgirdą 
ir V- Dineiką, Baleto šokėjus — J. Jovai- 
šaitę, O. Zateplinskaitę, N. Kaliskienę, M. Sar- 
nauskaitę, E. Bandzevičių, J. Vasiliauską, A. 
Butkų, B. čunovą, J. Ambrazą, choro artistus 
—A. Vizbarienę, M. Šaulienę, V. Girnikaitę, J. 
Sodnaitį, orkestro artistus—A. Abramsoną, 
K. Sakalauską, K. Gilandą, M. Liną, K. Brit- 
feldą, P. Olšauską,. G. Dvormaną, administra
torių P. Adomavičių, dekor. pad. š. Zelma- 
navičių, rūbininkę V. Gogelytę ir bilietinin- 
kus J. Kupreišį ir P. Speičį.

Dvidešimt Metų

Kaip Orkestras 
Streikavo

Lietuvos operos orkestro kūrimosi kelias 
buvo sunkus. Reikėjo daug kovoti dėl žmo
niško santikiavimo su orkestrantais ir dėl jų 
materialinės būklės pagerinimo. Toj kovoj 
nekartą teko pasinaudoti proletariato išbandy
tą kovoj su buržuazija priemonę—streiką.

1923 m. orkestras streikavo reikalaudamas 
algų pakėlimo, šio streiko iniciatoriai buvo 
drg. Gailevičius, Kreneris, Zaidmanas, Nika- 
lajevskis ir Sakalauskas. Keturi pirmieji tuo
laikinio Kauno komendanto Braziulevičiaufe 
buvo ištremti į Šiaulius visam karo stoviui. J. 
Sakalauskas .ųebuvo ištremtas vien dė! to, 
kad jis orkestre buvo vienintelis triūbočius. 
Lietuvos artistų ir muzikų profsąjungos rūpes-

Apie ką rašyti? Nuo ko pradėti? Kas įdo
maus buvo išgyventa? Ir kas iš to įdomaus 
įdomiausia. Kas įdomaus, sakysim, .kad ir iš 
pirmojo “Travijatos” spektaklio, kuriame dai

navau Aninos partiją. Kada, belaukiant savo 
išėjimo, rūpėjo ar geras pavyko nusipirkti 
žiurstas (atrodė, kad tai svarbiausioji Aninos 
kostiumo dalis), ar gerai aš nugrimuota, ir 
kad kiekviena koja, gal iš susijaudinimo, at
rodė sverianti po du centneriu mažiausiai. Bu
vome jauni, nepatyrę, ir visos smulkmenos at
rodė didelės ir svarbios.

Toliau teko dirbti su įvairiais dirigentais, 
režisieriais. Kiekvienas, jų statė savo reika
lavimus. Ilgainiui ir pačios sau statomi rei
kalavimai pasidarė kitokie. Ir dvidešimtį me
tų palikus užpakalyj, paaiškėjo, kad vis dėlto 
teisūs, kurie sako, “kad tik pirmieji 30 metų 
scenoje sunkūs ” Mokiausi ir mokausi. Iš drau
gų, iš žiūrovo, iš gyvenimo, iš,... ir apskritai 
iš viso ko. Pavyzdžiui mokaisi vaikščioti. At
rodo keista! Ar ne? Bet operoje vyriausias 
dalykas muzika. Ir jos ritmas ir tempas nu
stato ii’ viso » scenoje vykstančio gyvenimo

(Tąsa ant 4 pusi.)

“Čigonė” Scenoje
Tai buvo vasario dvidešimt 

pirma. Liet. Darb. Susivieni
jimo 6 kuopos mėgėjai-vaidy- 
los suvaidino vieno veiksmo 
vaizdą “čigonę.”

žvelgiant į paties veikalė
lio vertę, negalima jį lyginti ’ 
prie žymesniųjų scenos veika
lėlių. Būtų galima primesti 
veikalėlio autoriui ne tik tech
nikos trūkumą dainų supos- 
mavime, bet ir daugiau daly
kėlių. Tačiau, kai neblogai 
suvaidinamas, kad ir mažes
nės vertės veikalėlis, publika 
gauna pasitenkinimą ir skaito 
vakarą prie gražiai pavykusių. 
Tokiu atsitikimu, mūsų lietu
viškoji scena nenustumia pu- . 
blikos šalin, bet vilioja, trau
kia, kelia norą ir kitą kartą 
pamatyti vieną ir kitą mūsų 
mėgėjų vaidinimą.

V e ikalėlyje vaizduojama, 
kaip miesto ponų tarnaitės su
sibėga liuosesnėje valandėlėje 
pasidejuoti apie savo vargus, 
apie ateities gyvenimą ir ve
da diskusijas, kaip būtų ge
riau : ar apsivesti su bile pa
kliuvusiu vyru, ar tinkamo 
neradus—likti senmerge? (Gu
druolė Marė tvirtinančiai pa
reiškia, kad gerai, jei už gero, 
“o už kokio, tai geriau merga 
būti su dešimčia vaikų 
Tačiau jos visos turi savo šir
dims parinktuosius, tik neži
no—gaus juos, ar ne? Reikia 
ateitį burti kortomis, reikia 
paklausyti čigonės, mokančios 
ne tik nusakyti laimę, bet ir 
parodyti stikle vandens tą 
meilužį, į kurį mergelės šir
dis linksta, čigonė betgi savo 
burtais gražiai mergeles ap- 
šukuoja, išvilioja jų brangme- 
nas ir dingsta.

“čigonės” vaidinimas atlik
tas geriau, negu vidutiniai. 
Aišku, kad čia priklauso dide
lis kreditas ir vaidyloms ir re
žisieriui ir dainų mokytojai.’

Antanas Žolynas — tai įgu
dęs režisierius; jis jau ilgą 
metų eilę darbuojasi užusce- 
ny; jis patyręs parinkti tin
kamus žmones į vaidinamo 
veikalo roles, jis patyręs gri
muotojas. žinoma, jam neda
lyvaujant scenoje (jis vaidi
nime dalyvauja gana retai), jo 
darbas gal ir lieka neįvertin
tas, nematomas. Bet mūsų 
scenos darbas turėtų labai 
didelę spragą, jei mes tokio 
žolyno netektume. Taigi, man 
pirmininkaujant “čigonės” va
kare ir teko pasakyti publikai, 
kad dalis jos aplodismentų, 
teikiamų veikalo vaidyloms, 
turi tekti ir režisieriui ir dai
nų mokytojai.

Elena Pagiegalienė — dainų 
mokytoja. Jos mokinime su
vaidinta ne viena operetė, jos 
mokinime pasirodė mūsų sce
noje dešimtimis kartų įvairūs 
dainininkų rateliai, ji ir “či- 
gonėn” įdėjo ne tik savo triū
są, kaipo mokytoja, bet abi su 
Adele Tvarijoniene parinko ir 
melodijas veikalėlio dainoms.

Adelė Tvarijoniene, Viktės 
rolėje, turėjo ir pamyltą ka
reivį Jonelį barti už vaikščio
jimą su kitomis ir tuo pačiu 
kartu rodyti jam savo atsida
vimą, kad jis baramas visai 
neišeitų nuo jos. čia jai čigo
nė, bedarydama burtus, ne tik 
slapčia nuneša bragmenas, bet 
ir pavagia jos ponų sidabri
nius peilius ir šaukštukus; Čia 
jos Jonelis prašo pinigų svar
biems reikalams,—ir ot, ji tu
ri pergyventi tokią sudėtingą 
būklę, kurią vargiai kas kitas 
būtų pergyvenęs geriau. Tva- 
rijonienė pasirodė scenoje jau

(Tąsa ant 4 pusi.)
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(Tųsa nuo 3 pusi.) 
ritmų ir tempų. Ir kiekvienas naujas pastaty
mus atneša naujus uždavinius, naujus reika
lavimus.

Šiandienų reikalavimai aiškūs. Tarybų liau
dis ištroškusi meno, skelbiančio kilniausias 
žmonijos idėjas, pražydusius teisybės jausmus. 
Visų savo patyrimų atiduosiu ilgai kentėjusiai 
ir kovojusiai liaudžiai-

Vencevičiūtė, Lietuvos operos solistė.

Dar Noriu Dirbti Tary
biniam Menui

Dirbu operoj kaip choro artistė 20 metų. 
Paskutiniais metais buvau susirūpinusi, kad 
neištarnavus pensijos, mane atleis, nes turiu 
jau 60 metų. Sugriuvus senam režimui, atsi
stojus prie vairo tikriems darbo žmonėms, at
gijo teatras, atgijo ir meno jėgos. Norėčiau 
būti dar ilgai naudinga tarybiniam menui ir 
dar daug dirbti ir dirbti.

A. Vizbarienė, Operos choro dainininkė.

Valstybinio Teatro 
Veikla Vilniuje

Nors 1939 metais ir nusikratėme Vilniuje 
poniškosios ir visai svetimos “galileušų” ta
riamos kultūros, bet nerangi reakcijonierių 
politika vis delsė, o geriau sakant, trukdė 
suorganizuoti Lietuvos kultūriniame centre 
ir valstybės tikrojoje sostinėje savąjį, arti
mų liaudžiai teatrą. Kiek pereitais metais 
išlieta tulžies prieš tai, kad Vilniuje buvo 
stengiamasi suorganizuoti valstybinį teatrų! 
Smetona puikiai mokėjo susikalbėti su Pil
sudskio palikuonimis ir tiesiog klausė jų 
nusistatymo.

Tinkamai tuo klausimu susirūpino tik da
bartinė vyriausybė. Uždraudė rodyti kinuo
se nekultūringas filmas, o pirmoje eilėje su
tvarkė teatro reikalus. Vilniuje nepasireiš
kė šovinizmas, o vis dėlto visos tautybės ga
vo sau teatrus ir viena kitai nekonkuruoja. 
Atidarytas šiemet Vilniuje spalių mėn. ir 
lietuvių teatras. Patalpos atremontuotos, visa 
veikla pritaikyta liaudies kultūros propaga
vimui ir jos puoselėjimui.

Nuo pat pradžios valstybinis teatras jau

“Viltis,” režisuota R. Juknevičiaus, savo tu
riniu atitiko šių dienų gyvenimą, o dar žy
miai prisidėjo ir tradicijos, kad šis veikalas 

"buvo vaidinamas Klaipėdoje ir Kaune tuo 
metu, kada mintis* apie pasipriešinimą iš
naudojimui buvo slopinama. Nemažesni pa
sisekimą turėjo vaidinamas M. Pagnolio “To
pazas” (irgi R. Juknevičiaus režisuotas). 
Gerų įspūdį paliko ir “Jaunieji Daržinin
kai” (režisieriaus Dauguviečio, o atnaujino 
Jakševičius), —O. Zonbergo 3 veiksmų pje
sė, bei K. Binkio pjesė “Atžalynas” (drg. 
Jurašūno režisuotas), kuriame matėme daly
vaujantį vaidyboje ir patį teatro direktorių.

Ta pačia proga reikia pasakyti apie žiū
rovus. Kaip žinia, kultūrinių vertybių pro- 
'dukcija yra tada naudinga, kai yra tinkamai 
konsumuojama. Vilniaus visuomenė labiau 
buvo susidomėjusi tik pirmaisiais vaidini-’ 
mais. Truputį vėliau teatro patalpose vai
dinimų metu matyti buvo labai daug laisvų 
vietų, nors restoranuose buvo tikra kamša
tis. Tas liudija, kad dar ne visi piliečiai mo
ka naudotis taip brangia ir naudinga kul
tūros įstaiga, kokia yra teatras. Negalima 
pateisinti ir jaunosios kartos, kuri neišnaudo
jo pilnai progos, kai buvo vaidinamas “At
žalynas” arba “Jaunieji Daržininkai.” At
eityje turėtų daugiau susirūpinti mokyklų 
vadovybės, kad jaunimas galėtų pamatyti 
panašius vaidinimus.

Kaip teko patirti, Vilniaus valstybinis te
atras ateičiai ruošia taip pat įdomų reper
tuarų. šiomis dienomis skubiai ruošiasi tin
kamai paminėti Spalio Revoliucijos 23 me
tines. Tų diena numatyta suruošti koncertų. 
Paprastai teatras ruošia kas pirmadienis 
simfoninius koncertus, jų buvo trys. Be to, 
dar teatro meno kolektyvas Didžiosios Spa
lio Revoliucijos sukaktuvių diena- pasirodys 
ir su kita programa. Tų reikšmingų dienų 
teatre įvyks iškilmingas posėdis.

Atečiai numatyta suvaidinti Ivanovo pjesė 
“šarvuotis traukinys 14—69,” “Dėdės Tomo 
lūšnelė,” “Prieš saulėleidį,” “Prieš srovę” ir 
kiti veikalai. Laukiama Maskvos teatro gas
trolių. Galimas dalykas, kad Vilniaus tea
tras suvaidins dar Šekspyro “Daug triukš
mo dėl nieko,” arba Lopez de Vegos “Šuo 
ant šieno.” Vilniaus teatrui rūpi taip pat Lie
tuvos TSR skiriama Maskvoje meno dekada, 
jau dabar jieškoma būdų, kaip tinkamiau 

ten pasirodyti.

(Tųsa nuo 3 pusi.) 
pirmų kartų; ji turi stiprų 
gražų balsų dainavime, ji

ne 
ir 
laukiama scenoje ir ateityje.

Julė Šimoliūnaite, jauna, 
smagi mergaitė, Marės rolėje, 
vaidino tik pirmų kartų, bet 
ji tai rolei buvo taip tinkama, 
kad tinkamesnės nerastum. 
Jos aiški kalba, natūralūs juo
kas, o reikale ir pyktis, jude
siai ir gražus balsas dainavi
me (ypač duetas su Tvari j o- 
niene), neginčijamai nusako, 
kad Julė yra didelis pliusas 
mūsų scenai.

Ona Girnienė, Uršės rolėje, 
išrodė tikra scenos pilietė ir 
tiko savo vietoj. Ji irgi bene 
pirmų kartų dalyvavo vaidi
nime (jei dalyvavo, tai labai 
seniai), šis jos pasirodymas 
nusako, kad ji tinkamose ro
lėse gali būt gera mūsų sce
nos darbo talkininkė.

Paulina Jasilionienė, čigo-1 
nes apsukrumų ir burtininkiš- 
kų laimės nupasakojimą Vik
tei, sukombinavo tinkamai. Jos 
ir pasipuošimas buvo labai pri
taikintas. Tik dainavimas jai 
nepavyko, nes ji ir repetici
jose vis skundėsi gerkle ir ne
galėjimu dainuoti, 
mai privertė ja 
baisa. . .

Aleksas Repčys,
vis Jonelis. Jis meilinasi prie 
Viktės, bet jis žino, kad pali
kęs Viktę susiras ir kita mei
lužę. Repčys jau ne naujokas 
scenoje ir jo rekordas, berods, 
vis kilo. Bet dabar netenkame 
jo —jis pašauktas mūs šalies 
kariuomenėn. Publika atsimins 
jį, ir mūsų scena lauks jo su- 
grįštant.

Ona Dzidulionienė, ponios 
rolėje, vaidino gana vykusiai, 
nors mūsų scenoje ji pasirodė 
tik pirma kartų. Ji lauktina 
pasirodyti dažniau!

Marė Bekerienė jau daugelį 
karių dalyvauja kaipo suflio- 
rė.

Iš viso, pasirodo, kad senas 
posakis “kas veža, tam krau
na” ir “kas dirba, tai laimi,” 
tebėra mūsų gyvenimo tikro
vėj. žolynas režisūroj, o Pa- 
giegalienė muzikoj — tebėra 
nepavaduojami
mefc norime, kad vežtų, 
kartais 
darbams 
sųjausmo, 
jų, tai
kitam draugiškesnio 
reikia atydaus pasidairymo. O 
tatai padarius - surandamas ir 
sųjausmas ir naujos, džiugi
nančiai tinkamos jėgos, kaip 
kad pasirodė nauji 
“Čigonėje.”

"'Valio, vaidybos, 
muzikos menas mūsų

Franko fašistinę valdžių, kurie 
užaugino Vokietijos ir Italijos 
fašizmų, vis dar nepasimokina 
iš savo purvinų darbų. Jai vis 
dar fašistai geresni, negu Is
panijos karžygiai, kurie kovo
jo prieš tų fašistinę šmėklų. 
Dabar, kada amerikiečių gel
bėjimo komitetas nusamdė lai
vų, kad • tuos karžygius par
vežti iš Francijos į Meksiku, 
kur jiem negręstų fašizmo pa
vojus, tai jie nusprendė neleis
ti tam laivui apsistoti Angli
jos prieplaukose.

Už komisijų, surengimui 
paskaitų sveikatos klausimu 
arba politinių prakalbų, ra
portų išdavė J. Egeris, kad tu
rįs 
bet 
tom 
kad
Komisija palikta veikt ant to
liau.

atsakymų nuo kalbėtojo, 
negali sutikti su pasiūly- 
išlygom. Mums atrodo, 
perdaug reikalaujama.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7128 has been issued to the undersigned 
to sell beer, Wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 822 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY GRAZIANO
822 Fulton St., •Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1193 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM H. WENDLAND
1193 Myrtle Ave., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1708 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1449 East New York Ave., 
Borough' of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4182 has been issued to the Uhderslghed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 178 Sheffield Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

• ROSE SCHLOSS
178 Sheffield Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 700 Henry Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK IGOE
700 Henry St., Brooklyn, N. Y.

Tik ragini- 
“parodyti”

tai karei-

SCRANTON, PA
Tai ir serantoniečiai susi

laukė tos biednosios Jadvygos 
prakalbų. Vietinė spauda gar
sino, kad prakalbos prasidės 
2 valandų po pietų. Bet pra
sidėjo trečia. Mat buvo paim
ta didelė mokyklos auditori
ja, o ilgokai buvo apytuštė, na 
o sienoms negi pasakosi. O 
Scrantono publika nerangi, tai 
tik šiek tiek publikos susirin
ko apie trečių valandų.

Kaip tik atsidūrė “stei- 
džiaus” uždangalas, tai ant 
estrados išėjo devyni apašta
lai moteriškos lyties ir susėdo. 
Šimkienė tuoj pakilus greitais 
žodžiais perstato apaštalus ir 
nuskirta vakaro pirmininkę 
mokytojų p-lę Zorckaitę. Pir
mininkė tuojau perstato mote
rį amerikonę veikėjų. Toji pri
sipažįsta, kad ji niekad Lietu
voj nebuvusi, tik girdėjusi nuo 
kitų, kad yra A u r nors Lietu
va ir nuvertu* savo senųjų 
valdžių. Apgailestavo p-nių 
Tubelienę ten^ėdinČių ir pra
dėjo pasakoti apie vienų lietu
vių šeimų. Koki lietuviai 
darbštūs. Vienas vaikinas at
važiavęs prieš pasaulinį karų 
ir pradėjęs dirbti ant ūkio už 

, 18 dol. per mėnesį. Susitau
pęs pinigų atsitraukė mergi
na. Apsivedė ir pradėjo gy
venti 
mes.

į / akrų 
Toji
primena, kad ji gali tų patį 
padaryti, tik nereikia nusigąs
ti. Būtų buvę daug geriau, jei 
ji būtų pradėjusi kokį nors 
naudingų darbų, vieton kad 
kaulinus sunkiai uždirbtus 
centus iš visuomenės.

Jau laikas išmokti, kaip pa
čiam save maitinti ir-teisingai I 
užsidirbti savo prakaitu duo- 

įke iią. ‘
Antras kalbėjo Mikas Va- 

ladka, tautiškas kunigas. Na 
ir pradėjo savo senu paprati
mu pliaukšt ir niekint Sovietų 
Sąjungų. Sudėjęs visas savo 
žodyno pažibas, perlus išva
žiavo: kirgiazai, kalmukai, 

I mongolai, gruzinai vaikščioja 
po Lietuvos vieškelius ir tiltus, 
kaip rupūžės . . . Tas žmoge-

ant mažo sklypelio že- 
O šiandien jau turi 250 
Žemės ir gerai gyvena, 
pasakaitė ir Tubelienei

buvo valgęs dievo kūno ir gė
ręs jo kraujo . .. Tai taip jis 
mokino artimo meilės.

• Dar man prisimena to žmo
giuko netolima praeitis.

Kada lenkai atsiuntė Lietu
vai ultimatumų, tai Scrantono 
lietuviai buvo suruošę dideles 
prakalbas, kuriose kalbėjo R. 
Mizara ir kunigėlis. Jis įsi
karščiavęs suriko: Vyrai ir 
moterys, ar jūs žinote, kad 
prezidentas Smetona ženotas 
su lenke ir jis netinka būt Lie
tuvos prezidentu, nes lenkė 
valdo Lietuvą.

Pertraukoje rinko 
Surinko $30.90 iš 
žmonių.

Trečiąją kalbėjo 
nė, bet ir ji nieko
apie perversmų. Tik pasakojo, 
kaip jie valdė Lietuvą ir ko
kias dare sutartis su Sovietų 
Sąjunga. Ji pradėjo savo isto
rijų nuo 21 metų ir tęsė iki 
1926 metų. Visi ištempia au
sis, klauso, ar gi nepasakys, 
kaip Smetona tapo išrinktas 
Lietuvos prezidentu. Tačiaus 
nesulaukė. Ji aplenkė Griniaus 
nuvertimo įvykių istorijų, ji 
aplenkė 
istorijų, 
kad jie 
Lietuvos
rėsi, kaip jie buvo sutvarkę 
ūkį ir kokias gausias paramas 
jiems davė valdžia ir apšvie- 
tų. Bet ji nepasakė, kas atsiti
ko su suvalkiečiais ūkininkais, 
dėl ko juos ten sušaudė, kam 
jie buvo prisodinę pilnus ka
lėjimus, koncentracijas? Ne
pasakė, kodėl didžiumų ū- 
kių išpardavė varžytinėse.

Kai kalbėsi kitur, Jadvygu- 
te, tai paliesk šiuos klausimus, 
nes jie yra labai įdomūs, o tu 
apie tai gerai žinai.

K. Vilkaitis.

Freehold, N. J

aukas, 
apie 400

Tubelie- 
nepašakė

keturių sušaudytųjų 
ji pamiršo pažymet, 
taipgi buvo geriausi 
sūnūs. Toliau ji gy-

Cairo, Egiptas. — Anglų 
orlaiviai bombardavo Tripo
li miestą su prieplauka ir 
italų lėktuvų stovyklas Tri- 
politanijoj, Vakarinėj Libi
joj.

Pasikalbėjimas
Štai vienas doleris Ispani

jos kovotojams. Jį aukavo J. 
Bira su savo moteria. Nors 
buvo lamai trumpas laikas au
kų rinkimui, bet vistiek ir per 
ta trumpų laikų daug padary
ta.

Tik kų pradėjus aukas rinkt 
ateina ir mano kaimynas, jau 
gerokai sulinkęs. Nėr nei dy- 
vo. Jis žmogus jau apie 82 
metų amžiaus. Jis priėjęs prie 
manęs sako:

— Te doleris, aš su juo jau 
nieko nenuveiksiu. O tiem 
žmonėm pagelba labai reika
linga.

Klausiu:
— Kų manai apie Lietuvos 

pabėgėlius?
< Sako:

I — Tie siurbėlės dvarponiai 
prikankino Lietuvos žmones 
visokiais būdais. Kumečių lin
dynių langai būdavo lenčiu- 
kėm užkaišioti. Katrie turėda- 

1 vo kiauliukę, vištų, turėdavo 
laikyti juos savo gyvenamuose 
namuose. Moteris per metus 
turėdavo 60 dienų visai veltui 
vergauti. O ponai uliavodavo 
vieni pas kitus, arba tranky- 
davos miestas nuo miesto. Tai 
buvo laikai... O dabar pabė-| 
gę dar nori iš žmonių pinigus 
kaulyti... Aš negaliu supras
ti, kur yra mūsų darbo brolių 
protas, kurie dar duoda tiemš 
nevydonams savo centus. Tar
tum tie žmonės nebūtų Lietu
voj gyvenę ... Aš dar mylė
čiau matyt, kad dabartinė 
Lietuvos valdžia tuos dvarpo
nius, kurie paliko Lietuvoj, 
kad juos suvarytų į tuos ku
metynus gyventi, kur seniau 
jie kumečius laikydavo. To tai 
aš norėčiau..* Lik sveikas. 
Kitų “syk paplepėsime dau
giau.

Tas mūsų ‘senelis turėtų būt 
pavyzdžiu visiems Amerikos 
lietuviams.

Jie veža, ir
Jei 

pasirodo, kad mūsų 
trūksta 

trūksta
reikia tik

draugiško 
padėjė- 

viens 
žodžio,

Rigietis.

dalyviai

dainų ir 
scenoje! 

Jasilionis.

MM* HHll.
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Juodmarškiniai fašistai 
su kulkasvaidžiąis užnuga
ryje italų linijų grūmoja 
šaudyt savus kareivius, jei- ko jau 130,000 karių Alba- 

lis tik prieš kelias valandas gu jie trauksis atgal.

Athenai. —- Graikų paim
ti į nelaisvę italai skaičiuo
ja, kad Italija iki šiol nete-

fronte..

Kovo 2 d. įvyko So. Bosto
ne didelis koncertas. Mes na- 
shviečiai, taipgi turėjome pro
gos dalyvauti tame koncerte. 
Iš Nashvės patraukėme dviem 
mašinom. Berods mūsų buvo 
apie vienuolika asmenų kon
certe ir vakarienėj,, o gal dar 
ir daugiau. Nors tai nedidelis 
būrelis, bet visgi reikia pasa
kyti, kad nashviečiai pasirodė 
ant žemlapio.

Teko patirti 
kad ten įvyks 
čiaus koncertas,
čiai rengkimės važiuoti į antra 
koncertų. Svarbu dalyvauti 
šiame Bacevičiaus koncerte, 
nes kitos tokios progos neturė
sime.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 324 Devoe St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE ia hereby given that License No. 
RL 1165 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 406 Flatbush Av. Ext., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

B LUNCH & GRILL, INC.
406 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4142 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Ijiw at 654 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT WISNAUSKAS
654 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 629 Fulton St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STRAND REST. CORP.
629 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4938 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 428 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABRAHAM ROTHMAN
428 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor it retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 57 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EAGLE RESTAURANT, INC.
57 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 54 Bogart Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE LEISENHE1MER
54 Bogart Street, Brooklyn, N. Y.

iš bostoniečių, 
prof. Bacevi- 
Taigi nashvie-

LDS 128 kp. turėjo savo su
sirinkimų. šiame susirinkime 
įstojo j LDS 2 nauji nariai. 
Reiškia ir mes turime pradžia, 
šiame vajuje seni ir jauni tu
rėtų pasidarbuoti, kiek katras 
gali. Buvo skaitytas laiškas iš 
Centro reikale vajininkų pa
skyrimo. Vajininkų nerinko
me, nes mes visi turime būt 
vajininkais, ir dirbt pagal sa
vo išgalę.

Toliau susirinkimų negalė
sime laikyti ten, kur laikėme, 
nes svetainė tapo parduota ki
tam. Kitas savininkas ir kita 
tvarka. Todėl dabar tėmykite 
spaudų, kur bus pranešta susi
rinkimo laikas ir vieta,

Detroit, Mich., kovo 10.— 
CIO Automobilių Darbinin
kų Unija pašaukė streikan 
1,700 darbininkų prieš Mid
land Plieno Produktų kom
paniją.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4128 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 349 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PFEIFFER 
d-b-a Central Palace Cafe

349 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1832 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 110 Dwight St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH SALERNO 
d-b-a Joe’s Bar & Grill

110 Dwight St., Brooklyn, N. Y.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street 
Arti Central Skvėro

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6380

OFISO VALANDOS t 
2-4 ir 6-8 vakhre
Nedaliomis Ir Šventadieniais: 
10-12 ryte

SOUTH BOSTON, MASS. _ 
Pažangiųjų Liet. WHDH Radio Programa 

KYC 930 
Sekmadienį, 9 vai. ryto

(1) Petras Šimonis — Anounceris
(2) Izabela Kugel — Muzikos Direktorė
(3) Duetas — Mildred Anęstaitė ir Rožė Merkeliūtė
(4) Harmonijos Kvartetas

(Assistantė Helen Žukauskaitė)
(5) Trio — Smuiką, čelo ir fortepiano
(6) B. F. Kubilius — Direktorius

2 Atlantic St., So. Boston, Mass. 
■■■ .-- .... ..... ..... I \ ...

Prašome susisiekti visais reikalais iš anksto viršmi- 
nėtu antrašu.

‘ FLORAL SISTEMOS TONIKAS

Nashua, N. H.
Žinios iš Mūsų Miestelio ' 
šeštad., kovo 1 d. laikė 'sa

vo susirinkimų LLD 42 kuopa 
ir LDS 128 kuopa. Mūsų su
sirinkime nieko daug naujo 
nebuvo. Buvo perskaitytas 
laiškas nuo “Laisvės” ad. 30 
m. sukakties reikalais. Nutar
ta nuo kuopos' pasveikinti 

(“Laisvę” su trim dol. Mūsų 
'kuopa neskaitlinga ir finansi
niai nelabai tvirta, bet kas
met remia darbininkų judėji
mų pagal savo išgalę ir per
eitas susirinkimas parodė, kad 
mes neatsiliekam nuo kitų ko
lonijų.

Ispanijos karžygiams mūsų 
kuopa taipgi ištiesė pagalbos 
rankų. Kuopa paaukojo pen
kis dol., ir per V. V. surink
ta $11.50, sykiu pasidaro 
$16.50. F. Buslevičius gavo $1 
ir Radavičius per savo pažįs- 

. tarnus surinko $3.50. Tai viso 
pasidarė $21 dėl Ispanijos ko- 

. votojų.
Tas aukas mes surinkome 

be jokios agitacijos ir labai 
skubotai, nes rūpėjo, kad tie 
pinigai pasiektų savo tikslų 
reikiamu laiku.

Girdėjome, kad Anglijos 
ponai, kurie išauklėjo fašizmų, 
kurie padėjo sunaikinti Ispani
jos darbo kovos laime

WHOLESALE AND RETAIL
Beer. Wine. Liquor

NOTICE is hereby given that* License No. 
RL 1362 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 74 Rochester Ave., Borough of 
Brodklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY PRIMAVERA
74 Rochester Ave., Brooklyn, N. \Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4134 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 Of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 580 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TRIANGLE BAR & GRILL
589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3011 Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

‘on the premises.
PAT’S BAR & GRILL

3011 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1712 has been issued to the undersighed 
to sell beer, wine ahd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 31 So. 3rd St., Borough- of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GOODAkD
31 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5335 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 945 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MONTGOMERY BAR & GRILL, INC.
945 Frahklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, Wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 104 Livingston St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, ROSS REST, INC.
104 Livingston St.,' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1664 has beęn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107, of the Alcoholic Bevartige Con
trol Law at 1614 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELE MAFFUCCI
1514 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7049 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-
Brooklyn, County of Kings, to ’ be consumed 
on the premises.

SIX EIGHTY EIGHT HALSEY, INC. 
688 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

Labai geras vaistas pataisymui suirusio skilvio, kepenų ir inkstų. Jeigu 
jums maistas neskanus, arba jei vargina nevirškinimas ir gastritis, ar esat 
nervingas ir lengvai suerzinamas, jeigu skauda galvą ir jūsų miegas nesu
teikia tinkamo pasilsio, jeigu kenčiat nuo užkietėjimo ir jaučiatės nuvargęs 
ir nevikrus, jeigu turit blogą kvapą, apvilktą liežuvį arba skaudėjimą 
strėnose ties inkstais, Florai System Tonic jums tikriausia suteiks greitą 
palengvinimą.

Šis Tonikas padarytas iš vienų tik žolių, šaknų ir žievių. Turi Gentian 
Šaknis, Buckthorn Žievę, Senna, Star šaknis, Cascara Žievę, Mayapple 
Šaknis ir kitų gerai žinomų žolių, šaknų ir Žievių. Lengvas gerti ir Užti
krintas pasekmėmis. Jis veikia viduriuose švelniai ir nediegia. Jis stimu
liuoja gastriškus syvus ir suteikia geresnį apetitą ir palengvina geriau su
virškinti valgomą maistą. Jis sujudina kepenis ir užlaiko vidurius natu- 
rališkoje padėtyje, jeigu naudosit jį kaip reikia. Jis švelniai sužadina 
inkstų veikimą ir sugrąžina juos i normalę padėtį. Jis paprastai suteikia 
puikias pasekmes beveik visose formose skilvio ir inkstų negerovėse ir 
geriausias nuo užsisenėjusio užkietėjimo.

Kaina $1.00 Už 8 oz. Butelį
FLORAL HERB CO. Box 305, Dep. 10, CLINTON, IND.

PHILADELPHIA, PA.

BANKIETAS
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Philadelphijos Lietuvių Pažangiosios 
Organizacijos Palninėjimui

“Laisves” 30 Metų Jubilejaus
įvyks Sekmadienį

KOVO 23 MARCH
Bus Gražioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALL
! 713 Snyder Ave., Philadelphia, Pa.

PUIKI MUZ I KALE PROGRAMA IR PRAKALBA
S. Kuzmickas, baritonas iš Shenandoah, Pa., V. Va

lukas ir sūnai iš Scranton, Pa., Velička ir Grabauskas 
iš Brooklyn, N. Y., Stygų Orkestrą, vad. Kawrygos, su 
šokikų grupe, Rosemarie Campisi, sopranas, Ruth 
Daulenskis, pianistė, Moterų “Biručių” Choras, Lyros 
Choras ir kalbės R. Mizara, “Laisvės” redakt. iš Broo- 
klyno.
Koncertas prasidės 2-rą vai. po pietų; vakariene 

6-tą vai. vakare, šokiai 7:30 vai. vakaro.

iknNEhI



the

2339-2343

No.

is hereby Riven that License No. Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N.

to

Brooklyn, N. Y.

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

Ave. H, Borough of 
Kings, to be consumed

DOMENICA 
Bath Ave.,

112
212

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

ROMANO .
IJrooklyn, N.

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

107 of the Alcoholic Beverage Con-

Borough of Brooklyn, 
be consumed oij

J. GROTE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RW 258 
to sell 
Section 
trol Law at 112 Jackson Avenue, Borough of
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUISEPPE ESPOSITO
112 Jackson A venue. Brooklyn, N. Y.

beer and wins at retail under

consumed on the premises
ANTHONY SZYMASZEK

North 3rd Street,
Berry Street,

beer and wine at retail under
107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Law at

& ANTHONY PLONSKI 
Parkview Inn.

95 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

šeštadienis, Kovo 15, T94t

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1494 ha» been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1550 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. KENNEDY 
Capitol Bar & Grill

1550 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1379 has been issued to the undersigned 
to sell beer, win-? and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 59 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6277 has been issued to the undersigned 
tn sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Sumner Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4160 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Ix»w at 41 Henry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. & EDWARD T. AYLWARD 
Al’s Tavern

44 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4173 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 454 Crescent St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY SLIKAS 
Crescent Grill

454 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5002 has been issued to the undersigned 
to sell beer. wj|ie and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 95 
Brooklyn, County 
on the premises.
FRANK DALEY

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1369 hat been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 Hudson Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE BAKANAUSKAS
55 Hudson Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1374 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 1522 Bergen Street, 
Brooklyn. County oi Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Beverage Con-
Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1411 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 19” of the Alcoholic Beverage Con- 

Broadway. Borough of 
Kin^s, to be consumed

trol Ijiw at 1785 
Brooklyn. County of 
on the premises.

JAMES F. 
1785 Broadway,

McLaughlin
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1553 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol l4iw at 237 So. 4th St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN 
Parkside Tavern

4th St., 'Brooklyn. N. Y.237

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

NOTICE 
RL 1450 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 Patchen Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premise*.

JAMES MORAN
139 Patchen Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol l«aw at 52 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHESTER BONETSK1
52 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5005 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectio’n i07 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1387 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
1387 BEDFORD AVE., BAR & GRILL. INC. 
1387 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1786 has been issued to the undersigned 
to mH beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol l.aw at 863 
Brooklyn. County 
on the premises.

K. M. & 
863 Grand St..

Grand Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

S. TAVERN. INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 996 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL J 5 26 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under > 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 245 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL GRACE
245 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1455 has been issued to the undersigned ■ 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

1 rol Law at, 85 North 7th Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.,

SOPHIE LACHTARA, ADM. 
Estate of Anthony Lachthra 
7th St.. Brooklyn, N. Y.

of
85 North
NOTICE 
RL 7220 _____________ ______
to sell beer, wino and liquor at r«tail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Lhw at 916 Manhattan Ave.. Borough of 
Hrxjklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONWAY’S MOFBRAV. INC.
916 Manhattan Ave., Brooklyn. N. Y,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1661 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 440 17th Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL LANAHAN
Street. Brooklyn, N. Y.440 17th

1m hereby given that Licence No. 
haw been issued to the undersigned

Penktas puslapu

NOTICE 
RL 1167 ____ _____ . . .. ..
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-, 
trol L*w at 51 Kent Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

PAULINA BALKO
51 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

EOTICE is hereby given that License No.
L 1845 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wino, and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic' Beverage Con
trol Ixiw at 1154 Broadway, Borough of 
Brooklyn, Cotinty of Kings, to be Consumed 
bn the premises.

ADOLPHE HOPPE & RICHARD 
REINRtLD

1145 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 1497 ’ ‘
. . „ ...... .. . No.
RL 1497 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 146 Engert Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LARRY NURKEWITZ 
Flat Iron Bar & Grill

146 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1438 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wipe and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 344 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

’ BENJAMIN HANERFELD*" 
n The Armory Tavern

314 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 24 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 126 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the prein ises.

SOMERS ENTERPRISES. INC. 
126 Rockaway Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 835 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 32 Withers St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSA BAMONTE 
Wither’® Grill

32 Withers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 693 has been issued to the undersigned 
to sell, beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1064 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 210 has been issued to the undersigned 
to sell 
Section 
trol Law at 1145 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL FRADIN 
1115 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RW 845 has been issued to the undersigned 
tc sell
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 939 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 755 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 Carroll Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICHOLAS MONTEMARANO 
Monte’s Bar & Grill

451 Carroll Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1742 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 No. 3 St., & 212 Berry St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be

NOTICE is 
CL 49 has 
to sell beer 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MONTAUK CLUB
25 8th Avenue, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

25 8th Avenue, Borough of

NOTICE is 
CL 233 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at _______
Brooklyn, County of. Kings, to be consumed 
on the premises.

VARUNA BOAT CLUB. INC. 
2806 Emmons Ave.. Brooklyn, N. Y.

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

of the Alcoholic Beverage Con- 
2806 Emmons Ave., Borough .of

NOTICE is 
CL 150 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 75 Montague St., 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

Borough of

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
65 Putnam Avenue, Borough of

NOTICE is 
CL 146 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROYAL ARCANUM CLUB 
Avenue, Brooklyn, N. Y.05 Putnam

NOTICE is hereby given 
L 495 has 

wine

that License No. 
been issued to the undersigned 

and liouor at retail underto sell
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 361 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NAT. T. SPERLING
Avenue, Brooklyn, N. Y.361 DeKalb

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5978 has been issued to the undersigned 
to soil bejer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2154 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. MIKE CAPUTO
2154 Fitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1280 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 873 Halsey Street, Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO PROCE 
PARK VIEW TAVERN

873 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1451 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081-83 Flatbush Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAURICE Tl. PRICE 
2081-83 Flabush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Uquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3622 Quentin Rd.,' Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be co'nsumcd 
on the premises.

PATRICK DOYLE 
Quentin Bar & Grill

3622 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail .under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1409 Myrtle Ave., 241 Harmon 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

PETER KEEHNER 
(Rivoli Bar & Grill) 

1409 Myrtle Ave., 
241 Harmon St.

NOTICE is. hereby given that License No. 
RL 1291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1526-30 Myrtle Ave., 1533 Gates 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GUILBERTO RfCCI 
The New Home Rest 

1526-30 Myrtle Ave. 
1533 Gates Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4976 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2028 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER STENCAVAGE 
Adway Bar & Grill

2028 Pitkin Ade., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that • License No. 
RL 1598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 430 Ridgewood Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN AMATO 
(Crescent Tavern)

430 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1506 Neck Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK SOLAN 
Ocean Tavern

1506 Neck Rd., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that Licęnsc 
RL 1563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4301 Avenue ’D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on
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the premises.
CORNELIUS CAREY & 

RUPERT KINZELMANN 
BOB’S 8f NEIL’S 

Brooklyn, N.Aven uc

hereby given that License 
undersigned 
retail under

NOTICE iš hereby given that License No. 
RL 6792 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 923 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANKLIN TAVERN, INC.
923 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1182 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 685 Knickerbocker Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH KOENIG’S TAVERN 
685 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 28 has been issued to the undersigned 
tq sell beer, winp and liqdor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 15-25 Arion Pl., Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARION TEMPLE, INC.
15-25 Arion Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retąjį under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 41 Amboy Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed' 
on the premises.

WEINER'S REST, INC.
41 Amboy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5006 has been issued to the undersigned 
to sell bėer, wino and liquor at retail under 
Section 107 Of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 462 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETE'S TAVERN. INC.
462 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, -wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8500 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County Of Kings, to be consumed 
On the premises.

LaTOURAINE CAFE, INC. 
8500 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4194 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 177 Dwight St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX SCHWKNDTNER
177 Dwight St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 21 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDGAR T. QUARITIUS X 
2136 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 588 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COSMOPOLITAN TAVERN, INC. 
588 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6481 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2243 Kimball St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
Tally-Ho Casino

2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1559'' has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3419 Fulton St., Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KATI LES 
3419 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1189 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 815 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5335 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 945 Frhnklin Ave., Borotigh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MONTGOMERY BAR & GRILL, INC. 
945 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4076 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4118-20 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ALFRED 
4118-20 Avenue H.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1811 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 180 Prospect Park, S. W., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings to be 
consumed on the premises.
WILLIAM McDEVITT & THOMAS NOLAN 
180 Prospect Park, S.W., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 223 lias been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at- retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 170 Avenue T, Borough Of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

GIOVANNI 
BASILIO

170 Avenue T,

PIZZUTO & 
IM BURGI A

Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7043 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 Of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 277 Grand St., Borough of 
Brooklyn,. County of Kings, to be consumed 
on fhe premises.
ANTHONY YENCAUSKAS BAR & GRILL 
277 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1507 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wipe and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 282 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1396 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail tinder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 244 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GERKEK ,
244 Nassau Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Leonard St., Borough of. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY BALCAN, BAR & GRILL 
137 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 876 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sectibn 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2339-2343 Bath Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
RL 1689 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 219 Calyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

x DANIEL J. McAULEY & 
THOMAS CAMPION

219 Calyer St., Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. SHALINS

NOTICE is hereby ^iven that License No. 
RL 1387 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35 S. 8rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MEYER FREEMAN
35 S. 3rd St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6202 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law »t 1042-1046 Nostrand Ave., Bo
rough 6f Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MARGARET T. MULLIGAN 
1042-1046 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6706 has beėn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the. Alcoholic Beverage Con
trol Law at 114/Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CANDLELIGHT RESTAURANT. INC. 
114 Henry St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1737 has been isstied to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at z492 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IGNAS SUTKUS
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL *1495 has been issued to the undervighed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 411 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1402 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1116 Manhattan Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THEODOR KURYLAS
1116 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1772 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 242 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1386 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 154 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK G. KIRSCHMAN 
154 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn “Laisves” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOMENOTICE is hereby given that License 
RL 1471 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw ut 371 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

VARPO KEPTUVĖ84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Tel. Stagg 2-593836-40 Stagg St Brooklyn, N. Y

No.NOTICE is 
’ RL 4120 has 

to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 899 Franklin AVe. & 980 Car- 

of

NOTICE is 
L 555 has 
to sell wine 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1781 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAMUEL SIMON
1781 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 40 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Stone A-------  ”———-r n-—-
County of 
premises.

50 Stone

NOTICE 
RL 1524

been issued to the =n

Avenue.
Kings,

FRANK 
Avenue,

Borough of Brooklyn, 
to consumed off the

LORENZO 
Brooklyn, N.

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 371 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEFA W1RSZULSKI NORWAIS 
371 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5351 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine hnd liquor at retail under 
Sectibn 107 of the Alcoholic ’Beverage Con
trol Law at 472 McDonald Ave. & 92-96 
Church Ave., Bbrough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN F. ESCHMANN 
472 McDonald Ave, 
92-96 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4996 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 769 Metropolitan Av., Borbugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1158 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail Under
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2041 Fulton St., 420 So'mers St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be cnsumed on the premises.

THOMAS ALLICINO 
2041 Fulton Street, • 
20 Somers Street, Brooklyn, N.

to

NOTICE is hereby given that License ___
RL 1487 has been issued .to the undersigned 
to sell beer, wine hnd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Greenixiint Ave., Borough of 
Brooklyn, C__ ‘
on the premises.

SIMON BOURKE .
155 Greenpoint Ave.,

No.

it 155 ureenixi__  _r. _ _____ __
County of Kings, to Iks consumed

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4192 has been issued to tiie undersigned 
to sell beqr. wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage (Con
trol Ixiw ’at 1310 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

McCOLGAN & O’DONNELL 
1310 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4193 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine *.nd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at V47 Pennsylvania- Ave., Borough 
bf Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

HENRY KALINOVICH 
Fenn Bar and Grill

247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL. 4205 has been issued to the undersigned 
to sell bear, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291 Wythe Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

FRANK MARKIEWICZ 
Sheridan Park Taverti

291 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi
PRANEŠIMAI Suteikiam garbingas laidotuves

Borough of Brooklyn, County 
on the premises. 
ANAGNOS

roll St., 
Kings, to be consumed

CHARLES G.
Franklin Ave., 
Carroll St.,

899
980 Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 1262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 767 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given tiiat License No. 
EB 3133 has been issued* to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcolic Beverage Control Law at 4223 
2nd Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premise's.

AXEL G. F. PEDERSEN 
Hi-Ge Rest & Bar

4223 2nd Ave., Brooklyn, N.

of

No.

IŠ KITUR

NOTICE is hereby given that License 
RL 4134 has been issued to the undersigned 
to sc41 beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 589 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GARDINER FOSTER 
Triangle Bar & Grill

589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 247 has been issued to the undersigned 

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

to sell beer .and wine 
107 of the /Alcoholic 
at 201 Wyckoff Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MARN

the

LOUIS
Wyckoff Center Bar & Grill

201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that LicenseNOTICE is hereby given that License No. 
RL 4165 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1436-38 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RICHARD WECERA 
d-b-a Bratwurst Glockle

1436-38 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y._—-------- ,--------
NOTICE is Hereby given thht License No. 
11W 313 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1148 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,., to be consumed on the 
premises.

WILLIAM KAUFHOLZ 
(Schiersce Inn)

1148 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Tarpt. Darb. Pašalpinė Org. ro

dys "Marselietę” judį, kuris buvo 
padarytas laike bendro fronto darbo 
unijų grupės, po vad: pasaulio gar
siausio direktoriaus Jean Renoir. 
Galėsite matyt šeštadienį, kovo 15 
d., 8 v. v., 810 Locust St. Kovo 16 
d., sekmadienį, 8 v. v., 363 S. 60th 
St.

Allentown: Italų Kliube, kovo 13 
d., 8 v. v. Nepraleiskite įdomaus ir 
gražaus veikalo.

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

nemoka- 
miesto

Laukiame Jūsų

(61-63)

PHILADELPHIA,
Sekmaclienį, 16 d. kovo, 

sų organizacijų narių susirinkimas 
dėlei "Laisves” bankieto. Tai bus 
paskutinis susirinkimas, į kurį taip
gi yra kviečiami “Laisvės” skaityto
jai ir simpatikai. Bus 735 Fairmount 
Ave., 2:30 vai. po pietų. Po susirin
kimo įvyks svarbios diskusijos. Pe
reitą sekmadienį buvo diskusijos 
apie buvusią Tautų Lygą ir esamus 
karus. Tėmykite "Laisvėje” sekma
dienio temą.

FINDING MONEY!

PA.
įvyks vi-

— J. S. Šmitiene. 
(61-63)

ruo- 
mu-

V. V.

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo Knygynas 

šia pasilinksminimo vakarą su 
zika, šeštadienį, kovo 1J? d., 7 
Turėsime muziką, gerų užkandžių
ir minkštų gėrimų. Vietinius ir iš 
apylinkės kviečiame dalyvauti, pa
remti knygyną finansiniai, nes vie
šam knygynui reikia pinigų atnau
jinti laikraščius. įžanga 25c. —Kom.

(61-62) AMBASSADOR

Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

^okiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Brooklyn, n y

įfilOVA
rW A LIBERALA LIBERAL 

ALLOWANCE 
FOR YOUR 
Old watchi

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai 
ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; 
Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter 
Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

$39>*
Office Phone 

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

ROBERT UPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Ave*.

BROOKLYN# N. Y, 
Tel. Stagg g-2178

• . .. .

Duodame ant Išmokėjimų
- - 1 1 «*t u* 1 - A

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

tel. Evergreen 8-71*79

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar 
tesian Water, Restaurant, Barber Shop 

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

Mon. and Tne&. from 12 a.xn. to
11 p.m. After 11 p.*h. Tot gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night



nr
-

Hall

dalies

101

daug

NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

oiler

ydos

=====

DARBININKAI SUDEDA DI
DELES SUMAS LABDARYBEI

A. Daukantas - Naujas 
Sav. Puikios Užeigos

NOTARY 
PUBLIC

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Telephone
STagg 2-5043

60c 
$1.50

Apklausinėja Senatorius ir 
Assemblymanus dėl Dis
kriminacijos Darbuose

vakaro 
Carnegie

$3.00
35c
25c

VAIKŲ NORAI REIKALINGI 
ATSARGAUS IŠTYRIMO

Iš KITŲ MIESTŲ DELEGACIJOS 
ATVYKS J FOSTERIO MITINGĄ

GERIAUSIA DŪON 
\ SCHOLES BAKING

gyventojų 
apie tree 
Pirmosio: 
apart da

Transportacijos Taryba pa 
sitijg pratęst Independent po 
žeminę liniją, iki Coney Island

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

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Iš Smetoniško Ban 
kieto Išėjo Pišš

adresas

DALYVAUKITE ATLETU 
KLIUBO SUEIGOJE

Miesto Sveikatos Dep-tas 
Apvaikščiojo 75 Mėty 

Veiklos Sukaktį

Vietos ir importuo
tos degtines ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir elius 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK. N. J.

į skaičių visokių 
skyrių didžiojo 

Sveikatos Dep-te, 
jis būtų gyvavęs

O visgi jis tik

Mūsų inžinieriai ISmleruos jūsų namus ir Jdės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

11 11 * r

Kas Atrokuotina Mo
kant Federalius 

Taksus

Istorija 12 Vyrų ir Moteries

THE THIRTEEN
Didžiausiai* Sovietų Judi*—D. Worker

• N. Y. Daily New*

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

Brooklyno industrinei divi
zijai nustatyta kvota sukelti 
$68,000 j Didžiojo New Yorko 
Fondą, iš kurio turėtų būti 
šelpiami ligų ir įvairių nelai
mių ištikti žmonės, neturį iš 
kitur kur pagelbos.

Šios divizijos įplaukų di
džiuma surenkama iš darbo 
žmonių šapose. ir ofisuose kvo- 
teriais, dešimtukais, nikeliais. 
Bet rinkliavoms, taip pat. ir 
išmokesčiams vadovauja fi- 
nansieriai, tad ir parinkimas 
šelpimui įstaigų daug priklau
so nuo jų malonės.

Sveikatos Dep-tas nuo 1,ge
gužės ims po $1 už kiekvie
ną tyrimą kraujo kandida
tams vestis. Lig šiol tyrimas 
buvo nemokamas.

Lė VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus LevandauskRi

UNDERTAKER

Teisėjas Taylor pasiuntė vi
sas moteris kandidates į džiu- 
rimanus namo renkant džiūrę 
teisti gengsterius Maionę ir 
Abbandando. Esą, viešbutyje, 
kur laikys džiūrę, nesą moterų 
patarnautojų, tai moterys ne
gali būti džiūrimanais.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” ries žino, kad 

visados bus patenkinti.

Birželį baigsią būdavot 
miestavą sandėlį prie Vernon 
Blvd, ir 44th Drive, Long Is
land City.

jus niekur Negausite pigiau
■ Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

409 ir 436 Grand St Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Pažvelgus 
-visokiausių 
New Yorko 
atrodo, lyg 
per amžius, 
prieš 75 metus įsikūrė.

Department© pirmas p’osė 
dis įvykęs labai šaltą kovo 5

AT I4’jST.NEARUNI0MS0.
WO/COMT. FROM 1(^30 GIbwitCT 5-1049 llU/ WKPY£
Du Nepaprasti Juditai!

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
[domia! {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold -sxtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

ser- 
ar seną motiną, dėl 

jie užlaiko namus.
įtaksuojamų sumų gali- 
(Skuoti po $400 už kiek-

WPA KONCERTAI
WPA Choras, vadovauja 

m as Alberto V. Sciarretti, d ai 
nuos Brooklyn 
skulptūrų salėj 
popietį, 3 vai. 
kita nemokama 
programa bus 
Muziejuje, 5 th

Ir Dar įdomybė: Charlie Chaplin “The Bank1 
ŠIĄNAKT VĖLAI RODOMA

Pradžioj 
Daukantas, 
broklynietis 
gražią užeigą (kur seniau lai
kydavo Kiburis), 948 Jamaica 
Ave., netoli Dexter Park.

Yra puiki svetainė parengi
mams. A. Daukantas parduo
da geros rūšies degtinę, vynų 
ir alaus. Taipgi galima gauti 
skaniai pagamintų užkandžių.

Kadangi b r o oklyniečiarns 
gerai žinoma vįeta, patartina 
užeiti ir pasisvečiuoti pas nau
ją savininką. Būsite patenkin
ti su mandagių, patarnavimu, 
gėrimais ir užkandžiais.

šio menesio, A. 
gerai žinomas 
nupirko puikią,

TRU-EMBER FUEL: CO., INC.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Muziejaus 
kovo 15-tos 

Tuo pat laiku 
WPA dainų 

ir New Yorko 
Avė

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su' mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Kovo 16-tos 
New Yorko 
koncertuos New Yorko Miesto 
Symfoniška Orkestrą, vado
vaujant francūzui direktoriui 
Jean Paul Morel, dalyvaujant 
Metropolitan Operos solistui 
Norman Gordonui, bassui. šiai 
programai įžanga mokama, 
het ne daugiau $1.10.

Brooklyno Atletų . Kliubo 
valdyba ir nariai nuoširdžiai 
užkviečia draugus-pažįstamus 
dalyvauti jų patalpoj, 168 
Marcy Avę., šeštadienį, kovo 
15 d. Būsite pavaišinti su ska
niais užkandžiais, gėrimu, ir 
palinksminti su gražia muzika 
Abitui. *

Taipgi bus proga susipažin
ti su sportininkais iš New Jer
sey ir New Yorko valstijų. Ti
kimės, kad dalyvaus kumšti
ninkų, ristikų ir drūtuolių.

Todėl prašome nepamiršti 
dalyvauti, linksmai laiką pra
leisti. Iki pasimatymo!

. 532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ [STAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steįčius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Te!.: STagg 2-3842

DAUG SERGA PLAUČIŲ 
UŽDEGIMU

Pereitą- savaitę, pasibaigu
sią su kovo 8-ta, Brookline ra
portuota 156 suširgimai plau
čių uždegimu. Tymais per tą 
savaitę susirgo 2,524 ir susir
gimai vis daugėjo. Taipgi 
daugėjo susirgimai difterija. 
Po mažiau susirgo skarlatina 
ir kokliušu.

Nuo visokių priežasčių per 
savaitę mirė 563. Gimė 899.

Jau buvo minėta, jog Stew- 
artų 8 metų dukrelės policija 
ir šeima per naktį jiešRojo. Ir 
visa tai dėjosi dėl mergiščios 
noro pasiviešėti.

Mergiščios užgaida 
nemalonumo kainavo i 
viešintoj ai Mrs. Quayle 
dangi jai rytą atvedant mer
gaitę tėvų namuosna ją apsu
po policija ir fotografai. Tas 
ją nugązdino, nes ji nieko ne
žinojo, kad mergaitė paskelb
ta dingus ir net 8-se valstijo
se jieškoma. O moteriškė vis
gi buvus atsargi. Mergaitei pa
siprašius pas ją nakvoti, ji pir
ma ją pasiuntus su nota pas 
motiną, klausiant, ar gali ją 
nakvinti. Mergaitė atnešusi 
notąl su parašu apačioj: 
“Taip”. Tik policijos klausi
nėjama mergiščia su ašaromis 
prisipažino, kad bijojus ar 
motina leistų ją svetur nak
voti ir dėlto parašą “taip” po 
nota pati parašius.

Jau vakar buvo minėta, kad 
kovo 15-ta yra paskutinė die
na’ sumokėti taksams nuo į- 
plaukų. Juos moka turėję 
$800 ar daugiau per metus 
įplaukų pavieniai ir $2,000 ar 
daugiau uždirbusi pora bei 
asmenys turintieji išlaikyti ko
kį šeimos narį; kaip kad 
gančią 
kurios

Nuo 
ma atr 
vieną užlaikomą vaiką ar šel
piamą giminę ar draugą dėl 
ligos ar senatvės, net jei jis ir 
negyvena su jumis.

Nuo taksuojamų sumų atro
kuotina nupuolimas auto ver
tės, jei jis būtinas naudoti jūsų 
profesijoj, biznyje, darbe’ 
Atrokuotina unijai duoklės, 
nuošimčiai asmeniškoms pa
skoloms, aukos labdarybei, 
apšvietai, religiškoms ar vi
suomeniškoms įstaigoms. Taip 
pat atrokuotina ir taksai ant 
pirkinių, teatrų bilietų, gaso- 
linos, mokyklos, taipgi mokes- 
tys už visokius leidimus, nuos
toliai dėl auto nelaimės, api- 

. plėšimo, gaisro, potvinio ir tt. 
Jei už nelaimes gauta apdrau. 
dos, tai jos žinoma savo keliu 
aptaksuojamos jau kaipo 
įplaukos.

Apmokėjimu federalei val
džiai taksų, dar nebaigta rū
pestis tiems, kurie turėjo už
darbių bei nuošimčiais ban
kuose ir kitokių įplaukų $1,- 
000 ar daugiau pavieniui ir 
$2.500 ar daugiau porai ir 
šeimos užlaikytojui.

Pereitą ketvirtadienį, pier- 
re viešbutyj, Niujorke, įvyko 
bankietas “tautos vadui” pa
gerbti. Smetonininkai dirbo 
jam sušilę; smetonininkams 
padėjo kunigai ir jų klapčiu
kai. Jie buvo pasimoję su
traukti bankietan mažiausiai 
700 žmonių. Jie siuntinėjo 
kvietimus net Čikagon ir ki- 
tuosna miestuosna, jieškoda- 
mi publikos. Bet.. .

Susirinko apie 300 žmonių, 
su svetimtaučiais, ir iš visų 
kraštų sukviestais smetoninin- 
kais. Buvo iš Čikagos, Kleve- 
lando, Bostono, Philadelphijos 
ir kitų miestų smetonininkų. 
Iš paties Brooklyno tedalyva
vo labai mažaį.
"^žodžiu, visas didelis smeto
nininkų bliovimas ir triukšmas 
pagimdė nedidelį “pišš”.

Smulkmeniškesnių davinių 
apie šį cirką įdėsime į kitus 
“Laisvės” numerius.

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

kur jis gavęs prieglaudą užpa
kalyje policijos stoties. Pirmo
sios Sveikatos Tarybos įstei
gimui reikėję dešimties metų 
diskusijų, kurios daug kam at
rodė tuščia kova. Pagaliau i- 
steigta, tačiau ir įsisteigus bu
vę oponentų, kurie ruošęsi 
prieš ją užvest bylas, kad nu
statyt jos konstitucingumą. 
Tuomet buvęs pusiau nelega
lus “kūdikis” dabar užima 
veik visą didžiulį bildingą.

Deimantinis Dep-to jubilie
jus atžymėta kovo 5-tą iškil
mingomis kalbomis Sveikatos 
Bildingo a u d i torijoj, 
Worth St., N. Y., taipgi 
bomis iš miestavos radio 
ties WNYC.

Kada buvo paskirta pirmo
ji Sveikatos Taryba, miestas 
turėjo mažiau miliono gyven
tojų. Mirtingumas buvo apie 
28 per tūkstantį 
Dabar išmiršta tik 
dalis to nuošimčio 
tarybos teritorijon, 
bar esamųjų apskričių, pri
klausė dar Westchester ir ge
roka dalis Nassau apskričio. O 
su tomis visomis apylinkėmis, 
kaip žinia, tuomet reikėjo su
sisiekti arkliniais vežimais per 
kupstuotus kelius, kadangi tai 
buvo prieš auto ir prieš tele
fonų gadynę.

. Jonas Yurevičius, kuris už
laiko viešą užeigą 234 Cleve
land St., Brooklyne, rengia 
gimtadienio parę savo žmonai, 
Lee, kurios gimtadienis buvo 
kovo 14-tą. Parė surengta 
dviem dienom, kovo 14-tą ir 
subatoj, 15-tą, Yurevičiaus 
gražioje užeigoj.

Kas nori pasilinksminti ir iš
sigerti gero alaus, arba vyno, 
ir užkąsti gardžių užkandžių, 
galite užeiti pas Joną Yurevi- 
čių, kur jūs galėsite tikrai pa
silinksminti ir gerai pasivai
šinti.

Savininkas Jonas Yurevičius 
ir manadžeris Vincas Karto
nas užprašo visus savo drau
gus ir pažįstamus užeit 
Vincas 'Kartonas, manadžeris:

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

William Z. Foster, paskil- 
bęs darbininkų vadas, yra 
daugeliui senesnių darbininkų 
atmenamas iš sunkiųjų anks
tybojo unijizmo kovų už ge
resnes darbo ir gyvenimo są
lygas minioms darbininkų. 
Tačiau Fosteris nepasiliko 
praeityje. Būdamas centru at
minimų senesniems veikėjams, 
jis yra įkvėpimu ir jauniems, 
kadangi jis visada ėjo prieša
kyje darbininkų judėjimo ir 
po šiai dienai jam vadovauja, 
šiandieną jis yra Amerikos 
Komunistų Partijos nacidnalis 
pirmininkas.

Nestebėtina, kad šiomis die
nomis girdėti visur didelis su
bruzdimas dėl newyorkiečių 
rengiamo ‘ Fosteriui pagerbti

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. .eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

pries 
prieš 
italų, 
mes”

P-lė Manning skelbia, kad 
net trečia gentkartė Amerikos 
žydų diskriminuojama — ne
duodama arba atleidinėjama 
iš-taip vadinamų apsigynimo 
darbų. Negrai atleidžiami net 
ir tokiuose atsitikimuose, ka
da jie būna aukščiau lavinti 
už baltus darbininkus.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavienių. (

Iš senų padarau 1 
n a u jus paveiks- 
lūs 

jfl^HMSgM^sudarau ame- i 
'ikoniškais. 
<alui
) a d i dinų tokio 
lydžio, kokio 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Kamp. Broadway ir St'one Ave. 

j>rie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. Glenmore 5-6191

New Yorko Konferencija 
už Lygias Teises visiems per 
savo prezidentę p-lę Rosalie 
Manning’ praneša, jog išsiunti
nėta paklausimai visiems New 
Yorko valstijos senatoriams ir 
assemblymanams, kaip jie žiū
ri į diskriminaciją darbuose. 
Iš jų reikalaujama pareikšti 
nuomonę, kuri bus skelbiama 
viešai visuomenės žiniai.

Konferencija skelbia turinti 
žinių, kad daugelyje industri- 

‘didėja diskriminacija 
negrus darbininkus ir 

amerikonus darbininkus 
vokiečių ir žydų kil-

Laivas Castor, lėšavęs $2, 
500,000 pabudavot ir $1,500, 
000 pertafeyt, nuo dabar bū 
siąs naudojamas pervežtoji 
mui statybos reikmenų.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Brooklyn, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

MATTHEW P, BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. \

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ............................   50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ................................ 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais  .............  $1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga ..................... .....................$1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais .................................$1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ....................................

Lengvas būdas išmokt angliškai 
Mikaldos Pranašavimai ...... .....
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra. naudingi ......

Trajenkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už ............

M. žukaitls,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

masinio mitingo šį pirmadienį, 
kovo 17-tą, Madison Square 
Gardene. Fosteriui neseniai 
suėjo 60 metų amžiaus, iš ku
rių 40 jis pašventęs kovingai 
vadovybei darbininkų judėji
mo. Tai dėlto mitingui rengia
si ne tik newyorkieciai, bet ir 
iš toliau. Pranešama, kad pri- 
būna delegacijos iš tolimųjų 
valstijos miestų : Binghamto- 
no, Elmira, Syracuse, Roches
ter ir kitur, taipgi būsiančios 
delegacijos iš Mass., Conn., iš 
Pennsylvanijos rytinės 
ir iš visos New Jersey.

Patys newyorkieciai 
paprastai, pripildys didžiumą 
tos virš 22 tūkstančių publikos 
talpinančios salės.

L. K. N.

J. Duvivler’o Didžiausias Kūrinys

‘The End of a Day’
Vienintilg jo yda, tai kad jis be 

—N. Y. Times

i DR. J. J. KAŠKIAUČIUS




