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London. — Anglija siun
čia į Jungtines Valstijas po
ną Arthurą Salterį, didžiu
lį bankininką Robertą H. 
Brandą ir kelis kitus, ka.d
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Vichy, Francija>—Numar 
tomą prastas derlius šiemet 
nepriklausomoj Franc ijos 
dalyj.

Jau gavome keletą straips
nių “Laisvės” Jubilėjiniam nu
meriui.

Dar jų reikia daugiau. Ku
rie draugai neparašėte—pra
šau greit tą padaryti.

Didžiąjam Niujorke . šian
dien, pirmadienį, įvyks didelis 
masinis mitingas Wm. Z. Tos
teriui pagerbti jo 60 metų 
amžiaus sukakties proga. Tai 
bus didžiąjam Madison Sq. 
Gardene.

Sekantį šeštadienį brookly- 
niečiai lietuviai darbo žmonės 
turės šaunų pažmonį pagerbti 
Vincui Paukščiui jo 60 metų 
amžiaus sukakties proga.

ir kovojusiai • 
- Vencevičiūtė.

L. Pruseika rašo “Vilnyje”: 
“Vėliausias krovinys smeto

niškos emigracijos, pasiųstas 
iš Lisabonos Amerikon, suside
da iš dviejų fabrikantų, dvie
jų pulkininkų, keturių kunigų 
ir vieno ar dviejų diplomatų.

“Tai vis grietinė ir smeto- 
nėlė. Nei vieno demokrato, 
nei vieno darbininko, nei vie
no valstiečio, nei vieno inteli
gento !”

Washington. — Ispanijos 
kovotojų gelbėjimo .konfe

rencijoj šeštadienį ir sek
madienį dalyvavo 170 dele- 

, 'gatų iš 17 valstijų.

Smetoniškais žodžiais išder
gęs šitų žodžių rašytoją, Juo
zas Tysliava surinka:

“SLA nariai neleis skriausti 
Jurgelionio, poeto ir nepalau
žiamo kovotojo su Lietuvos ne
priklausomybės duobkasiais.”

O Jurgelionis per Tysliavos 
laikraštį išvadina SLA piki.

Anglai Bijo, kad Vokiečiai 
Negautų Siunčiamo Prancū

zams Maisto

Vienas dalykas tenka pasa
kyti ponui Tysliavai: SLA na
riai davė progos p. Jurgelio- 
niui pasirodyti. Bet jis tąjį 
narių pasitikėjimą sutrempė, 
sukaneveikė. Lietuviu laikraš
tijoj dar nebuvo tokio litera
tūrinio banditizmo, kokį p. 
Jurgelionis buvo įvedęs “Tėvy
nėje.”

Parašęs paskutinį “Tėvynė
je” raštą, Kl. Jurgelionis is
teriškai suriko “klia-klia-klia.” 
Tysliava turi saugotis, kad 
jam nereikėtų padaryti tas 
pats. O jam šitaip subliauti 
gali prisieit, jei jis eis Jurge
lionio pėdomis! •

pasiaukot “gint ša- 
demokratijai,” kaip

Atplušusi Amerikon Jadvy
ga sakė: “Visi, kurie 
iš Lietuvos, pabėgo 
marškiniais ant kūno.”

Jeigu tam tikėti’, tai iš kur 
tie žvalgybininkai ir
gauna pinigų ? Kai tik pasie
kia jie Berlyną, žiūrėk, jie ir 
lekia orlaiviu į Lisaboną (kun. 
Prunskis ir kiti). O iš ten, po
niškai atvyksta Amerikon ir 
čia liberališkai dolerius švais
to!

Kjeno tie doleriai: Hitlerio 
ar Amerikos fašistų - so ei j a- 
Jistų - klerikalų?!

tarybą “smurtininkais,” “hold- 
uperiais” ir “gengsteriais.”

Abudu jiedu poetai, bet 
abudu koliojasi, kaip smetoni- 
ninkai tik ir tegali koliotis. 
Mes to, žinoma, nepaisome.

Kai Smetona atvyko į Ame
riką, tai Tysliava suriko:

“Tegyvuoja pirmutinis ir 
dabartinis Lietuvos preziden
tas!”

Gali Juozas bliauti. Bet te
gu jis nors kartą paaiškintų 
sekama :

Kas ir kada Smetoną pre
zidentu išrinko ?!

Conn.,

“Tarybų liaudis ištroškusi 
meno, skelbiančio kilniausias 
žmonijos idėjas, pražydusius 
teisybės jausmus. Visą

, patyrimą atiduosiu ilgai ken
tėjusiai 
džiai.”

Šiuos žodžius turėtų įsidė
mėti tokios kaip Katkauskai- 
tė-Kaskas.

KRISLAI
Juozas su Kleofu.
“Smurtininkai” ir “Gengs- 

teriai.”
O Kas Jį Rinko?!
Fabrikantai, Pulkininkai, 

Kunigai.
Katkauskaitei Pasiskaityti.
Pirmadienį ir šeštadienį.

Rašo R. Mizara
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Brooklyne $6.50 

Metams

Didžios Delegaci
jos į Liaudies Su 

važiavimą
Schenectady, N. Y.—Šio' lingai rinkt ir siųst delega- 

apskričio pramoninių unijų'tus į tą suvažiavimą; o jis 
taryba vienbalsiai užgyrė'šaukiamas kovai, kad sulai- 
Amerikos Liaudies Suvažia
vimą, kuris įvyks balandžio 
5 ir 6 d. New Yorke. Atsi
šaukė į visus lokalus skait-

Prancūzų Valdžia Iš
duoda Italijai Politi

nius Pabėgėlius
Vichy, Francija. — Pran

cūzų valdžia suėmė ir de
portavo į Italiją sekamus 
fašistų priešus, kurie buvo 
pabėgę nuo Mussolinio į 
Francija: socialistą Bruno 
Buozzi, buvusį Italijos sei
mo atstovą ir sekretorių 
Italų Darbo Federacijos; 
Guido Miglioli, katalikų vei
kėją, buvusį Italijos seimo 
narį, ir našlę italų profeso
riaus Berneri.

Prancūzų valdžia ketina 
išduot Mussoliniui ir dau
giau pabėgusių jo priešų. 
Tai, girdi, pagal karo pa
liaubų sąlygas tarp Pranci- 
jos ir Italijos.

Gal Airių Valdžia Turės 
Imti Pramones Į 

Savo Rankas
Dublin, Airija. — Po karo 

galės kilt toks nedarbas ir 
krizis, kad gal Airijos val
džia bus priversta perimti 
kai kurias privačias pramo
nes į savo rankas,—pareiš
kė airių ministeris pirmi
ninkas Eamon de Valera: 
“Didžiausia nelaimė, kurios 
Airija bijo, tai gręsiantis 
badas.”

CHINAI KIRTĘ JAPONAM 
DIDEŲ SMŪGI

Chungking, Chinija. — 
Per žiaurias penkių dienų 
kautynes Yangtse upės klo
nyje ties Ichangu chinai už
mušė bei sužeidė 7 tūkstan
čius japonų.—Ichange yra 
svarbi prieplauka ir orlai
vių stovykla, ką japonai 
dveji metai atgal atėmė iš 
chinų.

Chinų vyriausybė džiau
giasi, kad jie dabar ties Ic
hangu “laimėjo didžią per-

JAPONŲ MINISTERIS 
PAS POPIEŽIŲ

Roma. — Tvirtinama, kad 
Japonijos užsienių reikalų 
ministeris Yosuke Matsuo- 
ka atsilankys pas popiežių. 
Matsuoka dabar važiuoja 
pas Hitlerį, dėlei
bendradarbiavimo tarp Ja
ponijos, Vokietijos ir Itali
jos.

kyti Jungtines Valstijas nuo 
karo ir apgint demokratines 
laisves ir pilietines teises 
šioje šalyje.

► Penkių kitų New Yorko 
valstijos apskričių unijistai 
darbininkai ir farmeriai 
taipgi renka delegatus į Am
erikos Liaudies Suvažiavi
ma.>- z

New J-Iaven, Conn.—Dar
bo unijos šičia, Bridgeporte, 
Meridene, Hartforde ir ki
tuose Connecticut mies
tuose renka apie 600 dele
gatų į Amerikos Liaudies 
Suvažiavima.

ROOSEVELTAS ŠAUKIA VI
SUS PASIAUKOT KARI

NIAMS TIKSLAMS
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas atsišaukė 
per radio į visus amerikie
čius pasiaukot, gaminimui 
karo reikmenų. . Sakė, kad 
bizniai “turės tenkintis ma
žesniais pelnais ir mokėt 
aukštesnius taksus, o darbi
ninkai turės dirbt ilgesnes 
valandas, ir vengt bereika
lingų streikų...”

Prezidentas žadėjo Angli
jai ir Graikijai laivų, orlai
vių, maisto, kanuolių, tan
kų, amunicijos ir visokių 
reikmenų vis daugiau ir 
daugiau, “iki nazizmas ir ki
tos totalitarinės valdžios 
Europoj ir Azijoj” bus su
muštos.

Tam Rooseveltas taipgi 
šaukė pasiaukot farmerius, 
moteris šeimininkes ir krau
tuvininkus.

New York.—Daily Wor
ker rašo, kad 300 didžiausių 
kompanijų Amerikoje per
nai vidutiniai pasipelnė 32 
procentais daugiau negu už
pernai ; Viena trokų kompa
nija per metus padidino sa
vo pelnus 77 nuošimčiais. 
Jungtinių Valstijų Plieno 
korporacija 1940 metais pa- 
sikuopė 148 procentais dau
giau pelno negu 1939 m;

Valdiški ginklavimosi dar
bą direktoriai, didžių kom
panijų vadai, neva tarnau
dami valdžiai už dolerį per 
metus, ima sau vis didesnius 
pelnus, bet jie kartu su pre
zidentu Rooseveltu šaukia 
žmones 
liai ir
sako Daily Worker.

300,000 ANGLŲ KAR1U0-
MENeS GRAIKIJAI

Belgradu Jugoslavija.
Pranešama, kad anglai jau 
iškėlė 100,000 mechanizuo
tos savo kariuomenės į 
Graikiją ir atsiunčia dar 
200,000 armijos talkon grai
kams prieš italus ir vokie
čius.

DAUGIAU SVEIKINIMŲ 
“LAISVEI” JUBILEJUM

Green ir Hillman Re 
mia Būtiną Sirei 

ką Taikymą“Laisvę” pasveikino dar Sekami biznieriai, viešų užei
gų savininkai Brooklyne:

Petras Kapickas, 32 Ten Eyck St.
Walter Ambrose, 406 So. 3rd Str.
Stasys Misiūnas/473 Grand St.
Mateušas Simonavičitis, 426 So. 5th St.
Nuo atskirų draugų gauta šie sveikinimai su aukom:
J. Deltuvą, šeima, Halethorpe, Md.
Jurgis Kmieliauskas, Brooklyn, N. Y., $1.00.
Stanislovas Karolaitis, Brooklyn, N. Y., $1.50
Nuo organizacijų—L.D.S. 31 kuopa1, Oakville, 

pasveikino “Laisvę” su $3.00.
Širdingai ačiū už aukas ir sveikinimus.

“L.” Administracija.

Amerika Turinti Ga
lingiausius Orlaivius 

Smigikus
New York. — Curtiss- 

Wright orlaivių korporacija 
paskelbė, kad naujieji jos 
bombiniai orlaiviai smigikai 
statomi Amerikos laivynui 
yra greičiausi ir galingiau
si pasaulyje. Jie gali skristi 
350 mylių per valandą, neš
dami po daugiau kaip toną 
bombų. Tokio orlaivio inži- 
nas turi 1,700 arklių jėgų 
ir yra oru vėdinamas. Nau
jieji Amerikos orlaiviai smi
gikai ginkluoti ne tik kul- 
kasvaidžiais, bet ir kanuo- 
liukėmis.

Vokiečių orlaiviai smigi
kai “Stukas,” kuriais jie 
atakavo Norvegiją, Holan- 
diją, Belgiją ir Franci ją, 
skrido tik iki 250 mylių per 
valandą ir galėjo neštis tik 
apie 1,000 svarų bombų. Bet 
manoma, kad paskesnių lai
ku vokiečiai pagerino savo 
smigikus.

VOKIEČIAI NAIKINA ANGLĮ 
JA, 0 ANGLAI - VOKIE

ČIŲ MIESTUS
Berlin. — Vokiečiai pra

neša :
Vokiečių lakūnai “pragai

štingai naikino” Anglijos 
miestus: Londoną, . Glas
gow^ Sheffieldą, Tilbury, 
Plymouth ą, Leeds’ą ir 
Southamptoną. Sheffiėlde 
jie, be kitkę, padegė bei ap
ardė kelis stambius plieno 
ir ginklų fabrikus.

Vokiečių orlaiviai taipgi hnt atgal į delegatus, 
nuskandino du prekinius 
anglų laivus, 11,000 tonų 
įtalpos.

London. — Anglai prane
ša:

Trys šimtai anglų orlai
vių degino ir ardė vokiečių 
pramonės miestus Duessel- 
dorfą, Gelsenkircheną ir vo
kiečių prieplaukas Holandi- 
joj. Padarė didelių nuosto
lių priešo fabrikams, žibalo 
sandėliams ir jo dirbykloms.

ISPANIJOS KOVOTIJŲ GEL
BĖJIMO KONFERENCIJA London. — Anglija reika

lauja labai griežtų užtikri
nimų, kąd nepateks vokie
čiam nieko iš to maisto, kiu
ris būtų iš Amerikos siun
čiamas nepriklausomai 
Franci jos daliai.

Karo Tikslams Ame
rika Išleis 39 Bilio- 

nūs per 1 Metus
Washington. — Per dve

jus metus Jungtinėse Vals
tijose viso bus išleista 39 bi- 
lionai doleriu kariniams rei
kalams, kaip skaičiuoja 
New York Times korespon
dentas Kluckhohn. Jis pri
mena, jog praeitam pasau
liniam karui Amerika išlei
do tik 24 bilionuš dolerių, 
tiesioginai dalyvaudama ja
me. < \

Teisėjas Sugrąžino. j 
.Unijos Vadus Išmestąjį 

už Gengsterizmą
Brooklyn, N. Y.—čionai- 

tinio vyriausio teismo teisė
jas Meier Steinbrik įsakė 
priimt atgal Jacobą Wellne- 
rį (kitaip vadinamą Džeikį, 
Bomą) į delegatus Maliavo- 
tojų, Dekoruotojų ir Popie- 
riuotojų Unijos, lokalo, ku
ris priklauso Amerikos Dar
bo Federacijai.

Wellneris 1935 metais bu
vo nuteistas kalėjiman už 
raketierišką, prievartišką 
kyšių reikalavimą ir už tai 
ištupėjo 19 mėnesių kalėji
me. Pernai rudenį, išėjus 
Wellneriui iš kalėjimo, ap
skritinė unijos taryba išme
tė jį iš viršininkystės už 
tai, kad j iš traukė į uniją 
gengšterius ir raketierius. 
Nežiūrint to, dabar teisėjas 
Steinbrik liepė Wellnerj pri-

PERŠA SUDARYT VALS- 
TIJINĘ KOMISIJĄ KARI

NIAM DARBAM
Albany, N. Y.—New Yor- 

ko valstijos seimelio senato
rius, republikonas Desmond 
atsikreipė į gubernatorių 
Lehmaną, kad sudarytų ko-' 
misiją, kuri skubintų kari-' 
nius darbus.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green remia 
sumanymą prezidento Roo- 
sevelto ir Amalgameitų Siu
vėjų Unijos pirmininko Sid- 
ney’o Hillmano sudaryt ka- 
riniai-valdišką tarybą, kad 
jinai būtinai taikytų darbi
ninkų ginčus su samdyto
jais ir pastotų kelią strei
kam. Rooseveltas ketina pa
skelbt tarybos planą ir pro
gramą šią savaitę.
ęPhilip Murray, CIO uni
jų centro pirmininkas grie
žtai išstojo prieš tokią strei
kų taikymo tarybą. Jis, ta
čiau, sako, kad galėtų būt 
įsteigtos vietinės tarybos

LONDONAS PRAŠO KUO 
DAUGIAUSIA LAIVU K 
JUNGTINIU VALSTIJŲ

jie išgautų kuo daugiausia I pakriktų ūkiškai - finąnsf- 
prekinių' (gal ir karinių) 
laivų iš Amerikos.

Anglų ministeris pirmi
ninkas Winston Churchill 
pareiškė, jog Anglijai” kuo 
labiausia ir kuo.greičiausia 
reikia laivų pagalbos iš 
Jungtinių Valstijų, atsižvel
giant į tai, kiek vokiečiai 
nuskandina Anglijos laivų.

' Anglijos seimas neįsileido 
jokių pašalinių žmonių, 
net jokio laikraščio reporte
rio, kada slaptai svarstė 
sunkią Anglijai padėtį kas 
liečia prekinius laivus.

Anglų laivyno ministeris 
Alexander pareiškė, kad 
jeigu Anglija greitai gaus 
reikiamos paramos iš Ame
rikos, . tai anglai, girdi, 
trumpu laiku sumušią vo
kiečius ir italus. Kartu jis 
pagrūmojo Anglijos darbi
ninkams, kad nedrįstų strei
kuoti.

Statysią 75,000 Orlai
vių Amerikoje

Washington. — Amerikos 
lėktuvų fabrikai dabar turi 
užsakymus pastatyt 40 tūk
stančių karinių orlaivių An
glijai ir Jungtinėms Valsti
joms. Po 60 iš kiekvieno 
šimto naujų orlaivių tenka 
Anglijai.

z Dabar Amerikos^vyriau
sybė planuoja užsakyt dar 
35 tūkstančius orlaivių sau, 
Aiiglijai ir kitoms “kovo
jančioms demokratijoms.”

z Apie pusė tų orlaivių bus 
naudojama lavint karinius 
lakūnus.

Paskutiniu laiku Amerika 
kas mėnesį pristato Anglijai 
daugiau kaip po 400 karinių 
orlaivių.

Prašome visų “Lai 
s vės” skaitytojų gaut 
nors po-vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Metai XXXI. Dienraščio XXIII.

įvairiose pramonėse spręst 
klausimus kylančius tarp 
darbininkų ir samdytojų. 
Kai kurie pažangūs “darbi
ninkų vadai nužiūri, kad ir 
Murray’o planas būtų pavo
jingas.

Jungtinių Valstijų Var 
žybos dėl Biznio Lotynų 

Amerikoje
Washington. — Dvide

šimt inžinierių, pramonės ir 
biznio specialistų išskrido iš 
Jungtinių Valstijų j Viduri
nę ir Pietinę Ameriką ap
žiūrėt tenaitinius fabrikus, 
nitratų ir kitų mineralų ka
syklas ir apžvelgt naujas 
galimybes Jungtinių Valsti
jų bizniui. Nelson Rockefel
lers, derintojas prekybos ir 
kultūros santikiu tarp Jun
gtinių Valstijų ir Lotynų 
Amerikos, sakė tiem specia
listam, kad jeigu bet kuri 
šalis Pietinėje Amerikoje . Zt.t i _  e

naudotų naziai. Todėl esą 
Jungtinės Valstijos neturi 
snausti.

Paskutiniais laikais Pieti
nė ir Vidurinė Amerika per 
metus pirko po 800 iki 900 
milionų dolerių vertės įvai
rių dirbinių iš Jungtinių 
Valstijų. Kai dabar Anglija 
užsiėmus karu ir turi ap- 
rėžt savo įvežimus į Loty
nų Ameriką, tai,
Jungtinės Valstijos galės 
parduot dar kokiu 
milionų dolerių daugiau 
reikmenų Lotyniškai Ame
rikai per metus.

Griežtai Apkapos Aliuminą 
Kasdieniniam Reikalam vi

Washington. — Valdiška 
gamybos komisija ketina 
25-kiais iki 75 procentų nu
kirst aliumino vartojimą 
dirbimui indųį šaldytuvų, 

i automobilių dalių ir kitų 
paprastų reikmenų. Sako, 
kad visas naujai iškasamas 
ir nuliejamas aliuminas da
bar reikalingas kariniams 
orlaiviams ir kitiem “apsi 
gynimo” tikslams.

Kam Rooseveltas Duos 
Ginklu, o Kam Ne

Washington. — Preziden 
tas Rooseveltas skolins- 
duos karo pabūklų ir kitų 
reikmenų tiktai toms ša
lims, kurios su ginklais ko
vos prieš užpuolikus, tai 
prieš Vokietiją, Italiją ir 
Japoniją, kaip kad jis pa
reiškė laikraštininkams.

Tuom prižadu, prezidentas 
nori paveikti Jugoslaviją ir 
Turkiją, kad jos kariautų, 
jeigu vokiečiai-italai jas už
pultų.
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Nauji Skandalai SLA Pastogėje
Pašalintas iš “Tėvynės” redaktoriaus 

pareigų p. Jurgelionis, nuėjo į fašistų 
“Vienybę” ir ten pareiškė:

“Tie šeši vyrai ir viena moteriškė, ku
rie vadinasi SLA Pildomoji Taryba, at
liko paprastą smurtą, ‘pučą’ arba holdu- 
pą. Jie neturėjo jokios teisės seimo iš
rinktą ir seimui atsakomingą redaktorių 
suspenduoti, pašalinti arba atimti jam 
algą iki jo termino pabaigos. Tą viską 
atlikdami, jie pasielgė kaip gengsteriai. 
Jie apiplėšė redaktorių, išėmė jam jo pi
nigus ir jiegos grąsinimu privertė jį iš
eiti iš Centro ofiso. J. K. Mažukna net 
buvo užsimojęs redaktorių faktinai su
mušti (Ar galima sumušti ir nefaktinai? 
—“L.”) su tyliu visų kitų pritarimu.”

Iš tono matyti, kaip p. Jurgelionis jau
čiasi ir kaip jis reaguoja į pild. tarybos 
žygius. Tačiau į valdišką teismą sakosi 
jis neisiąs. Jurgelionis rašo:

“Todėl aš tebesu teisėtas Tėvynės re
daktorius, ne j ieškau ir negaliu jieškoti 
kito darbo...”

Šis pasakymas primena mums nesenai 
atvykusio Lietuvos Smetonos pareiški
mą, būk jis esąs teisėtais Lietuvos prezi
dentas !

Bet ne tame svarba. Svarba tame, kad 
netiesioginiai p. Jurgelionis ragina SLA 
narius kelti triukšmą ir reikalauti, kad 
jis būtų grąžintas prie “Tėvynės”. Jis 
paduoda ir savo antrašą, norėdamas su
daryti kontaktus su SLA kuopomis.

Tam pačiam “Vienybės” numeryj tel
pa korespondencija iš Newark, N. J., kur 
SLA 245 kuopa jau priėmė “griežtą pro
testą” prieš pild. tarybą dėl pašalinimo 
Jurgelionio iš redaktoriaus vietos.

Smetonininkas Juozas Tysliava atvirai 
padeda Jurgelioniui virti organizacijoje 
smalą!

Mūsų skaitytojai žino, kokia mūsų po-, 
zicija linkui esamosios pildomosios tary
bos. Mūsų nuomone, pildomoji taryba 
perdaug politikieriauja ir politikieriauja 
fašistiškai,—o permažai rūpinasi bend
rais organizacijos reikalais.
- Tačiau, mes nusidėtume Susivienijimui 
ir paprastam padorumui, jei ragintum 
SLA narius kelti triukšmą dėl sugrąžini
mo “Tėvynėn” to žmogaus, kuris po Či
kagos seimo buvo pavertęs organizacijos 
laikraštį srutų bačka.

Pažangiesiems SLA nariams reikia ko
voti ne už tai, kad grąžinti “Tėvynėn” 
sufašistėjusį plūdiką, bet už tai, kad 
naujai pastatytas organą redaguoti žmo
gus vestų jį švariai, fraternalizmo dva
sioje !

Kaip gi Stovi LDS?
Kai SLA pastogėje nuolat ir nuolat 

kartojasi audrelės ir audros, tai Lietu
vių Darbininkų Susivienijime matome 
kaip tik priešingą padėtį: čia verda kū
rybiškas darbas, čia yra santaika, čia 
.tikrasis broliškumas. Pasiskaitykite, 
kaip dabar LDS iš tikrųjų stovi. LDS or
ganas “Tiesa” (iš kovo 15 d.) rašo:

“Valstijų apdraudos departmentams 
pasiųsti raportai rodo, jog su šių metų 
sausio 1 d. LDS turi 8,608 narius ir 
$356,682.91 turto. 1940 m. mes paaugo
me 269 nariais ir 53 tūkstančiais dolerių.

“LDS narių amžius yra labai geras or
ganizacijos augimui. Vaikų skyriuj ran
dasi 546 nariai; tarp 16 ir 30 metų— 
1,897. Bendrai, jauno amžiaus narių 
skaičius siekia 2,446.

“Visi 8,608 nariai yra apsidraudę ant 
$3,283,500. Seniausi mūs nariai yra du

76 metų ir dū 77 metų amžiaus; jauniau
si 9 nariai—-2 metų amžiaus.
^^“1940 m. mirė 71 narys. Mirusių pa- 
šalpgaviams išmokėta $22,881.99; Mir
tingumas yra 60 nuoš., arba 40 nuoš. 
mažiau, kaip abelnai yra aprokuojama. 
Tai yra žemiausias mirtingumas, kokio 
nei viena kita lietuvių fraternalė organi
zacija neturi.

“Sirgo 616 narių, išmokėta $27,175.50. 
Pašalpos fondas, kaip ir visi kiti fondai, 
yra geriausiame stovyje.

“LDS investmentai 1940 metais uždir
bo 3.16 nuošimtį. Tai buvo našiausi me
tai LDS istorijoj. Pasirodo, kad LDS in
vestmentai yra geriausioj tvarkoj.

“LDS turto apvertinimo (valuation) 
raportas, kurį sudarė aktuaras Richard 
Fondiller, duoda 142.71 nuošimtį ap
raudos fondo stoviui (solvency), arba 
42.71 nuoš. daugiau, negu apdraudos de- 
partmentų įstatymai reikalauja.

“Bendrai imant, mūsų Susivienijimas 
1940 m- yra gerokai paaugęs nariais ir 
turtu. Galima drąsiai daleisti, jog jis pa
silieka finansiniai tvirčiausia fraternalė 
lietuvių organizacija.”

Mokytojai ir Ponas Canning
Ponas William M. Canning, New Yor- 

ko Miesto Kolegijoj istorijos mokytojas 
iškėlė apkaltinimą, kad iš 1,400 kolegijos 
mokytojų yra 42 komunistai. Jis pripa
sakojo visokių nebūtų daiktų. Reakcinė 
spauda pasigriebė jo pasakas taip, kaip 
savo laiku Krivickio# Valtino ir jiems 
panašių. Poną Canningą kelia į padan
ges, reikalauja “mesti komunistus mo
kytojus.”

Jeigu jau pono Canningo visus išmis- 
lus ims už'faktą, jeigu Dr. Harry N. 
Wright, kolegijos prezidentas ir kiti 
klausys Canningo, tai greitai susilauk
sime mokytojų tarpe tokios padėties, kad 
bile gaivalas, kuris tik ant kito žmogaus 
turi pyktį, pasakys, kad tas “komunis
tas” arba dar kitokis. Kas skaitė pono 
Canningo liudijimus, tas suprato, kad jie 
yra niekas kitas, kaip tuščios keršto pa
sakos, kurios atsiduoda labai blogai.

Perdaug Pasaką apie Turkiją
Turčių spaudoj perdaug yra pasakų 

apie Turkiją. Tūli laikraščiai tiek daug 
rašo, taip giria Turkiją, kad atrodo, būk 
ji yra taip galinga, kaip Anglija, Vokie
tija, arba Sovietų Sąjunga. Vienas net 
iki to dasikalbėjo, kad jeigu ant Turkijos 
vienu kartu užpultų Vokietija, Italija ir 
net Sovietų Sąjunga, tai visvien Turkija 
laimėtų. Aišku, kad tai žioplos pasakos 
ir skaitytojų klaidinimas! Turkija šalis 
yra tik 17,000,000 gyventojų. Industriniai 
daug atsilikus. Karo industrija, kaip ir 
kita, jos silpna. Žmonės kultūriniai dar 
ant žemo laipsnio. Armija, orlaivynas ir 
jūrinis laivynas yra paruošta gynimui 
savo krašto, o ne kokiai ofensyvai. Bet 
ir tas gynimas gali būti pasekmingas tik 
daug maž prieš lygias spėkas. Tokia 
yra Turkijos padėtis. Pasakos apie jos 
“galybę” yra savęs raminimas, kurie no
ri, kad ji būtų tokia. Jos tokios pat nai
vios, kaip savo laikais buvo naivios, būk 
“Holandijoj nuskęs vokiečių armija*’, 
“Belgijoj pražus prie belgų tvirtumų,” 
arba kada toji spauda dėjo viltį į Švedi
ją, būk ji gali sumušti Sovietų Sąjungą.

Pro visus tuos dūmus ateina kiek ir 
tikresnių žinių. Ponas Pertinax iš Wą- 
shingtono jau rašo blaiviau. Štai jo iš
vados. Turkijos armija negalėtų pereiti 
į ofensyvą prieš Vokietijos armiją, jeigu 
pastaroji užpultų Graikiją. Turkijos ar
mija sėdėtų savo apkasuose, tvirtumose 
ir ten būtų pasirengus gintis. Kada Tur
kijoj buvo apsilankęs Anglijos užsienio 
ministers ponas A. E'den, tai Turkijos 
prezidentas Inonu, premjeras Saydam ir 
užsienio ministeris Saracoglu nedavė jam 
užtikrinimo, kad Turkija mesis/ į karą, 
kad pildyt Anglijos-Turkijos sutartį.

Kas dėl to, kad Turkija įstojus į karą 
galėtų.perleisti per Dardanellų ir Bos
foru siaurumas Anglijos karo laivus į 
Juodąsias Jūras prieš Vokietiją, tai tos 
pasakos daugiau negu tuščios. Pirma, 
Juodose Jūrose Vokietija neturi savo lai
vų. Anglijos laivai stabdytų Sovietų pre
kybos laivus, o tas- atvestų prie blogų 

u pasekmių. Turkija gi iš savo pusės yra 
pasižadėjus, neveikti prieš Sovietų Sąjum 
gą, nes jai pačiai tas būtų nesveika. Vo- 

, kietijos karo orlaiviai yrk taip arti, kad 
jie nepraleistų Anglijos karo laivų per 
tas sąsmaugas, ten juos užpultų ir Nu
skandintų. •

Lietuviška patarlė sako: 
Pasaulyje nėr to blogo, kad 
neišeitų ant gėro.

Per daugelį metų Ameri
kos lietuviai dalinosi į skir
tingas sroves: katalikų, tau
tininkų ir taip vadinamų 
socijalistų. Sakau taip vadi
namų todėl, kad šitos srovės 
vadai niekada nebuvo soci- 
jalistais ir dabar nėra to
kiais ir niekad nemano bū
ti tikrais socijalistais. Jie 
tik dangstėsi socijalizmu ir 
dabar tai daro. Daro dėl to, 
kad atitraukus žmones nuo 
tikrų, marksistinių socija- 

' listų, vadinamų komunis
tais.

Muins šiandieninių socija
listų pareiga yra aiški. Ko 
nepajėgia padaryti tauti
ninkų ir' katalikų srovės, 
tai vadinami socijalistai pa
daro. Jie, prisidengdami so
cijalizmu, traukia prie sa
vęs protiškus tinginius ir 
stengiasi silpnint susipratu
sių lietuvių eiles, palaikant 
jų tarpe neapykantą ir peš
tynes, nes iš patyrimų jie 
žino, kad kuo mažiau žmo
gus protauja savo, protu, 
tuo geriau jį galima panau
dot užsiundymui prieš ra
mių žmonių susirinkimuš ir 
nepatinkamus žmones, su 
baimės pagalba, atsivaryt 
sau.

Žmogus, kuris savysto- 
viai šiek tiek protauja, gali 
pastebėti, kad tarp šitų tri
jų stovių vadovų pageidavi
mų nėra jokio skirtumo, jie 
visi trokšta sunaikinti pro
gresyvių spaudą ir jų or
ganizacijas. Jie skiriasi tik 
pagal vardą, tikrenybėje gi 
jie yra tikri lietuviški plu- 
tokratai, nežiūrint, kokiais 
vardais jie ’vadintųsi, kokia 
vėliava jie ( nesidangstytų. 
Jų siekiai ir idėjos, tai do
leris. Nepaisant, kaip jie tą 
dolerį pasiėktų, bet jie yra 
pasiryžę siekti, nors jiems 
reikėtų per brolių lietuvių 
lavonus lipti ir trempti po 
kojų brolybę, artimo meilę 
ir demokratiškumą. Jie nie
ko nepaiso, jiems nieko ne
gaila. O kad jie taip dato, 
tai dabartiniai įvykiai aiš
kiai parodė. Jie eina ir 
skundžia progresyvių orga
nizacijas valdžiai. Mat, jie 
per savo spaudą ir kalbėto
jus nepajėgia progresyvių 
judėjimo sunaikinti, tai 
kreipiasi į. valdžią, kad su 
jos pagalba galėtų atsiekti 
savo nešvarius tikslus. Tik 
visa’ bėda, kad šios šalies 
valdininkai yra rimti žmo
nės, kurie į dalykus žiūri iš 
abiejų pusių ir nepaiso lie
tuviškų Judošių pabučiavi
mo ženklų. Kažin, ar šitie 
lietuviški "išdavikai paseks 
Judą Įskarijotą iki pabai
gos, tai dar klausimas.

Eikim toliau. Taip vadi
nami socijalistai iš “Kelei
vio”, “N. Gadynės” ir “Nau
jienų” nėra joki socijalistai. 
Tai tik lietuviški at^aleiviai 
palindę po šocijalistiska vė
liava mulkina savus pasekė
jus. Aš nesu socijalistas nei 
komunistas. Aš esu bešališ
kas žmogus ir nesiimu au
toriteto aiškinti socijalizmo 
dėsnių, bet noriu pasakyti 
tiek, kiek man yra žinoma.

Daug metų atgal netyčia, 
pasitaikė man skaityti Mar- 

« kso raštai; iš ko patyriau 
štai ką: 1) Socijalizmo idė
jai nėra pasaulyje rubežių. 
Čion nėra nei kunigaikščių, 
nei kakalių. Čion yra pripa* 
žinta lygybė visiems. Nėra 
tautų nei rasių skirtumo; 
2) Visos aplies ar šalių tur
tai priklatišo Visiems pilie

........... .1. '.......... ........ ............................................ .................................. ..... ... .................................................. ...................... ..................................

Laisvoji Sakykla
čiams be skirtumo, nepripa
žįstama asmeniškas turtas, 
ir 3) Yra pripažinta, kad, 
jeigu būtų reikalas, panau
dot jėgą prieš jėgą labui di
džiumos žmonių.

Tai tiek aš žinau apie so- 
cijalizmą. Dabar pažiūrė
kime, kaip elgiasi šitie ne
va socijalizmo pasekėjai iš 
“Keleivio”, “Naujosios Ga
dynės” ir “Naujienų”. Jie 
nekenčia rusų tautos. Ko
dėl? Todėl, kad jos neken
čia klerikalai su tautinin
kais. Vot jums ir socijaliz
mo apaštalai, kurie turi 
skelbti vienybę ir brolybę. 
Jie nekenčia vokiečių tau
tos. Kodėl? Todėl, kad kle
rikalai juos niekina, mat, 
vokiečiai kytresni ir apgaut 
jų taip lengvai negalima, 
kaip savo aklų pasekėjų. 
Na, žydai jiems irgi neko- 
šer. Kodėl? Nugi todėl, kad 
Lietuvoj jie kartu su komu
nistais ir kitais gerais Lie
tuvos sūnais užima valdiš
kas vietas visai nekreipda
mi jokios atydos, ar tas pa
tiks lietuviškiems plutokra- 
tams. Dabar aiškiai matosi, 
kokie yra šitie socijalizmo 
skelbėjai. Tik pažiūrėkit į 
jų vedamus laikraščius, pil
ni bjauriausios propagan
dos prieš pažangius Ameri
kos lietuvius, ne tik prieš 
darbininkus, bet ir prieš pa
žangius vertelgas. Taigi ši
taip jie besielgdami aiškiai

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Smetona, atvykęs į New < 
Yorką, pasakė kapitalisti
nės spaudos reporteriams, 
kad dabar Lietuvos valstie
čiai gyvena, kaip vergai.

Manau, Smetonai geriau-, 
šiai atsako patys valstiečiai. 
Štai mano rankose laiškas, 
rašytas paprastos valstie
tės, karštos katalikės, Ma
rijos žažeckienės, Gaideliš- 
kių kaimo, Seriadžius, sa
vo seserei A. B. į Brookly- 
ną. Kadangi laiško gavėja 
ne mūsų pakraipos, todėl 
čia nededu pilną vardą ir 
pavardę ir apleidžiu antra
šą.

Apart grynai asmeninių 
dalykų, kuriuos apleidžiu, ji 
rašo:

“Su broliu senai buvau 
suėjus. Jis sakėsi gyvena 
gerai ir viskuo patenkin
tas.

“Sesute, mūsų naujoji'val
džia labai greitai tvarkosi, 
steigia daug įvairiausių or
ganizacijų, kuopelių. Mano 
šeimyna irgi prisirašė prie 
vienos kuopelės, vadinamos 
Liaudies Pagalbos kuopelė. 
Aš irgi esu tos kuopelės na
rė, o mano duktė Onutė tos 
kuopelės sekretorė. Aš 
džiaugiuosi, nes augau prie 
rusų ir, turbūt, reikės mirti 
prie sovietų valdžios. Sesu
te, aš dabar gal irgi pradė
siu geriau gyventi, nes nėra 
tokios priespaudos. Vaikas 
eina dirbti ir neblogai už

ŠYPSENOS
VALANDĖLĘ SU TAUTOS VADU

Susimąstęs vadas galvojo, 
Kažin ką svarbaus dūmojo, 
Gal apie vieną, antrą, kitą, 
Kas^dar neparašyta* nepasakyta. 
“Štai, aš ir vėl čia* tautos vade,— 
Labai džiaugiuosi tave radęs,” 
Jam tarė Mikas Liežuvinskas, 
Nors'pats ir nėra jau kažin kas. 
“Andai šakei, tarsi man žodį, 
Kaip tau čia ‘tinksai’ atrodo, 
Kaip žiūri, va’de, į veikėjus, 
Į mūs politikos vedėjus?
Nes tavo žodžio visi laukia, 
Išmintis tavo traukte-traukia 
Kiekvieną gerą patrijotą,— 
Mokytą, ^durnių, idijotą...” 
“A, ponas Mikai Liežuvinske, 
Rašai, kaip dainius Dobužinskas. 
Apie vadus ir mūs veikėjus, 
Vieną prie kito žodį pridėjus, 
Galima daryti išvadą tokią, 
Kad retas iš jų rašyti moka!... ” 
Šitaip kalbėjo tautos vadas,— 
^Logika jo šalta, kaip ledas!
“Paimkim, štai* pOns, mūsų Klingą,— 
Paprasta gaivine glinda....
Kol valdžiau tautą ir šalį, 
Šis pdnas elgės* kaip veršelis, 
Augustą jis buvo pamilęs, 
Ir dirbo smarkiai, sušilęs. 
Rašyt jis dar vis nemoka, 
Bet į akis tau šokte šoka... 
Sakyk, pons* koks čia vyras* 
Džiakobkauderiu vadinas? 
Andai vienas radijušas* 
Gal mokytas* o gal glušas* 
Tąjį Vardą vis minėjo, 
Prie jo ir mane pridėjo... 
Yra vienas geras vyras, 
Mokytu žmogum vadinas, 
Medalio jis yra vertas* 
Tai he juokas* tai ne žertas, 
Šitiek jis yra nudirbęs, 
Nors ir piktas, nors suširdęs. 
Jojo vardas—tai Pijušas, 
Dar ne visai jis ir glušas;
Jisai dirba mano naudai, » 
Renka faktus, jis juos gaudo, 
Socijaližmą jisai spjaudo, 
“Kacapamš” peilį galanda, ' ? 
Dirba vadui ir Jadvygai, 
O mužikams rodo špygą...” ’ / 
Padėjęs Viską į šalį, ' 
Vadas ištraukė medalį, 
Tokį kuklų, mažulytį,— 
Kryžių ir garbingą vytį!...

Ką Lietuvos “Vergai” 
Atsako

dirba, tik viskas brangu. 
Kodėl brangu, nežinau, gal 
todėl, kad yra daug speku
liantų, kurie daug perka zo- 
postui. Mat, yra dar daug 
tokių žmonių neapsišvietu- 
sių. Bet aš 'nusiperku tik 
tam sykiui ko reikia, nes ži
nau, kad visko bus dar dau
giau, negu pirmiau buvo, 
nes rusų valstybė didelė ir 
galinga ir mes visi smagūs 
po jos sparnu... Derlių 
šiemet turėjom nekokį, nes 
javus saulė iškepino, o bul
vių trečdalis rudenį supuvo. 
Pardavimui nieko neturiu, 
sau gal ir užteks, o gal ir 
reikės vieną-kitą centnerį 
nusipirkti. Tai tokios pas 
mus naujienos.”,

Šis laiškas puikiausiai at
sako ponui Smetonai, kad 
Lietuvos ūkininkai dabar 
jau ne vergai. Jie pilnai pa
sitenkinę dabartine valdžia. 
Ir net senelės katalikės sto
ja į organizacijas, kurias 
organizuoja valdžia. Nepa
tenkinti bus tik buožės-ūki- 
ninkai, bet tokių Lietuvoj 
labai mažai.

V. Paukštys.

Athenai, Graikija.—Grai
kų karinis laivas naikintu
vas “Psara” paskandino ita
lų submariną. Tas submari- 
nas tykojo skandint anglų 
laivus, gabenančius Graiki- 
jon kariuomenę ir karo 
reikmenis.

“Štai, ši, ponas, blėkinukė* 
Bus Grigaičiuiedoyąnukė, 
Ordinuotas jis bus vyras, 
Kavalierius čystas, tyras! 
Vado ranka ant krūtinės 
Užsegs jam šitą blėkinę, 
Tegu plūsta komunistus, 
Uoliau remia mus, fašistus!...” 
Dar norėjau aš girdėti, 
Ką vadas turi pridėti, 
Apie Stasį ir Bagočių, 
Tą So. Bostono pilvočių, 
Ką rubleliais spekuliuoja, 
Fašistams dainas dainuoja. 
Bet mūs vadas nesutiko.
“Ponas”, jis smarkiai suriko, 
“Ar nežinai, kad, po plynės, 
Dar negavau rytmetinės! 
Gal žin^i kur nors vietelę, 
Kur ištrauktume burnelę, 
Dėl nelaimių, dėl šio karo, 
Jaukiau būtų kur prie baro.” 
Jūsų Mikas Liežuvinskas, 

' Nusitarė išgert drinksą 
Su tokiu vadu garsiuoju 
Saliūne, kur kazyriuoja.
“Ateik, vade, kaip ant tyčių, 
Į Bruklyną, ant Grand stryčio, 
Ten surasime vietelę, 
Ką primins seną šalelę.
O jei nori gero ėlio,— 
Ant Lituanikos skvero, 
Ten yra mūsiškis klubas, 
Kur užeina ir nešlubas; 
Ten dar yr’ ir valstybinės, 
Ir konjako ir ruginės... 
Jei surasi gerą kapsą, 
Jis užfundins dar ir snapsą. 
Tik saugokis tu žemaičio, 
Nes toks gali duoti kraičio!... 
Dzūkų ten yra upartų, 
Kurie ne tik tave bartų, 
Bet ir kumštelis, gaut darbo,— 
Dzūkui turi tokio skarbo...” 
“Dėkui ponas mano mielas, 
Gaivini tu mano sielą, 
Kai tik gausiu progą - kitą, 
Pokalbyje numatytą, 
Atvyksiu aš, ot, ant tyčia, 
Į Bruklyną ant Grand stryčio. 
Ten surasim užeigėlę, 
Gal ir kokią blezdingėlę. 
Pakalbėsim, padūmosim, 
Įsitrauksim, baliavosim,” 
Baigė savo kalbą vadas, 
šaltas logikoj* kaip ledas!

Liežuvinskas.
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Kovo 2 dieną rusai progre
syviai turėjo bankietą “Russ- 
ky Golos” naudai. Parengi
me dalyvavo daug žpionių 
matėsi ir lietuvių. Draugai sa
ko, kad liks įb'lno apie $50

Wilkes-Barre, Shenandoah 
Scranton Kolonijose

kurie tik darbavo- 
koncerto Gedemino 
tariame širdingą

Nuo Bombos Mirė Angly At
stovybės Raštininkė ,

Istanbul, Turkija 
bombos padarytų žaizdų mi
rė buvusioji anglų atstovy
bės raštininkė Eleanora 
Armstrong, kuri su kitais- 
Anglijos atstovybės nariais 
atvažiavo iš Bulgarijos į’ 
Turkiją. Nežinia keno už
taisyta bomba, įdėta į ang- 
lų bagažą, sprogdama prie
menėje viešbučio Istanbule, 
nutraukė Eleanorai abidvi 
kojas. ’

B e v a r t ydamas “Boston 
Globe” atradau mažiuką pra
nešimą iš Maskvos, kuriame 
sakoma, kad Turkmėnijoj ir 
Uzbekistane auginama spal
vuota vata: ruda,* geltona ir 
žalia. Tai geras išradimas. At
rodo, kad Tarybinės Sąjungos 
mokslininkai moka apeiti gam
tą geriau, negu Dievas.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

kas, F. Manelis, 
tikietų

Pastaba ALDLD 37 kuopos 
valdybai. Kas yra su jumis 
draugai, kad nešaukiate susi
rinkimo? Jau 3 mėnesiai praė
jo, o ALDLD 37 kuopos susi
rinkimo nesušaukėt. Kuopos 
pirmininkas turėtų biskį su
krusti ir paraginti sekretorių, 
kad susirinkimai būtų laikomi 
kas mėnesį, o ne kas metai. 
Draugai pamirštat draugijos 
reikalus. Susimildami, nusto- 
kit sėdėję prie pečiąus ir im
kitės darbo. Didžiausias gal 
būt bus papeikimas draugui 
pirmininkui. Jūs turėtumėt 
prižiūrėt, kad draugija augtų.

Aukos Ispanijos liaudies 
kovotojams: D. Sukackis au
kojo 75c; po 50c: L. Gross, S. 
Penkauskas, S. Mlecka, J. Mil- 
vidas, J. šupetris, A. Butėnas; 
po 25c: J. šlaivis, J. šlaivie- 
nė, P. Milius ir čulada. šios 
aukos surinktos LDS susirinki
me. Viso $4.75.

Į SKAITYTOJŲ BALSAI

kelis 
įsigy- 
“sur-

Knyga “Naujoji Lietuva Faktų ir Dokumentų šviesoj” jau gatava ir 
platinama. Knyga turi 200 puslapių. Ją paruošė Antanai Bimba. Išleido 
Lietuvos Draugų Komitetas. Platina Literatūros Draugija.

• Knygoj yra: ' , • ,. .
Įvadas, Negrįš Ta diena, Kur Praėjo, Kovos Kelias Laisvai Darbo Lie

tuvai, Prie ko Smetonos Valdžios Politika privedė Lietuvą; Lietuva—Tary
bų Socialistinė Respublika, ir kiti. Viso yra 35 skyriai.

Šioj knygoj jūs rasite visas smulkmenas, kas tie “pabėgėliai” iš Lietuvos, 
kas jie buvo ir kodėl bėgo. Sužinosite, kaip žemės klausimas išrištas. Kas 
naują Lietuvoj valdžią sudarė. Kodėl Lietuva susijungė su Sovietų Sąjunga. 
Kaip darbininkai gyvena, kiek jie uždirba. Kaip išrištas religijos klausi
mas, ir kiti reikalai nušviesta. Gale knygos telpa nauja’ Lietuvos Konstitu
cija.

Knygos kaina 35 centai. Platintojams, kas perka ne mažiau 5 kopijų, 
parduodame po 25 centus. Apmokame ir persiuntimą. Už pavienes kopijas 
galite prisiųsti ir pašto ženkleliais

Literatūros Draugijos kuopoms jau išsiuntinėta po tam tikrą skuičių 
kopijų. Pasiųstos ir bilos. Už knygas reikia atsiteisti tiesiai į Literatūros 
Draugiją. Visais knygos reikalais kreipkitės/

kaip 
anais 

vienoj

Ebensburg, Pa. — Per 
sprogimą Monroe angliaka- 
sykloje ties Revloc tapo už
mušti keturi mainieriai: 
Clifford Davis, James Bar
ger, James Brady ir Win
field Scanlan.

Elphege Berthold, 57 m. se
nis užėjo į ugniagesių stotį su 
pramušta galva. Tapo nuvež
tas į miesto ligonbutį. Nežinia, 
kas pramušė.

Florence yra populiariška 
mergaitė. Ji gavo daug vertin
gų ir gražių dovanų.

Kovo 9 dieną įvyko kitas 
pokylis. Tai buvo išleistuvės d. 
Kvietkauskui. Jis išvyko ka
riuomenėn. Ten taipgi buvo 
daug žmonių. Pokylis įvyko 
Lietuvių svetainėj.

Lowell, Mass.
Per pastaruosius 

metus mūsų mieste 
veno paprotys ruošt 
pryzų pares,” įvairias pn- 
vatiškas sueigas, pavadin
tas žiediniais, metaliniais, 
sidabriniais ir auksiniais ju- 
bilėjais. Į tas iškilmes įžan
gos būna nuo dolerio-dvie- 
jų ir daugiau. Bet į tokias 
pares prieina daugybė žmo
nių, pripildo svetaines kim- 
štinai. Man rodos, kad to
kios pares tai yra bevertės, 
tai buržuazinis padaras. Čia 
sudėtos tos didelės įžangos 
po dol. ir daugiau, pralei
džiamos girtavimui.

Bet pamėgink ką nors su
rengti kultūriško, ar par
duosi tikietą? Abejoju. To
kių parių lankytojai tuo
jau atsako, negaliu, esu už
imtas.

Kitą syk pasiūlai rengti 
paskaitas sveikatos klausi
mu, tai tuoj aus gauni atsa
kymą, kam jų reikia, kas jų 
nori. Man rodos, kad mes 
labai klystame. Prakalbos, 
paskaitos, tai medicina, ku
ri labai reikalinga darbinin
kam. Pavyzdžiui, kad mūsiį 
apie 34 šimtai sumestame 
po 10c., galėtume gerą kal
bėtoją, gydytoją parsitrauk
ti, galėtume daug ką išmok
ti ir galva neskaudėtų, kaip 
kad po “surpryzo” parių, 
sukaktuvių.

Nieko nesakau, kad ka
da rengiama parė kokiam 
draugui, kuris yra veikęs 
daug visuomeniniam darbe. 
Tokiuos žmones reikia pa
gerbti, kad jie ir ateityj 
veiktų su padvigubinta en
ergija. Bet to nėra. Šian
dien daugeliui prisieina ne
noromis tikietas imt, o pa
ėmus nenori atsisakyti, nes 
gausi rūgoti, o tas, kuriam 
rengiamas pokilis—supyks, 
daugiau tau ne draugas. 
Mano supratimu, toki da
lykai reikėtų šluot laukan 
iš mūsų tarpo. Gera dykū
nams eiti į tokius pokilius, 
bet ne mums darbininkams, 
sunkiai dirbantiems dirbtu
vėse. Neturėtume vaikytis 
dykūnų pavyzdžius.

Seniau to nebūdavo. Se
niau mes mokėmės teatrus, 
rengėme prakalbas, koncer
tus, balius be jokių gėrimų. 
Šiandieną be gėrimų nei 
žingsnio. Kad ir mažiausias 
parengimas—pilna gėrimų.

legatai yra renkami 1 nuo 10 
narių ir 1 nuo kuopos. Mokes- 
tys mokamos 5c už kiekvieną 
narį.

Konferencija prasidės pir- 
pietų. Delegatai 
nesivėluoti.
Apskričio, Sekr.,

O. Zdaniene.

LDS kuopos vajininkai grei
tu laiku turės 10 naujų narių. 
Atrodo, ką'd šiemet vajus bus 
daug geresnis. Draugai ir 
draugės, nelaukite ilgiau, sto
kite dabar, nes vajaus metu 
nėraK įstojimo, tai pasinaudo
kite gera proga.

L. K. Biuras.

tarpe 25 ir 18 
: V. Palskis, J. 
A. Manelis, D. 

D. Valtukė.

Kovo 9 d. L. Mikalajūnaitė, 
jos draugės, su Florence mo
tinos pritarimu, surengė jau
nuolės Florence žvirbliūtės 
gimtadieniui atžymėti “sur- 
prais party”. Pokylis įvyko 
Lietuvių Svetainės kambary. 
Buvo daug jaunuolių ir suau
gusių. Visi linksminosi, šoko 
prie Lenard Girnio gražios 
muzikos ir prie gardžios va
karienės.

Greitu laiku išvažiuoja d. 
Dvereckas Dėdės Šamo armi
jom Jis yra progresyvis vai
kinas ir geras muzikantas. 
Linkime jam atlikti karinę 
prievolę ir laimingai grįžti at-

Vasario 22 d. per Petro 
žarkausko vestuves surinkta 
aukų Ispanijos kovotojams 
parvežti iš Francijos į Meksi
ką. Aukotojų vardai:

P. žarkauskas, J. Plondu- 
nis, R. Fortine, J. Krapovic- 
kas, aukojo po $1; F. Kruka 
55c.; po penkiasdešimts centų 
aukojo: P. žarkauskas, L. 
žarkauskienė, J. Milašas, E. 
Naujokienė, C. Krapovickas. 
Vėliau gauta 50c nuo F. Pakš- 
čio, iš Mexico, Me»

Viso aukų surinkta $8.05. 
Aukos pasiųstos D. M. šoloms- 
kui. J. Žilinskas.

T. Akstinas gavo laišką iš 
Lietuvos nuo savo sūnaus. 
Laiške primenama, kad Ame
rikoje yra daug melagių ir 
prikalba visokių melų apie 
Lietuvą. Jis rašo, “tėvai, ne
tikėkit tiems melams. Kaip bu
vo, taip ir yra pas mus viskas 
lietuviška. Tik skirtumas da
bar tame, kad šalį valdo dar
bininkai, o ne' “ponai”. Tas 
žmogelis pirmiau abejojo, bet 
dabar nešiojasi laišką ir susi
tikęs su kai kuriais burnų au- 
šintojais, pakiša jiems po no- 
sia sakydamas, žiūrėk, net ir 
stamp a lietuviška su Dariaus- 
Girėno atvaizdu.

Pelnas bus pasiųstas dienraš
čiui. Tai geras darbas. Ir lie
tuviai turėtų taip pasirodyti 
minėdami “Laisvės” 30-ties 
metų sukaktį, 
darbininkišką 
kasdieną stovi 
d arb i n i n k ų re i kalu s

Svarbu būtų surengt pra- 
kalbas Lietuvos klausimu. 
Daugelis norėtų žinoti, kas 
dedasi Lietuvoj, kokia ten 
darbininkų padėtis. Šian
dien zuja smetonininkai su 
įvairiais melais, ubagauda
mi paskutinius darbininkų 
nikelius ir stengdamiesi vi
sokiais būdais pavergti Lie
tuvos liaudį. Jie mums rė
kia per savo spaudą' did
žiausiais antgalviais apie 
pavergtą Lietuvą. Kiek ten 
melų ir krokodiliškų ašarų. 
Rengdami prakalbas ir ap- 
švietos vakarus galėtume 
atmušti jų melus.

Šiandien skaičiau laišką 
iš Lietuvos. Ten sako: Mes 
kaimiečiai gyvename po se
novei. Nuo mūs nieko neat
ėmė ir nieko nedavė. Ku
rie nieko neturėjo, tiems 
valdžia davė. Kurie dirba, 
tiems gerai gyventi. Kurie 
turėjo didelius dvarus,' nuo 
tų atėmė, paliko po trisde
šimts hektarų. Mes esame 
linksmi, kad Smetona pa- 
pabėgo.

O čia liaudies priešai mum 
sako, kad Lietuvoj baisus 
vargas. Kam tas vargas? 
Nagi ponams.

Šis laiškas mane pertikri
no nuo galvos iki kojų. Tą 
laišką rašė ne koks bolševi- 
kas-agi ta torius, bet jauna 
mergaitė.

Teko kalbėtis su draugu L. 
čulada apie mokslą. Sakosi, 
kad jam mokslas sekasi. Jis 
eina elektros inžinieriaus 
mokslą Indianos valstijoj. Jis 
buvo parvažiavęs atostogoms 
pas tėvelius. Trečią dieną ko
vo vėl išvyko. Linkime laimin
gai baigti mokslą.

Maple Parko Kliubas' ren
giasi prie atsidarymo pirmą 
balandžio. Atsidarys su daug 
didesniu kambariu ir su nau
jais pagerinimais, kurie kai
nuoja apie 1,000 dol. Matyt 
iš sumos, kad bus gražus. Jau 
dabar bendrovės nariai atva
žiuoja pasižiūrėti. S. Slakis, 
kontraktorius dirba su pagel- 
bininkais be pasilsio. Ir jis no
ri, kad pirmą balandžio būtih 
užbaigtas darbas.

Gerai, vyrai, storokitės, ne
praraskite sutarties.

V. Bacevičiaus Koncertas 
tūs ir Jo Pasekmes

Kovo 7 dieną, D.L.K. 
demino Draugijos laikytamė 
susirinkime koncerto komisi
jos narys drg. W. Černiauskas 
išdavė raportą iš V. Bacevi
čiaus koncerto, laikyto vasario 
22 d. ir iš atsibuvusių pietų su 
paskaita 23 d. Gedemino 
draugijai liko keletas dolerių 
pelno nuo koncerto ir pietų. 
Per tą koncertą į draugiją įsi
rašė 7 nauji nariai: penki jau
nuoliai ir du suaugę, dd. Ba- 
Čiuliai.

Drg. Bačiulienė yra gera 
gaspadinė, daug kartų yra 
gaspadinavus. Reiškia, mūsų 
draugija dabar turės gerą gasr 
padinę.

Jaunuoliai 
metų yra šie 
Gudelevičius, 
Senkevičiūtė,

D.L.K. Gedemino Draugija 
per V. Bacevičiaus koncertą 
pažengė vieną didelį žingsnį 
pirmyn. Ne tik finansiniai, bet 
taipgi nariais ir dailės at
žvilgiu.

šio parengimo komisijoj 
buvo W. Černiauskas, Dau-

Daugiausia 
išpardavė šios drau- 
Mateikienė, Bekešie- 

nė, A. Baltakienė. Pietus ga
mino šios draugės: A. Wili- 
maįtienė, Vaivadienė, K. Sa-

Kovo 4 dieną Josephina 
Brazaitienė susilaukė dukters. 
Linkiu jai laimingai ir links
mai augti, o motinėlei greitai 
pasveikti.

Josephina, tai mūsų gerų 
draugų. Mortos ir Dominiko 
Burkauskų duktė.

A. Stripeika.

Vasario 28 d. įvyko LLD 63 
kuopos susirinkimas, 407 La
fayette St., Lietuvių svetainė
je. šis susirinkimas buvo meti
nis, todėl valdyba išdavė me
tinę finansų atskaitą. Per 
1940 metus kuopa turėjo 
$66.10 įplaukų, $66.32 išlai
dų, reiškia pasidarė 22c neda- 
tekliaus, bet kadangi nuo 
1939 metų buvo likę $3.70, 
tai atėmus 22c nedateklių, iž
de lieka $3.48.

Narių žiniai. Iki šiol buvo 
susirinkimai laikomi kas ket
virtą penktadienį, gi dabar 
perkeliami į antrą sekmadie
nį kiekvieno mėnesio, 10 vai. 
iš ryto. Tas yra daroma todėl, 
kad nekurie. valdybos nariai 
turi dirbti naktimis ir susirin
kimų negali lankyti.

Finansų raštininkas rapor
tavo, kad kuopa turi 31 užsi
mokėjusį narį. Vienas išsi
brauk ė, gi du prisirašė nauji, 
tai reiškia kuopa narių skai
čiumi stovi vietoje.

Kuopos valdyba paliko ta 
pati. Org. A. Jocis, finansų 
rašt. M. Kairys, prot. rast. J. 
J. Mockaitis, ižd. A. Katinas.

Kovo 1 d. buvo suruoštas 
vakaras paminėjimui gimta
dienio vieno iš geriausių drg. 
veikėjų visuomeniniame dar
be J. J. Mockaičio. Susirinko 
gražus būrelis jo artimų drau
gų. šiame parengimėlyje bu
vo pasakyta gražių linkėjimų 
drg. Mockaičiui ir paliesta, 
nors trumpoje formoje, bet 
gana svarbių klausimų.

Kovo antrą dieną buvo ro
doma Sovietų filmos Sokolų 
svetainėje, prie Ballet St., 
Bridgeporte. Publika labai ge
rai atsinešė linkui tų filmų, 
žiūrovų prisirinko pilnutėlė 
svetainė, nors ir didelė salė, 
tačiaus pritrūko kėdžių. Filmą 
“Didžioji Pradžia” gana vaiz
dinga ir publikai labai patiko. 
Tai gąlima buvo spręsti iš ap
lodismentų. Buvo platinamas 
laikraštis “Daily Worker” ir 
“Sunday Worker”. Taipgi pa
skleista nemažai knygos “The 
Soviet Power”.

Judžio “Didžioji Pradžia” 
pasižiūrėti atėjo nemažas bū
rys ir lietuvių.

Mūsų Žinelės

Arlingtono dirbtuvėj dirba
ma trimis pakaitomis. Darbi
ninkai dirba sunkiai ir už ma
žą algą. Darbdaviams tai 
sveika, kad darbininkai nie
ko nereikalauja. Jie sau krau
nasi didelius pelnus, o darbi
ninkai gauna mažą dalelę. 
Kaip greitai darbą pabaigs, 
taip greitai darbininkams lieps 
eiti namo. Man regis, būtų lai
kas pareikalauti daugiau al
gos, nes dabar gera proga. Ne 
tada laikas reikalauti, kai tuš
čia dirbtuvė, o darbininkai ant 
gatvės. Taigi, nemiegokite.

Žinokite Teisybę Apie Lietuvą
SKAITYKITE KNYGĄ

LDS 10 Apskr. metinė kon-į konferencija su mokestim 
ferencija įvyks balandžio 27 
dieną, V. Meškūno Svetainėj, 
134 W. Market Street, Scran
ton, Pa.

Visos šių apylinkių kuopos 
yra širdingai kviečiamos da
lyvauti; priklausančios ir ne
priklausančios kuopos išrinki
te delegatus ir pasiųskite į

Reikia, remti 
spaudą, kuri 
sargyboje už

Kovo 6 dieną įvyko 
šio išleistuvių pokylis 
svetainėj. Dalyvavo 
žmonių.

Su Laiku Apsižiūrėjo

Prie surengimo šiem varijo- 
tam cirko buvo beprisidedą 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė ir švento Kazimiero 
Draugystė, bet pasirodo, kad 
apsižiūrėjo, su kuo turi reika
lą, tai ir atsimetė. Matomai, 
kad tos draugystės suprato, 
kad jų vardu keletui politinių 
šarlatanų leist peizot savo 
brolius ir seseris Lietuvoje yra 
ne tik nedora ir nežmoniška, 
bet ir didžiausias pažeminimas 
savo organizacijų vardo.

Bravo! Tai vyriškai pada
rėt nedasileisdami išniekint 
organizacijų vardo.

Pašalietis.

Ant galo Bagočius kalbėjo 
ir apie Lietuvos reikalus. Jis 
šaukė iškėlęs rankas į viršų, 
žiūrėdamas į dangų (gal da
bar jau nebemano važiuot į 
svečius pas belzebubą, bet va
žiuot pas poną Dievą ir atsi
sėst su arkangelais po deši
nei Dievo Tėvo?), šaukė, kad 
“Stalino kirgizai ir kalmukai 
surijo Lietuvos ne tik Smeto
ną, bet ir išrūgas.” Tad šaukė, 
kad: “Gelbėkim, gelbėkim 
Lietuvą!” Anot jo, Lietuva be 
Smetonos, tai kaip zacirka be 
spirgučių. Bet kelnių, tai tik
rai dėlei Lietuvos Patersone 
nepaliko, gal sarmatinos va
žiuot be kelnių su gražia mer
gina, panele Mikužiūte, kaip 
kad jis ją vadina.

čia tų abiejų sorkininkų ko
medijų tik branduolį pada
viau, nes jeigu norėtum pa
duot visą jų cirką, tai vargiai 
į vienos dienos laikraštį sutal
pintum.

Bet, kadangi tie du akroba
tai visur tas pačias sorkes lo
šia, tai nėra nei prasmės, nei 
reikalo plačiau, apie juos ko
mentuoti/ Nes tie du, atsipra
šant, kalbėtojai, niekinimui 
darbininkiškos tvarkos žodžių 
nesirenka, todėl manau, kad 
užtenka paminėt tik pačią 
mintį, neatkarto jant tų visų 
zaunų.

Bet vienas dalykas, tai rei
kia pastebėt LUNK, kad lei
džiasi vedžiot už nosies sklo- 
kininkam, kurie LUNK vardu 
per savo nepraustaburnį Stil- 
soną leidžia bjauriot, ne tik 
Lietuvą, bet ir patį LUNK nu
žemina iki žemiausio laipsnio.

Vyrai, apsižiūrėkite kol ne
vėlu !

Beje, tie du spoksmanai ra
liavo apie demokratiją ir de
mokratines teises. Bet tai tik 
tu veidmainiu frazė. Ju šiose 
prakalbose demokratijos nei 
su žiburiu nebūtum radęs. Po 
tų jų neva “pamokinančių” 
prakalbų nebuvo leista ne tik 
diskusijos, bet nei klausimų 
neleido statyt.

Kovo 2-rą d., Patersone įvy
ko neva prakalbos, kurias su
rengė ir šitaip pagarsino: 
“Dvejos svarbios prakalbos. 
Rengia SLA 101 k p., kovo 2 
d.; pradžia 5 valandą vakare. 
Kalbės Mikužiūte ir adv. K. 
P. Gugis iš Chicagos, adv. Ba
gočius iš So. Boston.”

Toliau ant to paties plaka
to atspausdinta: “Kitos pra
kalbos Lietuvos klausimu. 
Rengia bendrai LUNK ir SLA 
101 kp. Tą pačią dieną, tuoj 
po SLA 101 k p. prakalbų, kal
bės Stilsonas.”

Tik plakatą paėmus ir nu
ėjus į tas “svarbias” prakal
bas aiškiai galima buvo su
prasti, kad bus klajoklių cir
kas, o ne prakalbos.

Pirmučiausiai pribuvo Stil
sonas, 7 vai. vak. Visų pirma, 
nepasisveikinęs nei su rengė
jais, puolė prie linksmybės 
stalo, užpylė kelias brendęs už 
lūpos dėlei drąsos, na, tai ir 
prisirengė varijavot (atsipra
šau, kalbėt).

Prakeikęs Staliną ir Moloto
vą, išpaškudinęs Sovietų Są
jungos santvarką, išbjauriojęs 
Paleckį ir visą Lietuvos val
džios aparatą, nulenkęs galvą 
žemyn (nors ir ant drąsos už 
lūpos užpylęs, sarmatinos į 
publiką žiūrint), apznaimino 
pasauliui, kad “Molotovas pa
sišaukęs į Kremlių Lietuvos 
atstovybę po. Smetonos pabė
gimo, (kaip Stilsonas atreko- 
mendavo “kuri susidėjus iš pi
jokų, žulikų ir paleistuvių”) 
Molotovas pavaišino tą atsto
vybę “šampanu ir staliniškom 
bradegom,” kad ta atstovybė 
nutartų “prisidėt prie 
Rusijos.”

Taip “išmintingai” 
nęs Lietuvos reikalus, 
prisikabino prie patersoniečių 
J. Bimbos ir P. Sakatausko, 

’kad suorganizuot teroristų 
grupę, ir kad ant vietos su
žalotų B. ir P.

Bet, kadangi Patersono lie
tuviai pažįsta B. ir P., geriau, 
negu Stįlsoną, tad nesirado nei 
.vieno tokio varijoto, kaip Stil
sonas, kad vykdytų ekscesus, 
stilsoniškus pogromus 
kad Stilsonas padarė 
metais Linden, N. J., 
konferencijoj. Neatsiekęs vy
ras tikslo, nuliūdęs, atsisėdo 
rieparagavęs B. ir P. kraujo, 
kurio taip norėjo.

Apie 10 valandą pribuvo 
Mikužiūte, Bagočius ir Trečio
kas. Nors publika buvo besi
skirstanti, bet kadangi svečiai 
pribuvo iš tolimų kolonijų, tai 
publika susėdo vėl, kad susi
pažinti su svečiais, ypatingai 
su Bagočium, kaipo iš numiru
sių prisikėlusiu, kad pasižiū
rėt, kaip jis dabar atrodo, nes 
jis jau buvo matęsis su belze
bubu. (Mat, Patersone yra ži
noma, kad Bagočius sykį mi
rė dėlei jam žinomos priežas
ties . ..)

Mikužiūte trumpai kalbėjo 
apie SLA reikalus ir demokra
tijos gynimą ir užbaigė.

Bagočius kalbėjo plačiai 
apie SLA reikalus, nesvietiš
kai išpūsdamas SLA tikslus ir 
siekius. Ir ant galo užakcen
tavo, kad prie SLA gali pri
klausyti visokių pakraipų ir 
visokio politinio nusistatymo 
žmonės, čia, tai jau per akis 
p. Bagočius apsimelavo.

Juk visiems yra žinoma, 
kad anais metais apie 4000 
narių net su policijos pagel- 
ba tapo išvyti iš SLA dėlei 
skirtingo politinio nusistaty
mo, iš kurių susiformavo Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mas ir kuris šiandien baigia 
augti iki 10;000 narių. ✓

Bagočius. nuo patersoniečių 
užslėpė, kad ir dabar Susivie
nijime yra varoma > bjauriau
sia batalija prieš skirtingų 
nuomonių žmones, net ir’vice 
prezidentas Mažiukna norima 
išėst, ne tik iš pildomosios ta
rybos, bet ir iš paties Susivie
nijimo.

Taipgi Bagočius užslėpė 
nuo patersoniečių, kad ir da
bar SLA keturių ateitų revizo
riai lygina... arba jieško to, 
kas SLĄ neturėtų būt.

Sugrįžo iš New Yorko< dele- 
gatai-delegatės. Jie dalyvavo 
Jaunųjų Fraternalistų suva
žiavime. Jų tarpe buvo ir Elzė 
žemaičiūtė.

“L.” Korespondentė.
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(Tąsa)
Pakinkė arklius į ilgą dvaro vežimą. 

Kumetės nepagailėjo pagalvių. Ligonį 
paguldė labai augštai, visame patalyne, 
ir išvežė. Motina su mažuoju Jonu kiū
tojo pasėstėje. Tai buvo lyg kraitvežio 
dieną: spalvingi pagalviai, žmonės. Veži
mas supėsi apžergui lysvių, kol įsuko į 
lygią kelio iškylą. Būrelis moteriškių ir 
vyrų su glėbiu patarimų palydėjo iki 
dvaro laukų krašto.

Oras tebebuvo toks pat lengvas, toli
mas, pilnas dryskančio šilko gijų, pro 
kurias žiūrėjo blanki saulė. Popiečiais 
ji menkai bešildė žemę ir jos gyvastį, bet 
visdėlto kas sveikas skubėjo šokti bobų 
vasaros garbei.

Tarutis jau norėjo greičiau pavaryti 
arklius, atsiminė, kad gali sukratyti li
gonį: kelias buvo kelsnotas. Vėl žingine 
važiavo. Prieš naują kalvą motina kaž
kodėl sumanė išlipti iš ratų. Eiti buvo 
dar sunkiau—pro šaras žemės nematė. 
Ji stengėsi nusikratyti mintimi, kad vai
kas mirs, kad jo nebus. Niekados! Moni
ka verčiau kąsniauti, šunų lodinti per 
žmones eis, kad tik mažiulytis išgytų. 
Seniau, kada ji su nerimu laukė savo 
pirmojo, manė būsią geriau, jeigu jį su
naikins. Tada ji buvo viena kaip pirštas, 
ir gyvenimas slėgė ją. Bet kai atsirado 
jos vargų palydovas, jos dabartinis vy
ras, ji norėjo, kad gimtų pirmasis. Tik 
bijojo, prikaišiojo sau, naktų nemigo, 
kad jis gali atsirasti elgeta. Ji sprendė 
tada: verčiau gimtų negyvas.

Bet vaikas atėjo į pasaulį sveikas, nors 
ilgai nevaikščiojo, ir jo silpną kūnelį rei
kėjo dvejetą metų vystyti. Šį kartą jai 
buvo vistiek, tegul Kaziukas bus susuk
tas, beprotis, nerems kojomis žemės visą 
amžių ir guls našta jiems iki grabo,—kad 
tik jis gyventų! Motina buvo daug jam 
skolinga: žudė jį savyje, peranksti išlei
do į žmones uždarbiaut.

Antrasis, kurį ji vedėsi paskum veži
mą, tas peniukšlis, jai pasidarė svetimas. 
Galėjo jis blaškytis, šaukti ji visą meilę 
atidavė tik mirštančiajam.

—Varvanosi tu, ar nenurimsi! Drėbsiu 
ir paliksiu!—grąsė Monika mažajam.

Vežimas grįžo į jų namus, kurių maži 
langai, nuo ryto paliktos atdaros durys 
pasidarė iškart tokios svetimos ir nepa
žįstamos.

Kaziuką iškėlė ir įnešė į vidų Juras. 
Motina palaikė sūnų už kojų, nes abiem 
ta našta buvo lengva ir brangi.

Palikti kieme alkani dvaro arkliai su 
su visais ratais, niekeno nesaugomi, įsi
brido į daržą ir glemžė šalnakandžius 
griežčius. Gerokai vėliau atėjo iš dvaro 
bernukas arklių ir atnešė užmirštus dai- 
tus. Ten buvo ir pailga stiklo dūdelė, va
dinama termometrų, kurį pats ponas įda
vęs. Su juo tėvai nemokėjo kaip elgtis. 
Pasitarę, įgniaužė dūdelę ligoniui į 
kumštelę, bet ženklas nesikeitė. Jie tris 
keturius kartus bandė kišti termometrą 
čia, ten, bet tamsi gyvsidabrio gysla sto
vėjo vietoje.

—Kai biednas, tai ir kvailas...—dejavo 
Tarutienė. •

Abu klūpėjo prie lovos, neišleisdami iš 
akių mažiausio Kaziuko krustelėjimo, 
kuris gulėjo be gyvybės, išėjęs iš veido, 
baltas, kaip voratinklio gija. Viršum jo ' 
gulio, kertinėj lentynoje, buvo sudėtos 
kelios knygos ir sąsiuviniai. Su jų pagal
ba tėvas manė padarysiąs vaiką mokytą, 
kad jis viską paaiškintų, vargingiems 
būtų ramstis. Bet knygos gulėjo augštai, 
nepasiekiamos ir nereikalingos šią va
landėlę.

Ligonis įsigavo. Staiga pasirėmė al
kūnėmis, bandė atsisėsti, vėl sukrito į 
patalą. Galvą nugręžė į sieną, dar paki
lo, vėl krito ir žvilgsniu apsistojo ties 
motina ir tėvu.

—Tik tu nežliumbk, ašaras mato. Eik 
į lauką, išeik—vienas pasergėsiu.

—Ar ne kraujas, ne širdis mano?
—Tavo, tavo, tavo...—pritarė Juras.
—Tėveli,—prašneko berniukas pirmą

kart, rodos, kad nieko nebūtų atsitikę,— 
ar ta knyga mūsų, kur raudofhx?

—Mūsų, Kaziuk. Ar neskauda, ma
žyti?

—Aš jos noriu.
•—Pagulėk, pakęsk truputį. Kai bus

lengviau, pagysi,—galėsi naujų nusipirk
ti. Daug naujų nupirksiu tau.

—Kuo norėsiu, ar galėsiu būti? Aš 
mokytojum nenoriu, o šoferiu...

—Gerai, kuo tik norėsi, Kaziuk.
—Iš namų man nereiks pinigų, aš už

dirbsiu daug.
Tokiomis šnekomis Kaziukas pasidarė 

mažas, keliais metais jaunesnis. Skaus
mas, matyt, buvo valandėlei dingęs. Tik 
nebuvo galima spėti jį girdyti—kaito, 
blėso ir liepsnojo pakartėmis, lyg deglas. 
Reikėjo saugoti jo rankas, kad nenusi- 
draskytų nuo galvos aprišalų.

Čia berniukas miegojo, čia vėl staiga 
atsimerkė, žiūrėjo klaikiai, pablūdusiai. 
Troškulys ir ugnis jį kėlė.

Abu tėvai budėjo, lyg prie pašarvo
to, dalinosi su juo mirtimi ir gyvenimu, 
visai užmiršę antrąjį, mažąjį Joną, kuris 
skambiu verksmu pareikalavo motiniš
kos meilės duoklės.

—Tu, varge vargeli... Nutilk!
Tėvas laikė Kaziuko ranką, juto smar

kiai mušant joje plastą.
—Silpnėja,—pamanė sau,—miega vis. 

Ar ne prieš galą? Reikia ką nors šauk
tis. Kad nors daktaras būtų buvęs pro
tingesnis, pataręs ką. Žlibas senis—tik 
pinigai jam rūpi.

Termometras, kuris buvo užmestas, ne
tyčia išsprūdo iš ligonio ančio ir melsva 
gyvsidabrio gysla parodė didelį karštį.

Juras išėjo į lauką. Jis seniai manė už
ėjus tamsą, bet tik dabar sėlino žlėja. 
Tolimas, ryškus saulėlydis, lyg pavers
tas arkliaganių žarijų puodas, ilgai žaiž- 
ravo galulaukiuose. Atsiminė, kad laikas 
pasirūpinti gyvuliais. Buvo beeinąs kū- 
tėn, kai vėl sustojo:—Nepadvės!

—Bijau,—jam grįžus sakė Monika,— 
kad ne išgero toks miegas. Kai tik išė
jai—sukrito ir nerodo akių. Nosikė su
drėkusi. Rodos, saldu jam.

Nepastebint į vidų įkiūtino davatkė
lės—Marcė ir Karusė—kaimo varnai. Be 
jų neapsiėjo nė vienos laidotuvės. Jos 
lyg ir turėjo slaptą kunigo misiją, nes 
parapijos ganytojas gaudavo greitas ir 
nesuvėluotas žinias, kas kalba prieš Die
vą, kas neina išpažinties. Abi buvo ne
pamainomos giedorkos, tretininkės, ir jų 
kaklai sviro nukarstyti škaplieriais, me- 
dalikėliais, šventų vietų lankymo relikvi
jomis.

Kažkokį malonumą bobelėm teikė dū
šių išganymo darbas, jeigu tik pavyko 
sergančiam laiku iškviesti kunigą, mirš
tančiam užspausti akis.

Storoji, Karusė, mėgo apvilkti, sušu
kuoti nabašninkus ir kaip su gyvu dar 
pašnekėti:

—Ko tau dabar betrūksta? Pasibaigė 
vargai. Jau Dievulio valioje...

Dėl viso to daugeliui jos buvo reika
lingos, daugelis ir nekentė. Nenorėjo Ju
ras, kad nelaiku, be jokio reikalo įslinko 
tretininkės.' Lyg jų nepastebėjęs, jis vėl 
buvo beeinąs kieman. Tačiau atsistojo 
tarpdury j ir nežinojo kas veikti. Reikia 
ką nors daryti greitai, nedelsiant.

—Monikute! Jau kunigas—nesakyk— 
suramina. Nevienas, rasi, pagijo. Nė vie
no pirma laiko į kapus nenuvarė,—gir
dėjo Juras.

—Antroji pritarė:'
—Anot tos pasakos; kaip radom, taip 

paliksim. Žinom, kad jūsiškis ne prie 
Dievo. Valia kiekvienam šiaip ar taip 
mąstyti...

Pirmoji pertraukė:
—Būtų gera lengvu būdu dangų įsi

gauti, mergele. O reik mokintis iš gud
resnio, iš kunigėlio, ir gana. Štai, Seimo- 
kas—netikėjo. Ką jis jaunas nedarė, Ja- 
zusėliams nuo kryžių akis budinėjo, o 
kai sveikatos nustojo, šonus pragulėjo— 
šaukėsi prie Išganytojo. Prieš mirtį nu
rodė, kaip parėdyti. Apvilko lyg pranciš
koną, vienuoliškai, basom kojom—ran- 
kosna kryžių įdėjo.

—Monikut, anot to: tikėsi—sunkiau 
. nebus, o ten—vis lengviau...

Matyt, vaikas pabudo, ar jį pažadino, 
. —tėvas girdėjo moteriškės balsą:

—-Kazeli, balandėli! Skauda vaikui, ai, 
ai! Prašyk tėvelio, kad kunigėlį parvež
tų. Kunigėlis tau kakčiukę paglostys, ši
taip, va, šitaip... Išgysi, tuoj išgysi...

(Pus daugiau)

Laisvoji Sakykla
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

įrodė visiems pažangie
siems lietuviams, kad jie 
visi yra Judesiais išda
vikais ir kaipo tokius lie
tuviai juos visus turėtų 
“užsimarkiuoti” į savo kny
gas ant visados. Jiem tą 
vardą davė jų pačių geras 
kolega Jurgelionis, Jis “Tė
vynėje” pasakė: “Judošiai 
šunų veislės.” Taigi, man 
rodos, tokiuo vardu jie ir 
turėtų būt vadinami, jei jie 
tokį vardą patys pasiskyrė.

Reakcija iškyla ir vėl nu
puls, bet pažangūs lietuviai, 
kaip buvo, taip ir pasiliks 
reakcijai praėjus. Taipgi 
turėtų pasilikt “Judošių 
šunveislių” vardas išdavi
kams ant visados. Ateis lai
kai, kai šitie Judošiai eis 
prie jūsų, gerinsis prie jū
sų, bet pas pažangius lietu
vius turėtų pasilikti šie žo
džiai: “Pasitraukit, Judošiai 
šunų veislės!”

Garbė tiems vertelgoms, 
daktarams ir profesiona
lams, kad jie neišsigando 
reakcijos ir lietuviškų Ju
došių. Jie pasiliko kaip stip
rus, nepajudinamas mūras 
su pirmeiviais ir biednuo- 
mene. Jie įrodė, kad jie ne
bijo nei šalto nei karšto, jie 
teisingi savam amate ir 
nieko nebijo. Jie įrodė, kad 
yra stiprūs protiškai, jie ge
rai supranta dabartį ir per
mato ateitį. Jais galima pa
sitikėti ir nelaimėj—kreip
tis prie tokių daktarų su 
sveikatos reikalais, o prie 
vertelgų su kitokiais reika
lais be baimės. Garbė jiems! 
O didžiausios paniekos tiem 
Judošiaus pasekėjams!

Nežiūrint tų lojimų prieš' 
Sov. Sąjungą ir Lietuvos 
liaudies valdžią, susivieniji
mas Lietuvos liaudies su 
Rusijos liaudimi Lietuvos 
liaudžiai atidaro vartus į 
šviesią ateitį: 1) Atsidaro 
Lietuvos liaudžiai mokslo 
vartai, kur jie turės progos 
išbandyti savus talentus, iš
nyks utėlės ir vargas, kai 
neslopins jų dvasios juod
varniai; 2) Atsidaro durys 
Lietuvos liaudžiai į -pertek
lių. Nereikės trankytis į 
Afriką, Braziliją ar kitur, 
jieškot kąsnio duonos. Jiem 
bus pakankamai vietos so- 
vietijoj; sovietija yra didelė 
ir dar netirštai apgyventa, 
ir šalis, kuri yra tik naujai 
atgimus ir kuria socializmą, 
kas yra naujienybė visam 
pasauliui. Ta santvarka ne 
visiem yra suprantama ir 
ne visų mylima, nes ji yra 
naujos mados demokratija. 
Nežiūrint, ar kam patiks ar 
nepatiks, bet ji jau yra ir 
pasiliks'ant ilgo laiko. Da
bartinis pasaulio surėdymas 
jau baigia savo dienas at
gyventi ir jo niekas neišgel
bės, nežiūrint, kaip kas no
rėtų. Istorija reikalauja, 
kad būt permaina ir ji bus, 
nepaisant, ar kam tas pa
tiks ar ne.

W. G. Lasky.
Brooktondale, N. Y.

Kearny, N. J.
Serga <,

A. Josmantienė harrisonie- 
tė sunkiai serga plaučių užde
gimu. Ji randasi St. Michel’s 
ligoninėj, room 211 ant antrų 
lubų. Lankymo valandos kas 
diena nuo 2 vai. iki 3 vai. po 
pietų. Antradieniais, penkta
dieniais ir sekmadieniais nuo
7 iki 8.

Draugės ir draugai jprašo- 
mi ją aplankyti.

F. Shimkus. les turime

Jersey City, N. J.
Pagerbė K. ir M. Kuzmickus

Vasario 22 d. A. ir O. Ma
tulevičiai suruošė pokylį atžy
moj imui jų 25-kių metų vedy
binio gyvenimo sukakties. 
Kuzmickai nėra Jersey City 
gyventojai, bet Harrison, N. J. 
Tačiaus, kuomet yra gerų, 
ypatiškų draugų, tai kitiem 
pritariant ir Kuzmickam neži-z 
nant, atvežti netikėtai. Jie čia 
rado gražų būrį svečių, nuste
bo.

Valgių ir gėrimų buvo įvai
rių. Svotas buvo A. Matulevi
čius iš Jersey City. Svočia Aša- 
kūnienė iš Harrison, N. J. Pa
sistiprinus, užvalgius, buvo 
įvairių kalbų, linkėjimų drg. 
Kuzmickam.

To vakaro pirmininkė, O. 
Matulevičienė, varde visų at- 
silankusių įteikė Kuzmickam 
dovaną 25 dolerius. K. ir M. 
Kuzmickai savo išsireiškimuo
se paačiavo visiem už jų at
jautimą ir suteiktą dovaną.

K. Kuzmickas yra senas 
“Laisvės” skaitytojas ir Litera^ 
tūros Draugijos 136 kuopos 
narys ir sekretorius. šiame 
jiem suruoštame pokylyj jie 
paaukavo $2 parvežimui Is
panijos kovotojų į Meksiką.

Serga
•

Teko .aplankyti Medical 
Centre sergantį J. Andriuške
vičių. Andriuškevičius jau še
šios savaitės randasi Medical 
Centre, kojos kaulas trūkęs, 
sucementuota gipsu, pririšta; 
pajudinti negali. Sako dar ma
žiausia reikės būti kitas 6-šias 
savaites, kol galės namo parei
ti. Jisai guli trečiame aukšte į 
Montgomery gatvės pusę.

10-tame aukšte randasi 
Kvieskienė jau trečia savaitė. 
Daktarai daro tyrimus, nori 
surasti ligos priežastį, tačiaus 
iki šiol nieko apčiuopiamo ne
randa. Jos gyvenimo draugas 
prieš keletą mėnesių staiga 
mirė; dabar ji pati serga. Po
ra vaikų likę namie. \

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 133 kuopos narė 
Zagreckiūtė ūmai susirgo ner
vų liga. Daktarai, palaikę 
miesto ligoninėj porą savaičių, 
ją išvežė į sauso klimato li- 
gonbutį. Jauna mergina.

Pasiteiravęs tos ligos prie
žasties gavau štai kokią istori
ja.

Netikėtai parėjus iš darbo 
rado laišką, kad ji turi būt 
teismo nare laike kriminalės 
bylos, ją taip sunervino, kad 
jinai negalėjo atsikvošėti. 
Mano manymu, nėra tai dide
lis dalykas, bet matomai į 
jauną merginą tas smarkiai 
paveikė.

Nuo savęs linkiu draugei 
Zagreckiūtei greito ir laimin
go pasveikimo, o jos tėveliams 
pernešti skausmus su vilčia, 
kad jų dukra išgys ir bus vėl 
su jais.

Vasario 28 d. staiga mirė 
‘V. Miliauskas. Priklausė prie 
LDS 133 kuopos. Buvo tykaus 
būdo, ramaus užsilaikymo 
žmogus. Pakavotas su bažny
tinėmis apeigomis. Jo mirtis 
daugelį jo pažįstamų nustebi
no. Jis buvo tvirto subudavo- 
jimo vyras, dirbo prieplauko
se. Prie organizacijinio darbo 
nebuvo prisidėjęs, tačiaus per 
ilgą' laiką priklausė prie bu
vusios Laisvės Draugijos ir 
Laisvės Draugijai perėjus į 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimą, buvo LDS nariu iki savo 
mirties.

Iš Susirinkimo
Kovo 9 d. įvyko LDS 133 

kuopos susirinkimas. Tarimų 
jokių, nėra padaryta, išski
riant, kad organizatorius įra
šė vieną naują narį Igną Ze- 
wert.

Reiškia, pirmą jnėnesį Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo vajaus gauta vienas nau
jas narys. Bus naujų narių ir 
daugiau, tik reikia visų bend
ros kooperacijos, talkos, ir 
šiame vajuj, mirusių ir kitaip 
apleidusių LDS .133 kuopą, ei- 

atpildyti, ir dar 

pridėčkui, kuopą narių skai
čiumi padidinti.

Nežinau, kaip kitose kuo
pose, bet pas mumis, tai vis 
yra nusiskundimų iš sergan
čių narių pusės su pildymu 
dvisavaitinių pirmo ir trečio 
numerio blankų. Tačiaus rim
tai pasvarsčius, tai jokių keb
lumų su tomis blankomis nė
ra, tik reikia biskutį susidomė
jimo. Jokia organizacija pa
šalpos sergantiem neišmoka, 
be daktaro liūdijimo. Jokia 
organizacija neišmoka kas sa
vaitė pašalpos nariui, be mė
nesinio susirinkimo ir, tie, 
kurie mano, kad tą galima 
padaryti, tai stambiai klysta.

Well, čia reikalas yra se
nesnių narių, kurie yra apsi- 
pažinę su LDS taisyklėmis 
naujiem nariam dalyką išaiš
kinti. Sekretorius, siųsdamas 
blankas, turi dalyką smulkme
niškai išaiškinti, kad narys, 
gavęs minimas blankas, žinotų 
ką su jomis turi daryti.

K. Biuras.

Washington. — Karinis 
A m e r i k os komisionierius 
Sidney Hillman stengiasi 
sutaikyti N. Jersey valstijos 
streikierius su samdytojais.

Washington. — Nužiūri
ma, kad Hitleris mėgins per 
blokadą įveikt Angliją be 
siuntimo armijos į ją.

LICENSES
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 
Brooklyn, 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 41.34 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholio Beverage Con
trol Law at 589 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 bo 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 undersigned 
to sell beer, wine and 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 GOODARD
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 Franklin 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 194 Livingston St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSS RĘST, INC.
194 Livingston St., 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
trol Law at 688 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Pirmadienis, Koyo 17, 1911

LICENSESf
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1664 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section T07 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1514 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 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 Lieense No. 
RL 1711 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10? 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 1440 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 undersigned 
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.

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 is hereby given that License No. 
RL 4128 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 349 Central Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PFEIFFER 
d-b-a Central Palace Cafo

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.

NOTICE is 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 FJatbush 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 Alcoholio Beverage Con
trol Uw 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 grven 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 at 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 LEISENHEIMER
54 Bogart Street, Brooklyn, N. Y.



— Penktas purpia

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1494 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 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, wino 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 
to 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 10 7 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 44 Henry Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

41 Henry St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4173 has been issued to the undersigned 
to sėli beer, wine 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 SUKAS 
Crescent Grill

454 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 5002 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 95 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
FRANK DALEY & ANTHONY PLONSKI 

Parkview Inn.
95 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1369 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 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. 
RW 258 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 112 Jackson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUISEPPE ESPOSITO
112 Jackson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1374 has been issued to the undersigned 
t« sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1522 Bergen Street. Borough of 
Brooklyn,' County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1411 ha? been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 19” of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1785 Broadway. Borough of 
Brooklyn. County of Kinys, to be consumed 
on the premises.

james f. McLaughlin
1785 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1553 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 237 So. 4th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN 
Parkside Tavern

237 So. 4th St., Brooklyn, N. > Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1450 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 139 Patchen Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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 Law at 52 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHESTER BONETSKI
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 
Section i07 of the Alcoholic Beverage Con
trol I>aw 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 xtll beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I*aw at 863 Grand Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

K. M. & S. TAVERN, INC.
863 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Uiw 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 526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wi.ie 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, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
*1° at, 85 North 7th Street. Borough of 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIE LACHTARA. ADM. 
of Estate of Anthony Lach tara

85 North 7th St.. Brooklyn, N. Y.

NO TICE is hereby given that License No. 
RL 7220 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 916 Manhattan Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ’

CONWAYS HOFBRAU. INC.
916 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

L I C E N S EI S LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1438 has been issued to thė undersigned 
to sell beer, wine 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 
The Armory Tavern

344 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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 
Withcr’s Grill

32 Withers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 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 tjie 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 beer and Wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1145 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL FRAD1N
1145 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 845 has Leon issued to the undersigned 
to sell beer and wins at retail under 
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, to 
be consumed on the premises

ANTHONY SZYMASZEK
112 North 3rd Street, 
212 Berry Street, Brooklyn, N. Y.______________
NOTICE is hereby given that License No. 
CL 49 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 25 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 233 hasC been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2806 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be Consumed 
on the premises.

VARUNA BOAT CLUB. INC.
2808 Emmons Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wįne and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at. 75 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 146 hast been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 65 Putnam Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 495 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liouor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 361 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn. Cdtinty of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 555 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
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.

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 
60 Stone Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed off the 
premises.

FRANK LORENZO
50 Stone Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1524 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 WIRSZULSKI 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 and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage .Con
trol Law at 472 McDonald Ave. Si 92-96 
Church Ave., Borough 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. 
Į RL 4996 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 769 Metropolitan Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be cohsumfcd 
on the premises.

SPIEZIO’S GRILL. INC.
769 Metroj>olitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1158 has been issued to the undersigned 
to sell beet, wine and liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I-aw at 2041 Fulton St.. 420 Somers St., 
Borougį of Brooklyn, County of Kings, to 
be cnsumed on the premises.

THOMAS ALLICINO
2041 Fultort Street,
20 Somers Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, winq 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
440 17th Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lit■ensc No. 
RL 1487 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

■SIMON BOURKE
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5978 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 2154 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MIKE CAPUTO
2154 Pitkin 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 II. 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 liquor at-retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3622 Quentin Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
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, wine and liquor at retail tinder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1409 Myrtle Ave., 211 Harmon 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

PETER KEEIINER 
(Rivoli Bar & Grill) 

1109 Myrtle Ave.,
241 Harmon St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given Unit 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 RICCI 
The New Home Rest 

1526-30 Myrtle Ave.
1533 Gates Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4976 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 2028 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER STENCAVAGE 
Adway Bar & Grill

2028 Pitkin Ave., 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 anti liquor tit retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1506 Neck ltd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK SOLAN 
Ocean Tavern

1506 Neck Rd., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anti liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 430 1 Avenue 1), Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. v

CORNELIUS CAREY & 
RUPERT KINZELMANN 

BOB’S & NEIL’S
4301 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4120 bus been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anil liquor at retail under 
Section 107 of (he Alcoholic Beverage Con
trol Law at 899 Franklin Ave. & 980 Car
roll St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on (he premises.

CHARLES G. ANAGNOS
899 Franklin Ave.,
980 Carroll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No; 
RL 1262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anti 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 that License No. 
EB 3133 has been issuetl 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 of 
Kings, to be consumed on the premises.

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

4223 2nd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4134 has been issuetl to the undersigned 
to sell beer, wine anil 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 issuetl to the undersigned 
to sell beer anti wine al retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 

■at 201 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS MARN 
Wyckoff Center Bar & Grill

201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4165 has been issuetl to the undersigned 
to sell beer, wine anti 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 Glocklc

1436-38 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.----------- ,--- —
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 313 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control LavV 
at 1148 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

WILLIAM KAUFHOLZ 
(Schiersce Inn)

1148 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.’

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6792 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 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 issuetl to the undersigned 
to sell beer, wino anti 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. 
RL 1703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino anil 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 uhder 
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, wine anil liquor at retail under 
Section 107 of (he Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3419 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KATILES
3119 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1189 has been issuetl to the undersigned 
to sell beer, wine ami liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 815 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of1 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 issuetl 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 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

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

ALFRED J. GROTE
4118-20 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL I «l I has been issuetl to the undersigned 
to sell beer, wino anil liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 180 Prospect Park, S. W.. Bo
rough of Brooklyn, Counly of Kings to be 
eonsumctl tin the premises. ?
WILLIAM McDEVITT & THOMAS NOLAN 
180 Prospect Park, S.W., Brooklyn, N. Y.

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

GIOVANNI PIZZUTO & 
BASILIO IMBURGIA

170 Avenue T, Brooklyn, N. Y.
.________ J__ / »_____________ __

NOTICE is herebyi given that License No. 
RL 1471 has been issuetl tti the undersigned 
to sell beer, wine anil liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt. 371 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 23 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 15-25 Arion PI., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consufned 
on. the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5339 has been issuetl to the undersigned 
to sell beer, wine anti liquor at retail 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 7043 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anil 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 the premises.
ANTHONY YENCAUSKAS BAR & GRILL 
277 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 753 has been issuetl to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor al 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 Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2339-2343 Bath Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx> consumed on the 
premises.

DOMENICA ROMANO
2330-2343 Bath Ave., Brooklyn, N. Y.>___ _
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1689 has been issuetl to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 219 Calycr St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

DANIEL J. McAULEY & 
THOMAS CAMPION

219 Calyer St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 5006 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 46? 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 1467 has been issued to the undersigned 
to »ell beer, wine ahd liquor at retail uhder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Ijtw at 51 Kent Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that I.iccnse No. 
RL 4192’has been issued to the undersigned 
to sell beqr, wlrtc and liquor at retail uhder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1310 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

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

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1845 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 1154 Broadway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be cotlsunted 
On the premises.

ADOLPHE HOPPE & RICHARD 
REINHOLD

1145 Broadway. 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 uhder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 247 Pennsylvania. Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY KALINOVICH 
Penn Bar and Grill

247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

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

HARRY NURKEWITZ 
Flat Iron Bar & Grill

146 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

eOTtCE is hereby given that License No.
L 4205 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 291 Wythe Avenue, Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

FRANK MARKI EWICZ 
Sheridan Park Tavern

291 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ............   50c
Ta pati knyga, Ccluliodas 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 .........    $3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .. 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už .. .....  $1.50

M. Žukaitls, 
334 Dean Rd.', 

SPENCERPORT, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prio manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
nine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis uūsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
tw- : ■ . . ..

J. GARŠVA
Graborhis-Undcrtaker 

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. SHAUNS
(SIIALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway .
WOODHAVEN, N. Y.

• ' •
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

į-s.IT’S JUST LIKE 
[’’FINDING MQN Ė Y I

^^5*
V A LIBERALA LIBERAL 

ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH1

( AMBASSADOR ' 
21 Jewels •*'

' $39^ - "

ROBERT LIPTON )
Jeweler : : Įsteigta 1892 >

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Avea 1

BROOKLYN, N. Y. J 
| Tel. Stagg 2-2178 F— 

I Duodame ant Išmokėjimų

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Courts Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 6-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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 SCHWENDTNER
177 Dwight St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1507 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 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 1387 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 35 S. 3rd 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 issuetl to the undersigned 
to sell beer, wine anil liquoi' at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1012-1046 Nostrand Ave., Bo
rough of 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 been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anil liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Eaw at 114 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be eonsumctl 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1737 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 492 Grand St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be eonsumctl 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence 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 
2136 Rockaway 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 under 
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 GERKE
244 Nassau Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1495 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 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 Ixsen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

j 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.

i 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 I .aw at 242 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

I on the premises.
EDWARD NOCELLA

242 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
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
1154 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAVRACIJA

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

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir daržovių—virtų ir
pieniškų valgių 
žalių.

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų

Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Varpo 
keptuvė
THE BAKERS*

/UNION LABEL

yra 
unijinė

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-pyragQ; 
Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter 
Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.-

Siunčiame duonų per paštų j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

EVergrecn 4-6971 EVergreen 4-6488

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

Vapor 
Roorp, 
tesian

OPEN

RHEA

DAY and NIGHT

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, RussianRoom, 
Large Swimming Pool, Fresh Ar- I / 
Water, Restaurant, Barber Shop, J A
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 7&C.
SPECIAL RATES PER WEEK

LA1DIES’ DAYS
Mon, and Tues, from 12 a.m. to
11 p.m. After 11 p.m, for gents

GENTS* DAYS -
Wed., Thurs., FrL< fiat, and 

•Sun. all day and night
į , ,'771777,.;"n iį ■ i n ii i l
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NewWto^iėžgfe?inftH Rapp-Coudert Komite
tas Priešdemokratinis
Edwin S. Smith, Nac. Dar-

čiai” pono William M. Can
ning' liūdymuose Rapp-Coud
ert komitetui.

Mulligan savo laiške, reika
laujančiame dalvka ištirti sa
ko :

WPA MUZIKOS VAKARAS
Susiedijos Benas, diriguo 

jaut Gerardui Tasilli, duos tre 
čia iš eilės nemokamą koncer

Profesoriui Bacevičiui 
Sekasi Koncertuoti

Šiomis dienomis laisviečiai 
gavo iš prof. V. Bacevičiaus 
laišką, rašytą jau po koncerto 
Clevelande. Kaip ir iš pirmiau 
aplankytų kolonijų — Roches- 
terio ir Pittsburgho, — taip 
ir iš Clevelando išsivežęs pui
kų įspūdį ir dėkingumą tenyk
ščiams veikėjams už labai su- 
gabią ir draugišką kooperaci
ją- '

Gi iš clevelandiečių gautie
ji laiškai rodo jų tokį pat pa
sitenkinimą iš prof. Bacevi- 
čiąus ten atsilankymo.

Plačiau apie koncertą, be 
abejo, matysime pačių cleve
landiečių korespondencijose. 
Čia tik noriu paduoti ištrau
kas iš Clevelando žymiųjų an
gliškų laikraščių, kaip apie 
prof. Bacevičių, kaipo pianis
tą ir kompozitorių atsiliepė 
tenykščiai žymieji muzikos 
kritikai.

“Cleveland Plain Dealer’’ 
žymus kritikas Herbert Elwell 
kovo 10-tos laidoj rašė :

“Miesto Salės Mažąjam Te
atre vakar dienos popietį įvy
ko lietuves kompozitoriaus- 
pianisto Vytauto Bacevičiaus 
koncertas, kūpame jis pui
kiausiai parodė savo talentus 
abiejaip — kaipo kompozito
rius ir kaipo pianistas.’’

Suminėjus veikalus, kuriuos 
prof. Bacevičius skambino, 
“Dealer” toliau rašo:

“Visuose juose pasireiškė 
sąlydus muzikališkumas kaip 
kad ir aukštas pianistinis at- 
siekimas. Bacevičius skambi
na su pasitikėjimu, įtikinančiu 
tonu ir parodo inteligentišką 
supratimą perstatomų veikalų. 
Jo paties kompozicijos, nors 
ne visų aišku forma pirmu 
kartu išgirdusiam, labiau itHi- 
žymi sudėtinga pianistika, vie
nok teikia interesingų pojūčių, 
rodo tūlo artimumo Scriabinui 
ir ypatingai stiprią išraišką, 
kuri taip pat aišku ir jo skam
binime.”

“The Cleveland News” mu
zikos kritikas Elmore Bacon 
rašė:

“Ankstyvą popietį Vytautas 
Bacevičius, muzikoj apdovano
tas lietuvis pianistas, puikiai 
parodė savo gabumus Miesto 
Salės Mažąjame Teatre.

“Pianistui Bacevičiui koncer
tą surengė Lyros Choras. Ga
na skaitlinga publika susiža
vėjo jo skambinimu. Jis pasi
rodė patyrusiu, nepaprasto 
gabumo pianistu, puikiai pasi
ruošusiu techniškai, ir nuo
dugniai žinančiu muziką. Jis 
išstojo kaipo kompozitorius 
modemistiškų ir impresionis
tinių tendencijų. Savo paties 
Sonatoj jis iškėlė originalumą 
formos ir palinkimą varsotom 
dekoracijozm...”

Dar kitam didžiųjų Cleve
lando laikraščių “The Cleve
land Press’ muzikos kritikas 
Arthur Loesser rašė:

“Ponas Bacevičius yra aukš
tai prasisiekęs pianistas ir jo 
skambinimas atatinka jo re
kordui kaipo buvusio apdova
noto Paryžiaus Konservatori
jos studento ir tankaus solisto 
su Europos orkestromis. . .

“P-nas Bacevičius taip pat 
parodė save rolėje kompozito
riaus, skambindamas vieną iš 
savo Sonatų ir keletą mažes
nių dalykėlių. Jis atsireko- 
menduoja modemiškos muzi
kos kalba, kuri rodo tūlo ar
timumo Prokofievui, nors an
aiptol jo neseka.”

Prof. Bacevičius iš Clevelan
do išvyko Chicagon. Ten ko
vo 16-tą jam suruošta didžiu
lis koncertas, kuris, reikia ma
nyti, bus puikiai pavykęs.

Kuomet jis čionai sėkmin
gai koncertuoja, taipgi supa
žindina Amerikos lietuvius su 
Lietuvos muzika ir jos kūrė
jais per savo iliustruotas pa
skaitas, iš Lietuvos praneša
ma, kad Lietuvos muzikai, tar-

Fosteriui Pagerbti Masiniame Mitinge Šį 
Vakarą Dalyvaus Minios Darbo 

Žmonių iš Arti ir Toli
Kaip skelbiama rengėjų pra

nešimuose, įvairios organizaci
jos ištisais blokais užsisako 
bilietus, kad jų delegacijos 
galėtų vienoj vietoj būti Wil
liam Z. Fosteriui, Komunistų 
Partijos nacionaliam pirminin
kui pagerbti rengiamame ma
siniame mitinge šį pirmadienį, 
kovo 17-tos vakarą, didžiojoj 
Madison Square Garden salėj, 
50th St. ir 8th Ave., New Yor
ke.

Mitingą rengia Komunistų

Wm. Z. FOSTER

Jo 60 m. amžiaus ir 40 m. 
darbininkiškame judėjime su
kaktims minėti rengiama ma
sinis mitingas kovo 17-tos va
karą, Madison Square Garde-

Partija, kuri yra tik vienintelė 
politinė partija galinti pripil
dyti Madison Square Gardena. 
O tą ji gali padaryti tik todėl, 
kad minios nepartinių' darbi
ninkų akylai seka jos darbus 
ir visada širdingai paremia, 
kadangi tuos darbus skaito 
esant savo naudai. K. P. tikisi, 
kad ir jos nacionalio pirminin
ko 60 metų amžiaus ir 40 me
tų vadovybės darbininkų ju
dėjime sukaktims pagerbti mi
tinge, kovo 17-tos vakarą, sa
lė bus perpildyta. Tai dėlto 
organizacijos, norinčios užtik- 
rint savo nariams dalyvumą 
tokiame įspūdingame mitinge, 
taipgi iš toliau atvykstančios 
delegacijos stengiasi būtinai 
apsirūpinti bilietais iš anksto. 
Jie gaunami darbininkų kny
gynuose.

Mitingas -prasidės lygiai 
7:30. Bilietų kainos: 33c, 44c, 
55c, 66c, 83c ir $1.

Apart prakalbų, bus suvai
dinta spektaklis “Vienas iš 
Mūs,” perstatantis Fosterio 
,rolę žymiausiose Amerikos 
darbininkų kovose; dainuos
Paul Robeson, pąskilbęs ne
gras baritonas. Tarpe sveikin
tojų bus garsusis Amerikos 
novelistas Theodoras Dreiser, 
ir daug kitų, žymių asmeny
bių, kurias ne bile kur ir ne 
bile kada taikosi proga išgirs-

ne, N. Y. ti ir pamatyti.

Iš East New Yorko 
Padangės

Bušų Kompanijos Vėl 
Nutraukė Derybas, 

Streikas Tęsiasi
Pereito penktadienio vaka

rą derybos tarp dviejų New 
Yorko mieste veikiančių busų 
firmų ir 3,500 darbininkų 
nutrūko, firmoms užsi
spyrus griežtai laikytis savo, 
nors unija ir darė nusileidimų.

Darbininkams neliko kitos 
išeities, kaip tik tęsti streiką, 
kuris po- arti savaitės tebebu
vo šimtu nuošimč. solidarus ir 
tokiu jis pasiliks. Iš karto taip 
firmos, taip kapitalistinė spau
da bandė streiką sudemorali- 
zuoti patraukiant per jį “rau
donąją silkę,” įraudoninant 
streiko vadus ir uniją. Majo
ras irgi buvo juos pavadinęs 
kietakakčiais, nesukalbamais 
ir t.t. Bet pamatę, kad visa 
tai atsiliepia į juos pačius, ne 
į streiką, biskį aprimo.

Streikieriai pikietuoja visus 
žymesniuosius punktus. Pikie- 
tan išėjo ir busmanų moterų 
pagelbinė (auxiliary). Maiti
nimui virtuves kol kas dar ne
steigta, bet moterys tam pasi
ruošusios, jeigu užsitęstų strei
kas.

Nors derybos nutrūko, ta
čiau nemanoma, kad streikas 
ilgai užsitęstų, kadangi strei
kieriai patys parodė didelį są- 
lydumą, jie gauna kitų unijų 
paramą, ir busais važinėjusio- 
ji publika rodo didelės pritar- 
ties streikieriams, numatoma, 
jog ji kooperuotų su streikie- 
riais, jei kompanijos imtųsi 
laužyt streiką.

Teisėjas Solomon reikalavo 
išvyti iš vaistinių gembleriškas 
“pinball” mašinas.

Šeštadienį Pagerbsiu] 
Spaudos Veteraną 

V. Paukštį

Kovo 6 d. įvyko LDS 13 kp. 
susirinkimas, kuriu narių atsi
lankė daug pagal šią kuopą, 
nes beveik visiems reikėjo mo
kėt mokestis. Padaryta ir ga
na svarbių nutarimų. Pirmiau
sia — pasveikinti dienraštį 
“Laisvę” su $5 ’jos 30 metų 
sukaktuvių proga. Taipgi pa
aukota $5 parvežimui Ispani
jos kovotojų į Meksiką; auka 
perduota lietuvių skyriui.

Pirmesniajame susirinkime 
kuopa buvo pasiuntus savo at
stovą M. Misevičienę į tarp
tautinę konferenciją New Yor
ke gelbėjimui Ispanijos kovo
tojų su auka $2.

Nors ši kp. nėra didelė, bet 
yra pasižymėjusi gausiomis 
aukomis: “Laisvei,” “Vilniai” 
ir kitiems darbininku, klasės 
svarbiems reikalams. Taipgi 
išrinkta du atstovai: M. Mise
vičienė ir S. Brusokas į Ame
rikos Liaudies Konferenciją 
Prieš Karą, kuri įvyks balan
džio (April) 5 ir 6 dd.

Buvo svarstyta LDS vajus. 
Organizatoriumi išrinkta drg. 
A. Verkutis ir visi nariai pasi
žadėjo gauti po vieną narį. 
Kad tas tarimas būtų išpildy
tas, tai turėtume didelę kuo
pą.

Į šią kuopą persikėlė iš pir
mos kp. drg. S. Thomson ir 
J. Thomson.

Mūsų kp. narys, drg. J. Va- 
lutkevičius yra sergantis, da
bar randasi Hawthorne, N.Y., 
sanatorijoj. Skaitytas jo laiš
kas rašytas drg. M. Klimui, 
kuriame skundžiasi, kad vis 
nėra gerai. Rep.

bo Santykių Tarybos narys, 
kalbėdamas profesoriui Franz 
Boas pagerbti suruoštame ban
kiete kovo 12-ta, Essex House, 
N. Y., Smithąs sakė, jog už
grobimas Mokytojų Unijos re
kordų per Rapp-Coudert ko
mitetą reiškia fundamental! 
įsibriovimą į švietėjų demo
kratines teises.”

Prof. Boas, žymus antropo
logas ir visuomenininkas bu
vo pagerbtas 83 m. sukakties 
proga.

Apie tikslus užgrobinėjimo 
narių sąrašų Smithas toliau sa
kė :

“Kaipo narys Nacionalės 
Darbo Santykių Tarybos aš 
galiu liudyti iš gana ilgo ir 
specializuoto patyrimo kas lie
čia tą, kaip daugelis samdy
tojų mylėtų panaudoti sąrašus 
tų darbo unijų, kuriose jų 
darbininkai priklauso. Tikslas 
gauti tuos sąrašus, nėra tikslu 
apsaugoti publiką.”

Profesoriai Reikalavo 
Tirti Antisemitizmą

Miesto Kolegijos profesoriai 
per savo advokatą William C. 
Mulligan pareikalavo J. V. 
prokuroro Matthias F. Correa 
ištirti ir nubausti per paštą 
siuntinė jaučius antisemitiškus 
šlamštus.

Profesorių organizuotą aty- 
dą patraukė gavimas nepasi
rašyto laiško, kuriame sako
ma: “Pone: Tu esi komu-nazis 
-žydas-išdavikas”!

“Lojalus Amerikonas”.
Tuos niekinimo laiškus ga

vę visi tie profesoriai, kurie 
buvo įvardyti kaipo “maištin-

“Aš žinau, jog jūs sutiksite, 
kad pasibjaurėtinas antisemi
tizmas, randamas šioje me
džiagoje, reikalauja oficialiai 
veikt tuojau ir apsukriai. 
Toks žemas žmogaus protas, 
sumanęs tuos laiškus, gali ras
tis tik pas pavojingą krimina
listą.

“Varde Kolegijų Mokytojų 
Unijos aš užtikrinu jums mū
sų visokeriopą paramą atvest 
prie atsakomybės tuos asme
nis, kurie rašė tuos šlykščius

tą kovo 18-tos vakarą, K at. 
Jaunimo patalpose, kampas 
Havemeyer ir N. 5th St.

MIRĖ
Antanas Schreiberis, 61 m. 

amž., 284 Scholes St., mirė ko
vo 14 d., Kings County ligoni
nėj. Kūnas pašarvotas namuo
se. Bus palaidotas kovo 17 d., 
šv. Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas, 
(Bieliauskas).

Stoka mašinų ir įrankių su- 
trukdžius atidarymą mecha
nikams paruošti mokyklos 
East New Yorke.

Kovo 14-tą pradėta didžio
sios paukštinycios statyba prie 
53rd Avė. ir 11th St., Ixmg 
Island City.

MATTHEW' P. BALLAS D
O (BIELIAUSKAS) 9
įj LAISNUOTAS GRABORIUS Q
Q Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas q 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Drg. V. Paukščiui, vienam 
iš ankstybiausių Amerikos lie
tuvių spaudos veteranų pa
gerbti ruošiarųasis bankietas 
įvyks jau šį šeštadienį, kovo 
22-rą, visiems ^žinomame Cres
cent Palace, 3386-8 Atlantic 
Ave., (kampas Crescent St.), 
Brooklyne (E. N. Y.).

Bankietan skaitlingai ruo
šiasi brooklyniečiai, kurie d. 
Padkštį per daug metų pažįs
ta ne vien tik iš spaudos, bet 
ir asmeniškai, kurie su juomi 
sykiu yra darbavęsi organi
zacijose. Tačiau girdėti, jog 
atvyks svečių ir iš tolimesnių 
apylinkių pagerbti darbuoto
ją, turintį daug nuopelnų kū
rime ir auklėjime pažangiųjų 
lietuvių spaudos, kuri išaugo 
į rimčiausią ir galingiausią lie
tuvių spaudą Amerikoje.

Bankiete taip pat bus gera 
proga pasilinksminti ir pasi
svečiuoti už palyginamai ma
žą kainą, su kokia neapsieina
ma jokiose sukaktuvėse daly
vaujant—tik už $1.25. Viskas, 

1 ko rengėjai iš jūsų prašo, tai 
kad bilietus įsigytumėt tuojau, 
iš anksto, tuomi prisidedant 
prie bankieto sėkmingumo. 
Bankietą rengia ir jin visus 
kviečia—

“Laisvės” Bendrovės 
Direktoriai.

Sugrįžo iš Atostogų
Gerai žinomas Brooklyno 

biznierius,. Mateušas Simona- 
vičius, kurio užeiga yra ant 
kampo 5-tos ir Hewes St., 
Brooklyne, — šiomis dienomis 
sugrįžo iš atostogų, kurias 
praleido Floridoj. Jis buvo iš
vykęs pataisyti sveikatą. Su
grįžo kur kas sveikesnis.

Pereitą penktadienį, užėjęs 
į “Laisvę” M. Simanavičius 
sveikino dienraštį “Laisvę” jos 
jubilėjaus proga su trimis do
leriais; taipgi $2 davė Ispani
jos kovotojams parvežti.
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
®—■--------------------------------------------- E

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 
’ikoniškais. Rei
kalui esant ir 
o a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191

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

Trečiadienį per 1 parą ra
portuota 1,401 susirgimas ty
mais.

pe kitų, yra parinkę ir prof. 
Bacevičiaus kūrinių pildymui
Meno Dekadoj: Maskvoj.

New Yorkąh prof. Bacevi
čius sugrįš galop šio ar pra
džioj sekamo mėnesio, čiony
kščiai lietuviai dar turės pro-

Praplečia Pieno Planą
Pradedant kovo 17-ta, dar 

52-sę liaudies mokyklose įve
dama po centą pieno pardavi
mas mokiniams, kaip skelbia 
šiai apylinkei pieno pardavi
mo administratorius Clada- 
kis. šiuo nauju priedu būsią 
pristatoma dar 15,505 kvortos 
pieno biednuomenės vaikams. 
Viso dabar planas , paliečia 
404 mokyklas, jose išduodama 
143,219 kvortų pieno per die
ną.

Du Bayside gyventojai nu
bausti užsimokėti po $50 už

gą jį girdėti balandžio 21-mą, išrovimą po žydintį krūmokš- 
Newarke. M. M. nį iš Alley Pond Parko.

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

S tai 
a(iresaa:

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

337 Union A venae 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
įdomiai (puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street |
Rhelngold ^xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot j 

atbą savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT 

Sąvininkas
411 Grand St. Brooklyn

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras Įcambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Q Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boner) q

D
 Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir (dės tinkamą “burner” Į I 

arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame pj
O aprokavlmus be jokio mokesčio. O

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

Telefonas EVergreen 7-1661

OX=3OI===SS3OES=3OI ■ —JOE3O
■ - ------------------------- 1 ■ ■

T VIENINTELE LIETUVIŲ T
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą




