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

Pagaliau, gavom pirmąjį nu
merį literatūros, meno ir kriti
kos mėnesinio žurnalo “RAŠ
TAI.” ; 
Leidykla 
redaktorius 

Prof. V. 
nas) savo

Jį leidžia LTSR Valst. 
Kaune. Vyriausias 

Petras Cvirka.
Mykolaitis (Puti- 
eilėraštyje, kuris 

telpa žurnale, ši
taip simboliškai rašo: 
Jau plakami dalgiai, 
Jau noksta rugiai, vasarojus— Į 
Ir Lietuvai aušta 
Darbymečio naujas rytojus.

Apie žurnalo uždavinius re
dakcija pastebi:

“Didelis ir svarbus darbas 
teks atlikti rašytojams išsiaiš
kinant eilę principiniu idėjiš- 
kai-meninių klausimų, šian
dien labiausiai dominančių 
mūsų literatūros darbuotojus. 
Tie klausimai 
realizmo klausimai, formos ir 
turinio, klausimai apie tai, 
koks pagal savo Idėjinį tipą 
turi būti tarybų visuomenės 
rašytojas, klasikinio palikimo 
klausimai, pagaliau, kokia for-

UŽSIMUŠĖ 6 KARINIAI AME
RIKOS LAKŪNAI, SUSI

DŪRUS ORLAIVIAM
Washington. — Du kavi

lniai Amerikos orlaiviai, pa
kilę nuo lėktuvlaivio “York- 
towno” manevruot ore virš 
Pacifiko Vandenyno, susi
kūlė vienas į kitą; abudu 
nukrito į vandenyną ir su 
jais žuvo keturi eiliniai la
kūnai ir du oficieriai.

Grasina Vartot Ar 
miją Prieš Streikus 
Karinėj Pramonėj

13 KARINIU AMERIKOS 
LAIVU NAUJOJ ZELANDI

JOJ IR AUSTRALIJOJ

socialistinio London. — Anglai 
vokiečiai reikalauja 
stovyklų Ispanijoj.

sako:

roję pasireiškia buržuazinės 
įtakos ir\ kokius patyrimus ta
rybinė lietuvių literatūra gali 
perimti iš buržuazinio laiko
tarpio literatūros kraičio.”

Amerikos Valdžia 
įdėjo Du Bilionus 
Į Karo Fabrikus

Slreikierių Vieton Būsią Statomi Kareiviai; Grūmojimas
Paliečia Darbo Federacijos ir CIO Unijas

Washington. — Vienas todėl, kad darban priimta 5 
Amerikos karo ministerijos CIO elektrininkai.

Grūmojama s t r e ikierių 
vieton pastatyt kareivius.

Ryšyje su tuom karo mi- 
inisterijos grūmojimu, narys 
karinės gamybos komisijos 

armija M. C. Meigs priminė ir CIO
> vedamus streikus 

, prieš kelias dirbyklas orlai
vių bei jų dalių įvairiuose

valdininkas pagrasino, kad 
jeigu nebus tuojau baigtas. 
Darbo Federacijos streikas! 
Wright Fielde, Ohio, oriai 
vių stovykloj, tai : 
perims visą tenaitinį staty- unijos 
bos darbą į savo rankas. 
Tas streikas trejetą savai-' 
čių atgal buvęs paskelbtas i miestuose.

Mellioui•ne, Australija. — 
Kovo 19 d. atplaukė į Aus
traliją du Amerikos šar
vuotlaiviai ir penki naikin
tuvai. Į Naująją Zelandiją 
jau kelios dienos pirmiau 
atsilankė du Amerikos šar
vuotlaiviai ir keturi naikin
tuvai.

Australija ir Naujoji Ze
landija yra anglų pusiau- 
kolonijos.

Kongresmanai Įžiūri, 
Kad Roosevelt Siųs 

Armijų Karan
Roosevelto Rėmėjai Reikalauja Uždarinėt WPA Pašalpinius 

Darbus, Aprėžt Streikus ir Darbo Įstatymus

Kaip anatome, uždaviniai 
yra dideli, uždaviniai svarbūs. 
Mes pasitikime, kad Lietuvos 
rašytojai juos pasekmingai iš-

“Raštai” daro gražaus įspū
džio. žurnale telpa apsčiai 
dailiosios literatūros, kritikos 
ir straipsniu apie meną.

Sekantį sekmadienį Phila- 
delphijos lietuviu visuomenė 
turės progos pasižmonėti ii*

Washington. — Karinių 
darbu direktorius Wm. S. 
Knudsen pranešė kongresi
nei lėšų komisijai, kad 
Amerikos valdžia yra įdėjus 
du bilionus ir 138 milionus 
dolerių į 784 fabrikus, kurie 
dirba ginklus, amuniciją ir 
įvairius kitus karo pabūk
lus.

302-ms valdiškiems kari
niams fabrikams išleista 
$1,574,000,000. Be to, vai-savo dienraštį “Laisvę” sustip-1 ' 393 mili’onais

H i am ? rl *•rinti. Tą dieną — kovo 2,3 d., 
—Philadelphijoj įvyks puikus 
“Laisvės” i.„........
bankietas ir šokiai.

dolerių 421-ną privatini fa
naudai koncertas, biiką gaminantį karo reik

menis ir sušelpė 171-nu mi- 
Ne tik Philadelphijos, bet ir lionu dolerių anglam pri- 

apylinkinių miestų lietuviai klausomus fabrikus veikian- 
darbo žmonės prašomi daly- čius Jungtinėse -Valstijose. 
vauti bankiete. Numatoma, jog liepos

Atsiminkim šių dienu gyve- _ . v. ° . t___„ • _ ' , ‘ L; j menesi šia vasara jau bus namosios eigos svarbą. Atsi-i . \ . . .
minkim tokio dienraščio, kaip iUZbaigtl visi nauji kaliniai 
“Laisvė”, svarbą! valdiški fabrikai.

pasidarė 
Krivickis, 
ir socija- 
jį “Stali-

de part-

VOKIEČIAI SAKOSI TURI TREJA TIEK 
DAUGIAU ORLAIVIU NEGU ANGLAI

Berlin. — Vokiečių spau- Churchill sakė, kad vokie- 
da skaičiuoja, jog Vokieti-1 čiai numetė keturis kartus 
ja dabar turi tris kartus tiek oro bombų į Angliją, 
tiek karinių orlaivių, kaip kaip anglų orlaiviai į Vokie- 
Anglija. Jie spėja, kad tiją. 
Amerika šiemet pastaty- 
sianti ne daugiau kaip 15 
tūkstančių orlaivių; iš to i į 
skaičiaus Anglija gal gau-l 
sianti pusaštuntų tūkstan-| 
čio; bet ir tada vokiečiai,' 
girdi, būtų treja tiek ga
lingesni ore už anglus, atsi
žvelgiant į tai, kad anglai 
turi kur kas toliau skrist 
bombarduot Vokietiją ir jos 
užimtus kraštus, negu vo
kiečiai, kurių orlaiviai gali! 
iš arti bombarduoti Angli-, 
ją, pakildami iš šiaurinės 
Francijos, Belgijos ir Ho- 
landijos.

Jau keli mėnesiai

“Jeigu Anglija norėtų su- 
silygint oro jėgomis su Vo

kietija, tai anglam reikėtų 
(turėt 40 tūkstančių orlai- 
Ivių, imant atydon skirtu- 
j mus tolių, kokius tenka 
i skrist anglų ir vokiečių or- 
• laiviams”, rašo įtakingas 
i nazių laikraštis “Dienst aus 
i Deutschland”.

Amerikos Vyriausybė Skai- 
! čiuoja iki 36,000 Karinių 

Vokietijos Orlaivių
Washington. — Amerikos 

karo ministerija šiemet sau- 
v v . lTv vi —*  .......atgal šio mėnesį skaičiavo, kadKiek Kaštuoja Užmušt vokiečių maršalas H. Goe-| Vokietija tada turėjo 36 

tūkstančius karinių kovosNekariškį Žmogų
Oro Bombomis

Washington. — Kai kurie 
amerikiniai laikraštininkai

ring paskelbė, kad jie turį
20,000 karo orlaivių, ir jis orlaivių ir dar daugiau kaip 
priminė, jog pats Anglijos 

i ministeris pirmininkas W.
34 tūkstančius lavinimo lėk
tuvų.

Kai Washingtone 
galą “generolas” 
tai lietuviški fašistai 
listai paskelbė, kad 
nas nužudė.”

Dabar teisingumo
mentas, sakoma, yra pasimo
vęs deportuoti kitą Krivickį, 
kuris paskutiniuoju metu pa- £ja apskaičiavo, kad vieno

“parašė” neRariškio anglo užmušimassivadino “Valtin” ir “] 
kvailą knygą “Out of the 
Night.”

Sakysime, jeigu teisingumo 
departmental pavyktų šį bu
vusį Gestapo narį ir provoka
torių išdeportuoti, tai ką tuo
met sakytų toji pati spauda? 
Menu, kad ji suriktų “Stali
nas išdeportavo iš Amerikos 
provokatorių Valtiną.” Iš tos 
spaudos dabar visokių kvaily
bių galima tikėtis.

vokiečių oro bombomis per
nai rudenį kaštavo Vokieti
jai $43,085, skaitant tik tie
siogines išlaidas; o su netie
sioginėmis lėšomis, tai nu
žudymas vieno civilio anglo 
gal atsiėjęs vokiečiam iki 
100 tūkstančių dolerių.

Svaras oro bombos, beje, 
kaštuojąs dolerį.

Vokiečiai per Dieną 
Nuskandinę 5 Preki
nius Anglų Laivus

Anglai Sako, Pleškinę 
Svarbius Vokiečių 
Karinius Punktus

Komunistų Partijos pirmi
ninko, Wm. Z. Fosterio, 60- 
ties metų sukaktuvių proga 
masiniame mitinge dalyvavo 
virš 18-kos tūkstančių žmo-

Montreal, Canada. — Per 
sprogimą Hollanderio kailių 
dažymo fabrike sužeista 40 
žmonių.

Vokiečių Orlaiviai 
Užmušė 25,000 Ne- 

karišldy Anglu
London, kovo 19. — Ang

lai praneša:
Nuo karo pradžios iki šiol 

vokiečių orlaiviai užmušė 
daugiau kaip 25 tūkstančius 
nekariškių žmonių Anglijoj 
ir rimtai sužeidė 
tūkstančius.

Vakar w vokiečiu 
nužudė septynis

bent 35

lakūnai 
civilius 

žmones Londone ir penkis 
kituose miestuose. Į vieną 
šiaur-rytinį Anglijos mies
tą jie numetė šimtus pade
gančių ir sprogdinančių 
bombų; bombardavo ir vie- 
na pietinį miestą; > suardė 
tuzinus gyvenamųjų namų 
Londone ir kitur.

Pereitą trečiadienį ir ket
virtadienį, vokiečių lakūnai, 
atakuodami Liverpoolį ir 
Glasgowo 1 a i v a statyklas, 
užmušė tūkstantį nekariš
kių žmonių. Tūkstančius na
mų apardė bei sunaikino.

Washington, kovo 19. — 
Roosevelto politikos rėmėjai 
kongreso atstovų rūme ti
kisi jau šiandien ar rytoj 
pervaryt prezidento reikala
vimą paskirt 7 bilionus do
lerių gelbėjimui Anglijos ir 
kitų “kariaujančių demo
kratijų”. Bet tai galės būt 
ne 7 bilionai, o 8 bilionai ir 
300 milionų dolerių, kaip 
pritardamas sako demokra-

EXTRA!
VOKIEČIAI ŽIAURIAI 

NAIKINO HULLĄ 
IR LONDONĄ

Hull, Anglija, kovo 19. — 
Per ištisas valandas pagre
čiui vokiečių orlaiviai naiki
no šį anglų prieplaukos 
miestą. -

London, kovo 19. — Dar 
niekad nuo pernai gruodžio 
vokiečių orlaiviai taip ilgai 
nebombardavo L o n d o no, 
kaip ši kartą.

Daug žmonių užmušta ir 
sužeista Hulle ir Londone; 
“gana daug nuostolių pada
ryta”, sako anglų komanda.

BANDOMASIS ARMIJOS
ŽINGSNIS STREIKAM 

LAUŽYT

Ir tai reikia atsiminti, jog 
tą vakarą (pirmadienio) bu
vo baisus šaltis. Be to, kiek
vienas dalyvis turėjo sumokė
ti nemažą įžangą.

Tas parodo, kad šiuo metu 
darbininkiškame judėjime da
lyvaują asmenys, jam ištiki
mai tarnaują, susilaukia kur 
kas didesnio pagerbimo ir 
įvertinimo, negu buržuazijos 
vadai savo pakalikų tarpe.

Tegu republikonų ar demo
kratų partijų pirmininkams 
būtų rengiama toki paminėji
mai; nei penktadalio to skai
čiaus žmonių jie nesusiprašy
tų 1

mus dabai’ visi 
— tai tiesa. Vi- 
aparatas persi-

Buvęs Ispanijoj respublikos 
gynėjas, Albinas Kynas, rašo 
iš Kauno:

“Kad pas 
labai, užsiėmę 
sas valstybės
organizuoja sulyg nauja sis
tema. Tai milžiniškas darbas, 
kuris reikalauja iš kiekvieno 
mūsų darbuotojo atiduoti tam 
visą laiką ir visas jėgas. Di
džiausia mūsų laimė yra ta, 
kad mūsų kraštas turi taiką ir 
mes galime dirbti ramiai; mū
sų šalies turtų bombos nenai
kina. . .

“Linkiu Jums, drauge, ir 
kartu visiems laisviečiams, ge
riausios kloties ir ištver
mės!. .. ”

Berlin. — Vokiečiai pra
neša:

Vienas vokiečių submari- 
nas nuskandino 5 ginkluo
tus prekinius anglų laivus, Bremene 
viso 35,000 tonų įtalpos, jr 
nors juos lydėjo kariniai bombomis į Bremeno laiva- 
anglų laivai. Be to, vokie- statyklas; sukėlė skaitlin- 
čiai sunaikino dar vieną 
prekinį anglų laivą, 4,000 
tonu. G

Vokiečių orlaiviai sek-, 
mingai atakavo Newcastle 
ir anglų prieplaukas Škoti
joj ; nušovė keturis anglų 
apsaugos baliūnus Doveryj.

Anglų orlaiviai užpuldinė
jo įvairias vietas šiaur-va- 
kariniame Vokietijos pa
kraštyje; padegė kai ku
riuos nekarinius pastatus, 
bet gaisrai tuojau buvo už-į 
gesinti. Anglų bombarduoti 
gyvenamieji namai, begriri
dami, užmušė ir sužeidė 
kiek civilių vokiečių.

London, kovo 19. — Ang
lai praneša:

Anglų orlaiviai daugme- 
niškai ir smarkiai bombar
davo vokiečių prieplaukas 

, Wilhelmshavene 
Rotterdame; pataikė

gus gaisrus ir sprogimus; 
padegė gazolino sandėlius 
Rotterdame.
Sunaikino Vokiečių Laivą
Vienas anglų orlaivis tor

peda nuskandino prekinį 
vokiečių laivą, 5,000 tonų iį- 
talpos; kulkasvaidžiais ap
šaudė ir kitus sykiu buvu
sius laivus.

Anglai per dieną nukirto 
du vokiečiu bombimus or
laivius, o vokiečiai nušovė 
tris anglų lėktuvus.

Nuskandinta Virš 5 Mil. 
Tony Anglijos ir Tal

kininkų Laivu
Anglų Pranešimas:

London.— Per savaitę iki 
kovo 9 d. vokiečiai nuskan
dino 25 prekinius anglų lai
vus, 98,832 tonus įtalpos; 
bet paskutinėmis savaitėmis 
abelnai vokiečiai sunaikina 
po 120,073 tonus prekinių 
Anglijos laivų per savaitę.

Šiame kare vokiečiai nu
skandino jau daugiau kaip 
5 milionus tonų prekinių 
Anglijos ir, jos talkininkų 
laivų. Dabartiniame kare 
vokiečiai sunaikina beveik 
antra tiek daugiau Anglijos 
laivų negu pereitame.

Anglų valdžia neslepia, 
kad jai galės būt blogai, 
jeigu negaus įvalias preki
niu laivu iš Amerikos, t G

Washington, kovo 19. — 
Jeigu streikieriai Wright 
(orlaivių) Fielde, Ohio, tuo
jau nesugrįš dirbt ir valdžia 
siųs armiją prieš tą strei
ką, tai bus pirmas bandy
mas panaudot karinę Ame
rikos jėgą slopint streikus, 
kaip teigia A s s o c i ated 
Press, ame^įkonų žinių 
gentūra.

tas kongresmanas Wood
rum, narys kongresinės lė
šų komisijos. Nes pagal pri
imtąjį Roosevelto bilių 1776 
tai prezidentas gali, visai 
neatsiklausdamas kongreso, 
pervest Anglijai karo reik
menų už $1,300,000,000.

Kitas kongreso lesų komi
sijos narys, republikonas 
Taber pareiškė: “Sprendi
mas jau padarytas”, ir 
Amerika negalinti pasi
traukt atgal, kol “demokra
tija laimes pergalę”.

Kongr. Taber apgailesta
vo, kad prezidentas dar ne
panaikino Šalies Darbo San
tykių Komisijas; jis taipgi 
reikalavo suvaržyt darbi
ninku streikus. c

Kad liktų daugiau pini
gų kariniams tikslams, tai 
kongresmanas Taber rei
kalavo visiškai uždaryt pa
šalpinius WPA darbus; o 
kongresmanas W o o d r um 
siūlo pataisymus, kuriais 
būtų aprėžti ir griežtai su
mažinti tokie darbai.

(Įvairių miestų majorai 
jau protestuoja prezidentui 
Rooseveltui prieš uždarymą 
WPA darbų.)

Republikonai kongresma- 
nai Knuston, Pender, Lam
berton, Dirksen ir Tinkham,’ 
priešindamiesi Roosevelto 
programai, nurodė, jog ta 
programa reiškia, kad neuž
ilgo kariniai Amerikos lai
vai lydės prekinius laivus į 
Angliją ir kad prezidentas 
siųs armiją Į karą už vande
nyno.

SUDEGĖ TĖVAS, MOTINA 
IR TRYS VAIKAI

a-

ORAS. — Biskį šilčiau.

Tokio, kovo 19. — Iš. Vo
kietijos sugrįžęs, japonų ge
nerolas K. Okamoto pareiš
kė, kad gal jau tik po ke
lių valandų vokiečiai kels 
savo armiją į Angliją.

BADAS ANGLIJOS 
GALVIJAMS

Binghamton, N. Y. — 
Miestelyje West Colesville, 
5 mylios nuo Binghamtono, 
sudegė bemiegant Clyde

London, kovo 19. — Ang- Matthews, 27 m. amžiaus; 
lų žemdirbystės ministerija jo žmona Emma, 31 metų, 
įsakė farmeriam išpjaut ir trys jųdviejų vaikai, nuo 
“gana didelį skaičių galvi- 3 iki 4 metų amžiaus. Gais- 
jų” todėl, kad nėra pašaro.Iras kilo iš perkaitinto pe

čiaus kūrenamo malkomis.
Tėvas pirmiau buvo pa- 

šalpinis WPA darbininkas, 
o paskutiniu laiku dirbo če- 
verykų fabrike Bingham- 
tone.

Anglijai Reikia 3,000 Balan 
džių, Žinių Nešėjų

Reikėsią dar 4 Milionų 
Darbininkų Kariniams 
Amerikos Darbams

Washington. — Amerikos 
karo vice-ministeris R., P. 
Patterson sako, jog mažių- 
mažiausia reikės dar apie 
4,000,000 darbininkų “apsi
gynimo” darbams, tai gami
nimui karo pabūklų šiai ša
liai ir Anglijai.

Washington. — Anglijos 
ambasada prašo iš Ameri
kos trijų tūkstančių balan
džių išlavintų parlėkt namo 
100 iki 600 mylių iš bile vie
tos.

Kiekvienas anglų orlaivis, 
dabar skrisdamas bombar- 
duot vokiečius, pasiima ir 
tokių balandžių. Jeigu orlai
vis nukrinta į jūrą, tai lakū
nai paleidžia namo balandį 
pririšę prie jo raštelį su pa
žymėjimu, kurioj vietoj ne
laimė įvyko. Tada siunčia
mas kitas orlaivis arba ka
rinis laivas gelbėt lakūnus. 
Tokie balandžiai gali skrist 
iki 80 mylių per valandą.

Vokiečiai Patys Pasirinksią, 
Kada Pradėt Kariaut 

su Amerika

Berlin, kovo 19. — Vokie
čių valdininkai pareiškė, 
kad jie nesiduos Amerikai 
išprovokuot į karą; tai, gir
di, patys vokiečiai nusprę
siu, ar kada jiem kariaut su 
Amerika ar ne.

Bay Shore, N. Y., kovo 
19. — Audra pusiau perlau
žė prekinį Kanados laivą 
“Student Prince II”. Visi 9 
jūrininkai išgelbėti.
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Draugas Jonas Baronas
Kai šie žodžiai skaitytoją pasieks, det- 

roitiškio Jono Barono kūnas jau ilsėsis 
žemėje. Jis staigiai susirgo dirbdamas 
automobilių karaliaus Fordo fabrike; jo 
mirtis buvo netikėta visiems draugams, 
nes tai buvo stiprios fizinės sudėties vy
ras.

Velionis Baronas jau senai dalyvauja 
darbininkiškame judėjime. Kadaise jis 
gyveno minkštosios anglies kasyklų sri- 
tyj ir dirbo mainieriu. Paskui atvyko į 
Detroitą dirbti automobilių pramonėj. 
Per tą visą laiką Jonas Baronas buvo 
veiklus unijistas ir narys pažangiųjų lie
tuvių darbininkų organizacijų. Be to, jis 
buvo ilgametis “Laisvės” bendradarbis. 
Dėl savo darbo darbininkų unijoms ne 
kartą velioniui teko ir nukentėti.

Mes manome, kad velionio biografiją 
parašys patys draugai detroitiečiai. Su
minėję trumpai šviesesnius velionio Ba
rono nuopelnus darbininkų judėjimui, 
mes reiškiame užuojautą jo paliktiems 
namiškiams, giminėms ir visiems drau
gams. Tebūva mirusiajam lengva šio 
krašto žemė, o likusiesiems linkime ener- 
giškiau dirbti, kad užpildyti tą spragą,, 
kurią mirtis padarė pd^ifndama velionį 
Joną Baroną!

Turčiai Iš Karo Lobsta
Rooseveltas reikalauja Amerikos žmo

nes “pasiaukoti” dėl karo. Jis kiek pir
miau sakė, kad ginklų ir amunicijos fa
brikantai neprivalo nei “mąstyti apie 
pralobimą iš karo”. Bet tai tik žodžiai. 
Ginklų, parako, karo orlaivių, laivų ir 
amunicijos gamintojai piršto į pirštą ne- 
suduos, jeigu jiems iš to nebus pelno. Ka
pitalistinė tvarka yra ant to paremta, 
kad fabrikantai tą gamina, kas jiems pel
ningas.

Dabar Amerikos Darbo Federacijos In
formacijų Biuras phduoda, kad 1940 me
tais. Amerikoj 925 kompanijos ir korpo

racijos pakėlė savo pelnus daugiau, kaip 
26% lyginant su 1939 metų pelnais. Avia
cijos kompanijų pelnai pakilo net 190%. 
Štai keletas pavyzdžių:

Allegheny Steel Co., 1939 metais pel- 
nijo $2,090,000, gi 1940 metais jau $3,- 
700,000 arba 77% daugiau. Bethlehem 
Steel Corp. 1939 metais turėjo $24,638,- 
000 pelno, o 1940 — $48,679,000, tai yra, 
97% daugiau. Republic Steel Corp. 1939 
metais pelnas siekė $10,671,000, o 1940 — 
$21,113,000 net 98% daugiau. United 
States Steel Corp. 1939 metais buvo pel
nas $41,119,000, gi 1940 metais pakilo iki 
$102,181,000, kas reiškia pakilimą ant 
148%.

International Harvester Co. pelnas pa
kilo nuo $7,952,000 iki $23,161,000, arba 
ant 191%. General Steel Casting Co. pel
nas pakilo net 19,560%. American 
Woolen Co. pelnai pašoko nuo $2,311,000 
iki $3,151,000. Meat Co. pelnai pakilo nuo 
$27,522,000 iki $31,068,000 ir Household 
Supplies Co. 1939 metais buvo pelnas $7,- 
339,000, gi 1940 — $8,528,000.

Betgi tuo kartu ant darbo žmonių tak
sai pakilo. Amerikos valdžia turi virš 50 
bilionų skolų, kurios greitai bus 65 balio
nai. Kiekvienas gyventojas turi jau po 
$500 valstybinių skolų, kurias reikia iš
mokėti. Gyvenimo reikmenys eina į kal
ną. Karo skolų našta vis daugiau liaudį 
spaudžia prie žemės. Tuo kartu turčiai 
kraunasi didžiausius pelnus ir jų spauda 
žiauriai puola darbo žmones, kurie yra 
priversti streikuoti, kad iškovojus žmo
niškesnes alga$.

“Francija Nepražus”
Associated Press žinių agentūra per

davė iš Maskvos pranešimą, kad kovo 
18 dieną, Paryžiaus Komunos 70-ties me
tų sukakty j išleista 100,000 kopijų bro
šiūros, parašytos Jurgio Dimitrovo. Bro
šiūroj atžymima Paryžiaus Komunos di
deli atsiekimai ir pabrėžiama, kad ne
paisant, kokioj sunkioj padėtyj dabar 
Franci jos liaudis yra, ji suras būdus iš* 
silaisvinimui, kaip iš po Vokietijos fa
šistinio jungo, taip ir iš po savo fašistų.

Kokis tai supuolimas! Paryžiaus Ko
munos laikais Franci jos liaudį puolė Vo
kietijos armiją, kuri ir tada buvo oku
pavus didelę Franci jos dalį, ir Franci jos 
valdančioji klasė. Mes tą patį matome 
Francijoj ir dabar. Didesnė dalis Fran- 
cijos su Paryžium yra okupuota Vokieti
jos fašistų armijos, o kitoj daly j įsteig
ta generolų Petaino, Weygando ir admi
rolo Darlano fašistinis režimas. Vienati
nė Francijos laisvės viltis, tai jos darbo 
liaudis. Ir ta liaudis ras būdus išsigel
bėjimui.

Jugoslavijos Liaudies Balsas
. Per daugelį metų Jugoslavijos valdžia 

įtakoj rusų baltagvardiečių neturėjo nei 
diplomatinių ryšių su Sovietų Sąjungos 
liaudimi. Tik kada Jugoslavijai susidarė 
pavojus, tai ryšius atsteigė. Dabar iš vi
sų pusių Jugoslaviją apsupa Vokietijos 
ir Italijos fašistai. Tik pietuose ji susiei
na su Graikija. Vokietijos ir Italijos fa
šistai daro spaudimą į Jugoslaviją, kad ji 
pasiduotų.

Jugoslavijos valdžia, kuri yra įtakoj 
rusų baltagvardiečių, labai neapkenčia 
Sovietų Sąjungos. Ta valdžia priešakyje 
su Svetkovic-Macheik daro suokalbius su 
Vokietijos fašistais šalies išdavimui. Ji 
eina Bulgarijos karaliaus Boriso pėdo
mis. Prieš tai Jugoslavijos Komunistų 
Partija griežtai protestuoja, ką parodo 
du lapeliai išleisti Voyavodina Rajono, 
kuriuose šaukia Jugoslavijos liaudį vie
ningai kovoti prieš tuos pardavingus val
džios žygius.

Nuskandinta Jau 2,000 Laivų!
Anglija paskelbė, kad nuo karo pra

džios iki kovo 2 d., 1941 metų, ji ir jos 
talkininkai neteko 1,245 laivus bendrai 
4,962,257 tonų. Gi jos apskaitliavimu Vo
kietija neteko 60 laivų, 268,542 tonų, ku
riuos Anglija pagavo ir 77 laivus, 420,- 
947 tonų, kuriuos Anglija nuskandino. 
Italija neteko 38 laivus, 179,619 tonų, 
kuriuos anglai suėmė ir 21 laivus, 137,- 
932 tonų, kuriuos anglai nuskandino. 
Greta to anglai mano, kad jie dar nu
skandino 129 vokiečių laivus, 645,000 to
nų, kurių vardų nežino ir 63 italų lai
vus, 315,000 tonų, kurių taip pat vardų 
nežino.

Žinoma, Vokietijos ir Italijos fašistai 
Anglijos nuostolius du kartus didesniais 
paduoda, kaip Anglija pripažįsta, o sa
vo mažina. Betgi aišku, kad abiejų pusių 
nuostoliai dideli. Dar reikia pasakyti, 
kad į šią skaitlinę neįskaityta neutrališ- 
kų šalių laivai, kūne žuvo. Taipgi, čia 
neįskaitoma karo laivai, kurių taip pat 
daug žuvo. Taigi, nuo karo pradžios jau 
bus žuvę per 2,000 prekybos ir karo 
laivų. Tai baisūs nuostoliai! Jie .su gavi
mi nusinešė į jūrų dugną daug turto ir 
žmonių gyvasčių!

Mato Anglijai Puvo jų
Amerikos admirolas Clark H. Wood

ward numato didelį Anglijai pavojų, jei
gu nebus sumažinta jos prekybos laivų 
skandinimas. Jo apskaitliavimu Vokieti
jos fašistai rengiasi prie didesnių atakų 
ant Anglijos submarinų ir karo orlaivių 
pagelba.

Gi Anglijos apsigynimo jėgos, ypatin
gai naikintojų (destrojerių) šakoj yra 
daug silpnesnės, kaip 1914—1918 metų 
kare. Pirmame Pasauliniame Kare Ang
lijos pusėj buvo nemažiau 700 naikintojų 
prieš Vokietijos submarinus, nes tada 
Anglijos pusėj buvo Rusija, Franci j a, 
Italija, Jungtinės (Valstijos ir Japonija. 
Dabar Anglijos padėtis naikintojų klau
sime yra bent 4 kartus blogesnė, o Vo
kietija sako, galės paleisti iki 600 sub
marinų į jūras ir tūkstančius orlaivių. 
Pavojus yra, kad Anglija gali būti galu
tinai užblokaduota.

SKAITYTOJŲ BALSAI
Vas. 25 d., “Laisvės” vi

duriniam pušląpyj, “Laisvo
joj Sakykloj”, skaičiau d. A. 
Jamisono straipsnį, kuria
me sakoma, kad parių ap
rašymai gal tiktų “Kelei
viui” arba “Naujienoms”, 
bet ne dienraščiui “Lais
vei”. Ir prašo redakcijos to
kias korespondencijas siųsti 
gurban.

Tam draugui atrodo, kad 
parės yra kriminališkas da
lykas. O man atrodo visai 
kitaip. Tiesa, yra daug pa
rių ir ne visas mes lankome. 
Tik kai rengiamos mūsų ge
riems draugams ir kai gau
name užkvietimą, tik tuo
met mes dalyvaujam. Dau
gelyje atsitikimų tų parių 
rengėjai paaukauja keletą 
dolerių “Laisvei” ar šiaip 
geriems darbininkų tiks
lams ir prašo patalpinti ap
rašymą tos pares mūsų lai

binio gyvenimo sukakties 
ąp vaikščiojimas, pamatę lai
kraštyj aprašymą, išsikerpa 
ir laiko ilgai atminčiai. Pa
res yra geras dalykas ir 
tuo, kad nuėjęs į jas, gali 
labai daug gerų žmonių su
sipažinti. O kai “Laisvė” 
paskelbia vajų, renkamos 
aukos bazarui, arba skleid
žiami tikietai, tai turėda
mas plačių pažinčių su žmo
nėmis, žinai, kur eiti. Ir 
tuomet darbas puikiai pra
vedamas. O jeigu mes sė
dėsime kliube ir nieko ne
veiksime, tai kokią naudą 
turės iš mūsų dienraštis?

kraštyj. O tie, kuriems bu
vo surengtas 25 metų ženy-

Adolfo “hukis” iš nesusipratusių Amerikos lietuvių doleriams pasigrobti. . .

ŠYPSENOS
FAIV-OKLIUKAS SU TAUTOS VADU |

Vieną gražų vakarėlį, 
Su vadu prie arbatėlės, 
Prie mažiuko faiv-okliuko 
Jieškojome sau gyliuko.
“Vade,” klausiau, “kaip gi Juozas, 
Ką į savo bačką juodą

, Tau tiek nuopelnų jis skiria, — 
Tave garbina ir giria?”
“Duok ramybės, ponas Mikai,
Sveiks žinai, koki dalykai: 
Šiandien giria, mane laižo, 
O rytoj — ką kitą braižo!
Šiandien jis išgirs Jadvygą, 
Gi rytoj jai rodys špygą, 
Jis privirs dar daugiau košės, 
Kai užsius kada ant Zosės.
Ar senai, tarp mūsų kalbant, 
Juozą žmonės matė landant 
Ant Tenyk stryt pas ‘burliokus’?
Štai, kolps jis yra špokas!..
Ten nuėjęs, jisai rašė,-
Verkdamas anųjų prašė, 
Lai jo laikraštį spausdina, — 
Mat, anie gražiai gamina!..
Kai iš ten jis gavo ‘kiką’, 
Grįžo atgal; ir sukliko:

Ketvirtadienis, Kovo 2(J, 194 f

Mes turime savo dienraš
tį ir galime visi gražiai su
tikti. Aš manau, kad mūsų 
geriems draugams dienraš- 
tyj vietos užteks. Patariu, 
būkim draugiški su žmonė
mis ir žmonės bus draugiš
ki su mumis ir viskas eis 
pirmyn.

A. Stripeika.

Suimtas Thyssen, Buvęs 
Hitlerio Patronas

Vichy, Franci ja. — Pra
nešama, kad valdžia nepri
klausomos Francijos dalies 
išdavė vokiečiam buvusį Vo
kietijos plieno kapitalistą 
Fritzą Thysseną, ir naziai 
dabar laiko jį po areštu 
viename Paryžiaus viešbu
tyje.

PASTABOS

Thyssen buvo vienas iš tų 
didžiųjų Vokietijos milio- 

Aš patariu geriausių vai
stų tiems, kurie serga anti- 
parine liga: stot į “Laisvės” 
vajų per penkis metus pa
eiliui, lankytis pas žmones, nierių, kurie iškėlė Hitlerį į
gaut nemažiau 25 skaityto- diktatorius. 1939 metais, ta- 
jų “Laisvei”. Tada galėsime čiau, Thyssen pasipriešino 
suprast žmonių mintis, jų karinei Hitlerio politikai ir 
troškimus ir jų reikalavi- buvo 
mus.

priverstas nešt savo 
galvą į užsienį.

Peržiūrinėdamas “Tribu
ne” 9 d. kovo laidą, užėjau 
žinutę, kad buvęs Lietuvos 
prezidentas Smetona atva
žiuoja į New Yorką.

Kad jis atvažiuoja, nie
ko tame nuostabaus, nes jau 
apie tai rašė ir lietuviški 
laikraščiai. Bet ve kas ma
ne nustebino: “Tribune” tą 
žinią įdėjo į numirėlių sky
rių. Matomai, jau ir laik
raštis supranta, kad Smeto
na, kaipo Lietuvos preziden
tas, amerikiečiams numiręs 
nuo to laiko, kaip jis išbėgo 
per beržyną į Berlyną...

* * *

Worcester, Mass, dantis
tas A. A. Rafferty, ekzami- 
nuodamas pašauktą stot ar
ini j on jaunuolį labai nuste
bo, kuomet surado pas jį vi
sus 32 dantis sveikus ir pri
dūrė, kad 22 metų savo 
praktikoj jis mato pirmą 
žmogų visais sveikais danti
mis.

Bet dantistas ve ką už
miršo: per dvidešimts dve
jus metus jo praktikos pas 
jį ėjo tokie žmonės, kurių 
dantys jau buvo sugedę. 
Juk sveikais dantimis nie
kas neina pas dantistus.

* * t-

Vatikano organas “L’Os- 
servatore Romano” paskel
bė, kad skęstančių laivų ka
pitonams nevalia sykiu su 
laivu nuskęsti, nes, girdi, 
toks kapitonų pasielgimas 
skaitomas savižudyste, kas 
neleidžiama katalikams da
ryti.

Dabar klausimas: kad ne
prasižengus katalikų tiky
bai, ar kapitonas pirmiau 
turi šokti į jūras, ar jau 
paskiau, kada laivas nu
skęsta ?

* ❖ :?•

Jurgelionis visus marksis
tus paskelbė žmogžudžiais. 
Bet jį išspyrė iš “Tėvynės” 
redaktoriaus vietos ne 
marksistai, bet, didžiumoje, 
savieji. O juk lietuvių pa
tarlė sako: daug skaudžiau, 
kada savo šuva kanda. Da
bar jis turėtų ir savo ko
legas paskelbti žmogžu
džiais, nes jie pasielgė su 
juomi lyginai taip, kaip jo 
vadinami žmogžudžiai su 
Smetona ir jo visa klika.

* # sjt

H. L. Merry, Warden Fe
deral Correctional Institu
tion, kuri randasi Califor-

r

‘Jus gyvatės, jūs šėtonai,
Aš vėl grįžtu pas Smetoną!..’
Matai ponas”, tęsė vadas, 
“Kaip šiame pasaulyj dedas, 
Koks tasai mūsų Juozukas 
Yra didelis teliukas!
Jei valdyčiau tėviškėlę
Ir jon grįžtų Tysliavėlė, 
Kiščiau jį ten, ma jį galas, 
Kur tupėjo Voldemaras!
Bet pons matai, kaip nutiko, 
Aš pats iš ten gavau ‘kiką’, 
Griebiausi sau už maišelio, 
Prikišto pilno aukselio.
Atvykau pas Dėdę Šamą
Ir niūniuoju savo gamą.
Tegu Juozas lai Klebfas
Pučia sau į akis blofus.
Sakyt trumpai apie Juozą,
Ką veda gazietą juodą, 
Galima šis ir dar kitas — 
Jis — smetoniškas trockistas!”
Baigė vadas povaliuko, 
Sėdint mums prie to staliuko.
Tai išmintis, tai dorybė 
Vado aukštoj asmenybėj!

Liežuvinskas.

nijoj ant salų, atsišaukė, 
kad ten reikalingas redak
torius prie savaitinio laik
raščio “The Terminal Island 
Topics.” Manau, kad Kl. 
Jurgelionis kaip tik tiktų 
užimti tą vietą, nes “Tėvy
nę” redaguodamas visus 
kriminalistais, žmogžudžiais 
vadino. Dabar jau galėtų 
kriminalistams laikrašti re
daguoti.

V. Paukštys,

Vichy, Franci j a. — Vokie
čiai perleido du milionus » 
bušelių kviečių francūzams * 
gelbėtis nuo bado. Kai ku
rie Vichy Francijos valdi
ninkai, todėl, sako, jog Vo
kietija žmoniškiau elgiasi 
su francūzais negu Anglija.

Berlin. — Išspausdinta 
anglų kalbos rankvedėliai 
Vokietijos kareiviams, kad 
jie galėtų šiek tiek susikal- 

I bėt, kada persikelsią į Ang- 
lija.

Roma. — Popiežiaus tri
bunolas pernai išskyrė (di- 
vorsavo) 21 katalikų porą. 
55 kitos poros negavo per- .« 
skyrų.
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I tion 11)7 
1Irfiw at 
i Brooklyn,

NOTICE is 
L 723 has 
to sell wine 
lion 107 of 
Law at

issued to the undersigned 
liquor al retail under Sec-

MARY PI ERSE 
Broadway Wine & Liquor Store 

1520 Broadway Brooklyn, N.

Beverage Control 
•e., Borough of 

to be consumed

NOTICE is hereby given 
L 70 has been issued to

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is 
L 1395 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 93

I NOTICE is hereby given 
i L 332 has been isued to 
1 ■ " 'no ami liquor al

of the Alcoholic

TROVATO
Brooklyn, N.

hereby
L 682 'mis been iss 
(o sell wino and lie 
tion H)7 of the Ah

NOTICE ii 
L 1371 ha* 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 
I-aw at

NOTICE is hereby given 
L 785 has been issued to 
to sell wine and liquor at 
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 41 Lincoln Rd..
Brooklyn. County of Kings, t 
off the premises.

HENRY iLEVIN
11 Lincoln Rd., Brooklyn,

4819 13th

LEM BECK
Brooklyn, N.

the premises.
PARKSIDE LIQUORS CORP.

Parkside Ave., Brooklyn, N.

976 Fulton

NOTICE is 
L 424 has 
to sell wine 
lion 107 of 
U:w at 794
Brooklyn, County of Kings, 
off the premises.
CATON WINE & LIQUOR STORE. INC. 
794 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
Ave., Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off

BON
Brooklyn, N.

lyn. County of Kings, to be consumed 
the premises

HENRY WURDEMANN
3133 Fulton St., Brooklyn, N.

Meoholie Beverage Control 
Ave., Borough of Brooklyn, 

to be consumed off I he

NOTICE is hereby given 
L 399 lias been issued to 
to sell wino and liquor at. 
tion 107 of the Alcoholic 

at 8218 5 Ave., 
County of Kings, to

OHLAU
Brooklyn, N.

IRVING H.
6'.>05 3rd Ave.,

LOUIS KERN
St., Brooklyn, N.

WINE & LIQUOR CORP.
, Brooklyn, N. Y.

LSI DOR 
l-'ulton Wine & Liquor Store 

Fulton St., Brooklyn. N.

HILLY AVRUTIS
Ave., Brooklyn, N.

„ . HYMAN LEVINSON 
York Wine & Liquor St- 

1361 Fulton St.

OLYMPIC LIQUOR STORE. INC.
8218 5th Ave.. Brooklyn, N.

LiconsiNOTH'!

premisr

consumed

& CATHERINE KUHL
& Co. 

Brooklyn. N.

Kėfvlrtadieni Trečias puslapis

DIDŽIOJI DETROITO LIETU 
VIŲ ŠVENTE

Vyt. Bacevičiaus Koncertas
Jau seniai laukiamas Lietu

vos liaudies sūnus 
Bacevičius pribus ir 
mis kovo 23.

Masonic 
Temple (Scottish Rite Cathe
dral) Svetainėje, 8 vai. vakare. 

Ta svetainė randasi po num. 
500 Temple ir kamp. 2nd Bvd. 
(apie 7 blokai i šiaurę nuo 
Vernor Highway). Privažiavi
mas visiems parankus iš visų 
dalių Detroito ir apielinkių. 
Kadangi sėdynės yra visos re
zervuotos, tai patartina, kad 
visi lankytojai pasistengtų bū
ti svetainėje 15 minutų prieš 8 
vai-, nes programa prasidės ly
giai kaip ,8 vai.

Neminėsiu atskirai visų mu
zikalių dalių programos, tik no
riu pasakyti, kad bus veikalai 
iš Caesar Frank, Chopin, Tche- 
repnin, Čiurlionis ir kelių kitų 
kompozitorių ir paties V. 
vičiaus. Prie to bus ir 
Choras.

V. Bacevičius—artistas,

Bacc-
Aido

LICENSES
NOT1CE is 
I, 517 ha* 1 
Io sell wine 
lion 107 of

hereby given that 
>eeti issued (p 
ami liquor at. 
the Alcoholic 

Enllon St..

acense No. 
undersigned 

retail under Sec-

NOTICE is hereby given that License
L 606 has been issued to the undersigned 

l to sell wine and liquor at retail under Sec- 
i tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I Law at 1604 Cortelyou Rd.. Borough of 
I Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
i off the premises.

QUALITY W. Q L. STORE INC. 
11601 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

kom
pozitorius, muzikas. Mes visi 
norim su juo susipažint, taipgi 
arčiau pažinti jo darbus, no
rim pamatyti ir pasigėrėti, 
nes mum, Amerikos lietuviam, 
nebus gėdos, kad mes kaipo lie
tuviai galime parodyti, kad mes 
irgi esame kultūringi, kad turi
me žmonių tarpe savęs, kurie 
gali lygintis pasaulinio masto 
menininkams.

Baigiu, ir visus Detroito 
tuvius užkviečiu dalyvauti 
Bacevičiaus koncerte.

J. Dantei.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
that License No. 
the und< r.-igned 

retail under Sec
Beverage Control 

Borough of 
be consumed

of the Alcoholic Beverage Control
1821 Nostrand Ave.. Borough of 

Brooklyn, Ciunty oi’ Kings, to be consumed 
off the premisą.

JACOB LETZTER
1824 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
1. 278 Iias been issued to the 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ig»w at 210” Cortelyou Rd.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
olf the premises.

BENJAMIN RUDOLPH 
Leon’s Wines & Liquors

2)07 Cortelyou Rd.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
1. 397 has been 
to sell wine and 
tion 107 of the 
I«aw i.t 6905 3 
County of Kings

N OTIC I
L 812 has
Io sell wine
tion Ui7
Law at
Brooklyn, 
off

hereby given thiil No.

• KeV
•191 Sumner Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 

I he promises.
P. & F. LIQUOR SHOP. INC. 

Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
L 612 has 
tn sell wine 
I ion 197 of

issued
License No. 
undersigned

consumed
premisos.

MARGARET BARTON 
M ielmel M id .ouvldiii

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1367 has been issued to the undersigned 
to sell wine ami liquor at 
lion 107 of Hie Alcoholic

ANTON
Bay River

Control

consumed of!

BERGER 
Wine Co.

Brookl Y.
that License No. 

the undersigned 
retail under Sec
Beverage Control 

Hoiough of Brooklyn.
the

hereby 
been 

sell wine and 
107 of the ;

18th 
Kings,

NOTICE is 
L 1327 has 
to 
lion 
Law at. 6115 
County of

hereby given that License 
been issued Io the uiXK-rsi 
and liquor at retail umler

No.

hereby Riven that License No. 
tb<* undersigned 

retail under Sec- 
Bvverage 

•tilth Ave., 
f Kings, to

NOTH'!
L 504 has linen issued to 
to sell wine and liquor at 
lion 107 Control

Borough of 
be consumed

of the Alcoholic
6.813

Brooklyn. County 
<>li* the premu/es.

FRED W. & WILLIAM C.
Dtewes Bros.

Brooklyn, N.

KREWES

Pour! Ii Ave.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is hereby 
L 55 has been 
to sell wine and 
tion 107 of the 
Law at 1811 
Brooklyn, County 
off the premises.

LOUIS BRISCO 
Ace Retail Wine & Liquor Store

1.811 Avenue U, Brooklyn. N. Y.

given i 
issued to 
liquor at 

A Icoholic 
Avenue 
of Kings,

that License 
the undersigned 

retail under Sec
Beverage Control 
U. Borough of 

. to bo consumed

NOTICE is 
I, 1178 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 27 
Brooklyn, County of 
off the promises.

HENRY 
2777 Atlantic Ave..

Rogers Wine
BERMAN

Brooklyn,

Brooklyn, County o 
e premises.
M. *BONOMO

Ave., Borough oi 
gs, In In- consumed

NOTICE is 
L 886 has 
to sell wine ami liquor at retail under Sec
tion 10” of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 264 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 

premiaes. 
SAMUEL D1NNERSTEIN 

Manhattan Liquor Store 
Brooklyn,

,,,, .... ................ Beverage Control
Law at 2574 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the iircmisos.

BARNET SUSTRIN
2574 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
L 565 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 183 Sterling PI.. Borough of 
Brooklyn, 
off

of the Alcoholic Beverage
183 Sterling PI.. Borough

County of Kings, to be consumed 
the premises.

SIMON GOTTHEIMER
Plaza Liquor Co.

Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.

given that License No.
91 1ms been issued to the undersigned 
sell wine and liquor at retail under Sec- 

of the Alcoholic Beverage Control 
1520 Broadway, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby 
1. 
to 
t ion 10 
Law nt 
County of Kings, to be consumed off

NOTICE is 
L 1241 has 
to sell wine 

107 of 
117 _______ ____  .. . ....

, County of Kings, to be consumed 
premises. 

J. A. PIDAI,, INC. 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE it
I, 861 has ____ _ _ . __
to sell wine and liquor at retail under Sec- 
t ion 
1.11 w 
Brooklyn, County of Kings, 
oft

is hereby given that License No. 
L 279 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Igiw at 607 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH PERLMAN
607 Myrtle Ave.. Brooklyn. N. Y.

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

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

NOTICE 
L 607 has been 
to sell wine and 
tion 107 of the 
Igiw at Gill I 
Brooklyn, County 
off the premises.

PERLMAN & GOLDSTEIN WINES 
& LIQUORS

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 491 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3901 -- 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kin'fcs, to be consumed 
off the premises.

JOHN PEPE
3901 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby
has been __  ... __
wine and liquor at retail under Sec- 

of the Alcoholic Beverage
1211 Fulton St 
County of Kings, 

premises.
CATHERINE PAYNTER

St.. Brooklyn, N.

NOTICE is 
L 1171 has 
to sell wine 

j tion 107 of 
[ Law at 
i Brooklyn, 
I off the

SAM PAVEY
i 97 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. ' ___________________
undersigjed j NOTICE is hereby given that License No. 

IL 516 has been issued to the undersigned 
' to sell wine and liquor at retail under Sec- 
Ition 107 of the Alcoholic Beverage Control 
j Law at 220 Parkside Ave., Borough of 
i Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off ’

given that License No. 
issued to the undersigned 
liquor at retail- under Sec

Alcoholic Beverage Control 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
L 453 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at 533 Eastern P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BEN PARKOFF INC.
533 Eastern P’kway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 436 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1663 Sheepshead Bay Rd., Borough of 
Brooklyn. County oi' Kings, lo be consumed 
off the premises.

MORT NEWMAN. INC.
16G3 Sheepshead Bay Rd. Brooklyn, N. Y.

hereby given 
been 

and 
of the 

1836a 
, County 

.... __ premises.
SUMPTER WINE & LIQUOR STORE. 1N( 
1836a Fulton St., Brooklyn. N. Y

NOTICE is 
| L 147 has 
to sell wine 

i tion 107 
I Law at 

Brooklyn, 
off the 1

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

Newkirk Plaza. Borough of 
to be consumed

NOTICE is 
L 1522 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 36 
Brooklyn, County of King 
off the premises.

NEWKIRK STATION LIQUORS & 
WINES INC.

36 Newkirk Plaza Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 35 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5217 4th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off

NOTICE . ...
L 489 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of 
Law at 130 
County of 
premises.

is hereby given that License 
L 283 has been issued to the. undersi. 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1706 Mermaid Ave., Borough of 
Broitdyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MERMAID WINE & LIQUOR CORP. 
1706 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 623 has lx-en 
to sell wine and 
tion 107 of the 
Ijiw at 7618 5th 
County i 
premises.

NOTICE 
L 174 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 673 
County of 
premises.

is hereby given that License
Ixien issued to the undersigned 

and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

Ive.. Brough of Brooklyn, 
to be consumed off

tion 107 of 
Law at 1116 
County of Kings, 
premises.

BARSHAY 
1116 Avenue J,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
Avenue J, Borough of Brooklyn, 

■' the

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1490 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor ut retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1601 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, lo be consumed 
off the premises.

K1NGSWAY LIQUOR STORE INC. 
1601 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 448 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 329 
County of 
premises.

No. 
undersigned 

retail under Sec
Beverage Control 

Ave.. Borough of 
Kings, to be consumed

hereby given that License 
been issued to the 
and liquor at 
the Alcoholic 

0 Brooklyn 
Brooklyn. County of 
off the premises.

HERMAN
930 Brooklyn, Avė.,

NOTICE is hereby 
L 164 has been 
to sell wine and 
tion 107 of the 
Law at 1551 
Brooklyn, County 
off the premises.

STUYVESANT 
1551 Fulton

given that License No. 
issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 
Fulton St., Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is
L 1507 has ____ . .
lo sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2916 Stillwell Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
STILLWELL WINE & LIQUOR CO. INC. 
2916 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 651 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 781) Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lx? consumed 
off the premises.

ABRAHAM FELDMAN
780 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.

that License No. 
issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 
13th Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given 
L 1180 has been 
to sell wine and 
tion 107 of the 
Law at 4819 
Brooklyn, County 
off the premises.

BENJAMIN SPANIER 
Brooklyn, N.

NOTICE 
L 49 has 
to sell wine and liquor 
tion 107 of the Alcoholic. 
Law at 429 Fifth Ave., 
County of Kings, to 
premises.
SOUTH BROOKLYN 

4 29 Fifth Ave.,

that License No. 
isued to the undersigned 

nt retail under Sec
Beverage Control 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given 
been ----- .

and liquor at retail under See
the Alcoholic 

903 Church t 
Brooklyn, County of King 
off the premises 
CHURCH AVE.
903 Church Ave

hereby given that License No. 
>een issued to the undersigned 

to sell wine and liqUor at retail undey Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 284 1 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
off the premises.

HARRY CHANIN -IRVING SALMON - 
AARON CIIANIN 

Willies Wine & Liquor Store
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
l>een issued to the undersigned 
and liquor al retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

Flatbush Ave.. Borough of 
to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1524 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 976 
County of 
premises.

NČTICE is 
I, 1370 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 24. ----------- ----- .
Brooklyn. County ol Kings, to be consumed 
off the premises. 

HYMAN BERGER
Ave.. Brooklyn, N. Y".

Banldetas, Koncertas, Šokiai

23 March

Valukas sūnai, kurie dainuos šiame bankiete

S. Kuzmickas, baritonas iš Shenandoah, Pa., V. Valukas ir sūnai iš Scran 
ton, Pa., Velička ir Grabauskas iš Brooklyn, N. Y., Stygų Orkestrą, vadov 
Kawrygos, su šokikų grupe, Rosemarie Campisi, sopranas, Ruth Daulenskis, 
pianistė, Moterų “Biručių” Choras, LYROS CHORAS ir kalbės R. Mizara 
“Laisvės” redaktorius iš Brooklyno

OPERETE IR ŠOKIAI
NOTICE is hereby given that License 
1. 276 has l>ecn issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1422 Myrtle Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY LAZAR & IRVING WEISS 
Peerless Wine & Liquor Co.

1 122 Myrtle

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
laiw at 219 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ANNA LAV1TZ
Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE i? 
L 833 has 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 697 Rockaway Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MORRIS KOPPELMAN
697 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 280 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaw at 124 Myrtle Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

IDA WATTENBERG
124 Myrtle Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L1124 has 
to sell wine 
tion 107 of 
I>aw at __________
Brooklyn. County of Kings, 
off the premises. 
CUMBERLAND WINE & LIQUOR CORP. 
333 Cumberland St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 834 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 197 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1006 Hushing Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NATHAN WEINSTEIN
1006 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 757 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
L»w at 168 Pierrepont St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to Ixs consumed 
off the premises.

SIGMUND KIMELMAN
168 Pierrepont St.. Brooklyn. N. Y,

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
L 43 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4324>---18 Ave., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE 
L«1 has 
to aril wine and 
tion 107 of the 
Law at 1361 
Brooklyn. County 
off the premises.

i» hereby given that I.icense No. 
been issued to the undersigned 

Hquor at • tail ■> 
Alcoholic_ Beverage 
Fulton 
of

NOTICE is 
L 1193 has 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beve 
Law at 2921 Beverly Rd., 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

McLOONES, INC.
2921 Beverly Rd., Brooklyn, N.

that License No. 
the undersigned 

to sell wine and liquor at retail under Sec
Beverage Control 

Borough of Brooklyn, 
the

tion 107 of the Alcoholic
Ijiw at 306 -86 St..
County of Kings, to be consumed off 

1 premises.
McKEY LIQUORS CORP.

30G—86 St., Brooklyn. N.

j NOTICE is hereby 
L 69 has been

I to sell wine and
I tion 107 of the
1 Law at. 221a 
Brooklyn. County

: off the premises.
ABRAHAM LONDON

1221a Utica Ave., Brooklyn, N.

given that License 
issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
Utica Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

' NOTICE is hereby given that License No. 
|L 1415 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Igiw at 1071 Manhattan Ave., Boriiugh of 
Brooklyn. County of Kings, to lie consumed 
off the premises.

MARIE LINKE
1071 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 63 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3133 Fulton St. Borough of Brook- 

off

NOTICE is hereby given that License No 
L 591 has lx-en issued to the undersigned 
to aell^wlne and liquor at retail under Sec- 

* ,A" the Alcoholic Beverage Control
Court St., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

NOTICE is
L 690 has .......    _ . ...... ,„<r
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 154 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PAUL KELLER
154 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
L 5C6 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1065 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
ofr the Premises.

kay Wine a liquor store, inc.
1065 Gatei Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1645 has been issued to the undersigned 

nd liquor at retail under Sec- 
--- ... Alcoholic

Atlantic 
Borough 
to be consumed off the

LI ..
to sell wine ar 
tion 107 of th 
Law at 598—600 
bush Avenue, 
County of Kings, 
premises.

JOHN_____________
r.o McLoughlin Bros.
598—600 Atlantic Ave. 
130 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y

that License No. 
issued' to the undersigned 

and liquor at retail under Sec
Beverage Control 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is hereby 
L 451 has been 
to sell wine 
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 90 Henry St.. 
County of Kings, to 
premises.

CRANLYN WINE & LIQUOR CO. 
90 Henry St., Brooklyn, N.

NOTICE is 
L 1448 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 1552 Myrtle Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L73 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 
Law at 616 
Brooklyn, County of 
off ‘

, ------------ -■ - ------ -■ -
NOTICE is hereby given that License No. 
L 40 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
•Law at 7219—18 Ave., Borough of Brooklvn,
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH KOWALSKY 
Jo-j’s Wine & Liquor Store

7219—18 Ave., Brooklyn, N.

L 797 has been __
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the ~ .. — ■ •
Law at 4322 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARX WOLFSON & SON
4322 8th Ave./ Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License 
issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 
St., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

L 51 has been 
to sell wine and 
tion 107 of 
Law at 44 
County of 
premises.

NOTICE
L 150 has been issued to the undersign ?d 
to sejl wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^aw at 300 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off ’

NOTICE is hereby given that License No. 
L 60 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 519 Franklin Ave., ‘Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ISAAC KAMINSKY
Brevoort Wine & Liquor Store, Inc. 

1965 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
J, 66 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaw at 450 St. Johns Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BARNET JAVITZ
St. Johns Wine & Liquor Store, Inc.

Brooklyn, N. Y.450 St. Johns Pl.

hereby given that I.icense No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
Lafayette Ave., Borough of 

to be consumed

NOTICE is 
L 1369 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 
Brooklyn, 
off the premises.

BENNE'ITS, INC.
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE i/ 
L 668 has ..... ............. . .
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8525 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ALBERT R. GLAUBINGER 
SAMUEL SCHWARTZ 
Bay Ridge Liquor Co.

8525 4th Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License
I, 622 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8702 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

the

No.NOTICE
I, 86 has ___
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 568 Sutter Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ANAK WINE & LIQUOR CO. INC.
568 Sutter Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
LL 34 has been issued to the undersigned 
to sell wine anil liquor at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at C30 Dean St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.'

DEAN LIQUOR DISTRIBUTORS INC.
630 Dean St., • Brooklyn, N

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Boston, Mas?
FILMĄ

The Great Beginning
Moters Kova Prieš Se.nu 

Amžių Papročius

APOLLO TEATRE 
1050 Washington Street 

Boston, Mass.
Nuolat f’lii? 1 rodomus nuo 1 vai. 

po piet iki 10:80 vakare. 
25c nuo 12:30 iki 1 p. p. 

85c nuo 1 iki 5 p. p.
40c nuo 5 iki užsidaro (su\taksais)

“KAUNO PONAI” ir komedija “Į AMERIKĄ”

Sekmadienį, 23 dieną Kovo (March), 1941

Norwoodo Vyrų Choras, vadovauja M. K. Bohs

WATERBURY, CONN
PRADŽIA 3:30 VAL, PO PIETŲ. ŠOKIAI PRASIDĖS 6 V. ĮŽANGA 45c, tax 5c

Gerbiami Waterburio ir apylinkės lietuviai! Yra proga pamatyti, kaip gerai 
išlavintas Norwoodo, Mass., Vyrų Choras, sulos Operetę,— su labai daug dainų, 
uKauno Ponai” ir labai juokingą komediją“ Į Ameriką”. Mes, Waterburio ir apylin 
kės lietuviai, dar nepamiršome, kad M. K. Bolys, gyvendamas keliolika metų atgal 
Waterburyj, buvo pašauktas, kaipo geras lošėjas ir dainininkas.

Ateidami į lošimą nepamirškit kietai susiveržti diržus, nes juokų bus iki valios. 
Nepasididžiuokit ateiti į lošimą ir susipažinti su norwoodieciais lošėjais.

RENGIMO KOMISIJA



Ketvirtas puslapis Ketvirtadienis, Kovo 20, 19’41

PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
1-3Q-41—42

(Tąsa)
Gimdytojai sėdėjo greta vaiko, ant lo

vos. Monika buvo protinga, rami ir su
šnekama. Juras pasakojo apie tai, kaip 
jis pakelėj mirė, ties Gervėnais. Visai lė
tai užgesęs. Dar negyvų vežę kokias 
varsnas miesto linkui. Už tuos pinigų li
kučius pagrįždami miestely nupirkę vie
ną drobulę, perkelio ir marškinėlius.

— Silpnas buvo. Jei sveikata kitokia — 
būtų išlaikęs. Jarmala privarė prie to, ne 
vienas sako. Paduokit į teismą, sako. Gy
vasties negrąžinsi, Jureli. Kad būtumėm 
jį prie savęs laikę ...

— Jarmalai nedovanosiu. Nedovanosiu 
jam! — su tulžim sakė tėvas.

Ir vėl jie kalbėjo lėtai, tyliai, lyg bijo
dami, kad nepabustų Kaziukas, kuris tik 
valandėlei užsnūdo.

Daugiau, rodos, neturėjo ko kalbėti. 
Motina pasilenkė prie nabašninko, nu
traukė siūlų pastrigas nuo švarko, kurį 
jis užsitarnavo beganydamas ir nė kar
to nebuvo apsivilkęs. Dar arčiau prislin
ko vienas prie kito tėvai ir žiūrėjo į vai
ką ilgai, ilgai. Seniau, kai Kaziukas bu
vo sveikas, brendo ir stiprėjo, vakare pa- 
guldžiusi, Monika mėgo jį supti pagalvy 
ir sprindžiu matuoti ūgį, kalbėdama: — 
Kokio ilgo grabo reikės mano vaikui, kai 
numirs. Neapglėbsiu. Tikras vyras! Ir 
Kaziukas juokėsi, ir klausinėjo tuomet 
mamą: — O ar tu verksi, mamyte, kai aš 
numirsiu? Verksiu, — atsakydavo jam 
bučiuodama rankas arba savo kvapu jį 
šildydama. — O kaip tu verksi? — toliau 
klausdavo vaikas. Ugu-gu-gu! — paro
dydavo Monika, kaip ji verksianti.

Tačiau motina verkė visai kitaip, ir 
Kaziukas jau negalėjo išgirsti. Gera jam 
buvo. Niekas neberūpi,- lūpos taip tvirtai, 
santūriai sudėtos, akys vėl. Smakras at
mestas Aukštyn.

Monika nusvarino prie vyro peties gal
vą, ramiai priglaudė, palaikė kokią va
landėlę. Kalbėjo, lyg pro miegą:'

— Negaliu. Kad verkt galėčiau — bū
tų lengviau. Krūtinėj — akmuo.

Tėvas ją galėjo pavaduoti: jis buvo 
pilkas, kaip lietaus lašas. Pritvinkęs jaut
rumo, gailesčio, pykčio, noro bartis.

Iš kaimo į šermenis atėjo ankstyvieji 
tokių pramogų lankytojai, — dvi jaunos 
mergaitės. Jiedvi garsiai sukalbėjo prie 
slenksčio atsiklaupusios poterius, atsisė
do, kaip viena, palei sieną ir įsmeigė 
akis į mirusį.

Tėvai taip pat žiūrėjo į jas. Mergaitės 
buvo dar basos. Nosytės šliurpčiojo.

Juras paklausė, kieno jiedvi. Atsakė, 
kad Jankaus. Ak, to berankio Jankaus! 
Dabar tik atsiminė tėvas. Kaip greitai 
viskas auga, bėga. Neapsižiūrėjai — ki
tas, lyg grybas po lietaus, į milžinus iš
bujojęs.

Štai, kitų augs, kalbės, juoksis, pava
duos darbuose senolius, o tavo ? ..

Vėl motinai sugėlė širdį, ir ji stebėjo
si, kaip buvo visai užmiršusi mažąjį savo 
Joną, kurį paliko kaimynams pasaugoti. 
Rodos, kad jis pasidarė ne jos, o visai 
svetimas, ir todėl nebūgštavo, kad bamb
lys ten kiek pakentės, pasitampys. Ge
riau tasai būtų numiręs, — kvailiukas! 
— pamanė motina ir susigėdo dėl tokių 
minčių.

Monika murpsojo kuris laikas visu kū
nu atsirėmusi į savo vyrą, nesusivaiky- 
dama savo kančiose ir mintyse. Staiga 
jos sąmonėje lyg iš rūko išplaukė nepa
žįstamas veidas. Atsigręžė jis ir, mosuo
damas kepure, vėl dingo. Paskum vienas 
po kito, kaip gyvi, prabėgo pro akis se
niai dingę vaizdai, kaip ji vargo su Pa
rakiniu, kaip klojo viltis į jo lopšį. Vėl 
nepažįstamas žmogus išniro sambrėško- 
je, lyg miestelio aikštėje, prie bažnyčios. 
Jis suko katarinką. Monika, dar visai 
jauna, su draugėmis pribėgo prie muzi
kanto — marių kiaulikė už nedidelę kai
ną joms ištraukė po žiedą ir po žalią po
pieriaus lapelį, kuriame buvo parašyta: 
Tavo žemiškoje kelionėje bus daug aša
rų, bet galop praslinks liūdnumų ir. ne
laimių debesys, susilauksi prideramos 
meilės ir turtų, o taip pat gražiai pa
sensi... Iš kur tai? — kvoštelėjo Mo
nikai.

Dievo pagarbinimas ją prikėlė. O buvo 
atėjusi gera valandėlė, kada ji trumpam 
spėjo užmiršti nelaimę. Mirusį motina 
pamatė visai iš kito šono: jis gulėjo keis
tai atkišęs smailias alkūnes.

Aplink duris jau trynėsi vienas kitas 
iš kaimynystės. Reikėjo degti žiburį. Pa
tys didžiausi negerumai motinai prasi
dėjo tada, kai reikėjo su kiekvienu pasi
sveikinti, kiekvienam žiūrėt į akis ir iš 
kekvieno išklausyt užuojautos žodį. Vy
rai beveik visi sakė:

— Ką padarysi, — neišverksi, Moni- 
kut. Visiems pareis ...

(Bus daugiau)

Būrys Packinghouse Workers Organizacinio Komite
to (Čikagoje) narių sulaikinėja darbininkų auto
mobilius ir tikrina, ar jie pasimokėjo unijines duok
les. Packinghouse (Stokjardų) darbininkai, kaip ži
nia, priklauso CIO.

Minersville, Pa.

LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
L 896 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 956 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
off the premises.

HIGHWAY LIQUOR CO. INC. 
956 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
L 123 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 479 72nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

-179 72nd

No.

FRIEDA R. HERZ
St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
L 401 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5602 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

5602 8th
HERZ LIQUORS INC.
Ave., Brooklyn, N.
is hereby given that License

the

Y.
No.

Waterbury, Conn.

viso pasaulio darbi- 
mes pasitikime, kad 
paties nusistatymo

Kovo ketvirtą dieną įvyko 
LDS 49 kuopos susirinkimas, j 
Nors nedidelis būrelis draugų 
susirinko, bet atliko keletą 
labdaringų darbų. Nutarė pri_ 
sidėti prie Lietuvių Meno Są
jungos su trim doleriais. Pa
sveikinti dienraštį “Laisvę” jo 
30 metų sukakties proga.

LDS 49 kuopos susirinkimas 
sveikina dienraštį “Laisvę” ir 
džiaugiasi, kad “Laisvė” sto
vėjo su darbininkais lietuviais 
kartu su 
ninkais ir 
ateityj to 
laikysis.

Nutarta parinkti aukų dėl 
“Vilnies” bazaro. Surinkta 
$2.50. Aukavo: S. Meisonas, 
O. Marozen, J. Strižauskas, 
M. Strižauskienė, J. Svinkū- 
nas, M. Mikulskienė, M. Cipli
jauskas. Visi aukojo po 25 
centus. Nors maža auka, bet 
nepamiršta. Nutarta surengti 
sveikatos klausimu prakalbos 
dr. J. J. Kaškiaučiui. Nes no
rint save sveiku palaikyti, tai 
reikia žinoti, kaip tai atsiek
ti. O nerengiant prakalbų, nc- 
diskusuojant tuo klausimu, 
sunku palaikyt save 
Tėmykit pranešimus.

Kas Bus Kovo 23

Kovo 
operetė 
mediją 
LDS 49

NOTICE is hereby given that License No. 
L 104 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 297 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

297

the premises.
MAX SHOMER

Atlantic Wine & Liquor Co.
Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 885 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 180 Hoyt St., Borough of Brooklyn, 

theCounty of 
premises.

180 Hoyt

Kings, to be consumed off

LOUIS SCHWARTZ
St., Brooklyn, N.

No.

NOTICE
L 652 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 9314 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
L 26 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 711 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GERTRUDE FRIEDMAN 
711 4 th Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

No.

the

9314 3rd
HENRY 

Ave.,
HARDE

Brooklyn, N.

is hereby given that LicenseNOTICE
L 826 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage 
Law at 6824 Ft. Hamilton Parkway, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed off the premises.

CHRISTIAN HANSEN
6821 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

No.

Control 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 52 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 311 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed
off the premises.

FRANCES GRAF 
Sea Beach Liquor Store 

311 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
L 656 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2119 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SOPHIE & BERTHA FRIEDLAND 
2119 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1497 has been isued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Law at 990 Flatbush Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

SCHMUCKLER’S WINE & 
STORE INC.

990 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
LIQUOR

Atsišaukimas i Amerikos Lietuviu 
Visuomenę d. J. Mėliui Paminklo 

Pastatymo Reikalu

buvo įvy

jau miręs, 
nusitarėm

sveiku.

vertesnį paminklą, 
komitetas, pasitaręs, 
išvados atsišaukti į 
visuomenę prašant,

Kadangi ALDLD 79 kp. 
| yra išrinkusi komitetą iš 5, 
i kurie turėjome rūpintis suren- 
[girnu d. J. Jakeliui dar gy
vam esant pagerbimo bankie- 
tą. Bet mums besirengiant prie 

j bankieto mirtis pasiskubino d. 
Jukelį pirma nuvaryti į ka
pus, nei bankietas 
kintas.

Nors d. Jukelis 
tačiau komitetas
bankietą vykinti. Nes kaip ži
noma, d. Jukelis visą savo am
žių paaukavo ant darbininkiš
ko judėjimo aukuro, todėl net 
ir laidotuvių išlaidom jo liku
čių neužteko. Antras daly
kas, tai tas: Komitetas mano
me, kad d. Jukelis, kaipo dar- 
binink. judėjimo pionierius, 
užsitarnavo, kad mes jo at-!miausiu laiku, 
minčiai turime pastatyti pa
minklą ant jo kapo. Minimas 
nankietas įvyks kovo 22 d. š. 
m., Lietuvių, Darb. Svetainėje,

' 10413 So. Michigan Ave., Ro-

pa- 
Ju-

ru ū-

d.?

sulošta
” ir ko-

Rengia

23 dieną bus 
“Kauno Ponai 
“J Ameriką.” 
kuopa. Sulos Norvvoo-

do, Mass., vyrų choras, vado
vaujant M. K. Boliui. Tas vis
kas įvyks Venta Hali, 103 
Green St., Waterbury, Conn.

Pradžia 3:30 vai. po pietų.
Po lošimo bus šokiai. Taigi 

visi būkite ir aš tikiu, kad bū
site patenkinti, nes Balys yra 
žinomas, kaip geras komedi- 
,jautas, kuris būdamas Water
bury prijuokino publiką. Tai
gi ir dabar turėsite gardaus 
juoko.

seland, III. Komitetas mano
me, kad bankietas bus sėk
mingas. Tačiau klaida būtų 
manyti, kad iš bankiete pada
ryto pelno būtų galima pasta
tyti kiek 
To dėlei 
priėjome 
lietuvių
kaip organizacijų, 'taip ir pa
vienius geros valios žmones 
prisidėti su aukomis prie 
statymo paminklo ant d. 
kelio kapo.

Komitetas, tikime, kad
sų atsišaukimas šiuo reikalu 
ras plačioj lietuvių visuomenėj 
pritarimą. Komiteto manymu, 
paminklą turėtume pastatyti 
prieš kapinių puošimo dieną. 
Todėl prašome, kurie siųsite 
aukas, siųskite galimai arti- 
______ ____ x Siųsdami au
kas čekius išrašykite komite
to ižd. K. Danylos vardu, bet 
siųskite komit. sekr. P. J. Pe
troniu!, 10453 S. State Str., 
Chicago, 111. Tas komitetui 
palengvins visą reikalą gerai 
sutvarkyti.

Paminklo Statymo Komit.:
A. Stalnonis—pirm.

J. Petronis—sekr. 
Danyla—ižd. 
Petronis ir 
Slench—nariai.

P.
K.

Strižauskas.
Gaukite “Laisvei” naujų 

skaitytojų

Kovo 6 dieną vėl primity
viškose anglies kasyklose už
mušė pažangų draugą Vincą 
Šmulkštį, 59 metų amžiaus, 
išdirbusį arti 40 metų kasy
klose !

Gaila, kada iš šeimos atski
ria mirtis mylimiausią asme
nį ir duonpelnį, ypatingai jo 
draugei Onai, po tėvais Bra
zu k iutei, su kuria vedęs išgy
veno 32 metus ir išauklėjo 
sūnų Vincą, mandagų jaunuo
lį, kuris šiandien jau eina 25- 
tą motą amžiaus. Tai tėvų, 
ypatingai motinos, visa laimė! 
Bet sūnelis, kaip čia tose ka
syklose primityvėse nebuvo 
darbo, tai metai atgal gavo 
valdžios darbą už sargą ant 
kokios “linijos.” Todėl ant tė
velio paskutinio, atsisveikinimo 
atleido — gavo leidimą pabūti 
pas savo motinėlę iki tas di
dysis liūdėsis jai praeis, kokį 
šiandien turi pergyventi!

Reikia pripažinti, kad ne. 
tik giminės neteko mylimo as
mens, bet ir darbininkiška vi
suomenė, nes dabartiniu mo
mentu jis buvo labai reikalin
gas liaudžiai.

Kad velionis buvo mylimas 
liaudies, tai liudija ir šis fak
tas; draugijų, draugų ir gi
minių gyvose gėlėse buvo pa
skandintas lavonas! Nors mum 
aišku, kad velionis nematė tų 
skaisčių gėlių; nejautė nei jų 
įvairaus kvapsnio! Bet tai ma
loniausias išsireiškimas velio
niui pagarbos. ,

Gėlių prisiuntė: SLA 13 
kuopa, 1-mas SLA apskritys, 
ALDLD 14 kuopa ir šie drau
gai prisidėjo prie kuopos pa
aukautų $5: K.. Senkus $1, St. 
Pečiulis 50c, M. Paukštis 50c; 
po 25c: V. Razminas, O. šem- 
berienė, M. Deltuvienė, O. 
Agurkienė ir R. ir O. Miliai.

Nuo giminių, nuo tetos ir te
tėno Žilinskų iš Shenandoah, 
Pa., nuo A. ir M. Šmulkščių iš 
Brooklyn, N. Y., nuo F. Riau- 
bienės, nuo Petro Brazuko ir 
visos šeimos, nuo M. ir M. 
Paukščių, nuo Starinskų, nuo 
laidotuvių direktoriaus, Mr. ir 
Mrs. Tosin; ir nuo velionio 
šeimos

Laidotuvės buvo -laisvos, be 
religinių apeigų, sekmadienį, 
kovo 9 d., 2 vai. po pietų pa
laidotas metodistų kapinėse.

Nors diena nebuvo palanki, 
bet publikos susirinko skait
lingai. Net 43 mašinos važia
vo į kapus palydėti. Pažįsta
mų ir draugų privažiavo iš vi
sos apylinkės, iš Ashland, Pa., 
Shenandoah, Frackville, St. 
Clair, Pa., Pottsville, Pa. ir iš 
kitų mažų miestukų. Jei būtų 
palankesnis oras buvęs, tai 
būt dubeltavai skaitlingesnės 
laidotuvės. Nors kapinės prieš 
kalną stovi, ir dėl sniego, dėl 
ledų gana sunku buvo užeiti 
prie kapo, bet visgi skaitlingai 
susirinko publikos. Senai tiek 
daug dalyvavo prie laisvų lai
dotuvių ir taip su atyda klau
sėsi atsisveikinimo prakalbos

su velioniu, žuvusiu už duo
nos kąsnį!

Laidotuvių direktorius V. 
Tosinas, savo profesijoj labai 
tinkamai savo užduotį atliko.
Truputis Velionio Šmulkščio 

Biografijos

Paėjo iš Lietuvos, Suvalkų 
rėdybos, Marijampolės apskr., 
Plokščių parapijos, žilavodės 
kaimo, 59 metų amžiaus.

I šią šalį pribuvo 1900 m., 
į Shenandoah, Pa., Vėliau gy
veno Illinois valstijoj. Dirbo 
minkštųjų anglių kasyklose, 
bet sugrįžęs į Minersvillę, iš
gyveno 36 metus. Apsivedė su 
Onuke Brazukiūte. Vedę išgy
veno 32 metus.

Velionis buvo “Laisvės” 
skaitytojas, per daug metų. 
Minersvillėj visą laiką pri
klausė prie pažangiųjų pašai
piųjų organizacijų, tom išny
kus. visą laiką priklausė prie 
SLA kuopos, kuri yra skait
linga. Jis beveik visuomet 
stovėjo pryšakyj pažangiosios 
srovės. Taip pat rėmė ir po
litines partijas, kurios stovėjo 
arčiau susirišę su pažangiai
siais darbininkais. Todėl, per- 
kratinėjus viską konkrečiai, 
surandi, kad su netekimu ve
lionio Šmulkščio, pažangieji 
darbininkai daug ko netekom!

Bet nereikia nuleist rankos. 
Reikia vienas kitam paduot 
broliška ranka ir sutartinai 
tęst jo pradėtą darbą primyn. 
To nuo mūs reikalauja klasi
nis išsitobulinimas.

Mes šiandien turime prisi
minti, kad velionio šiandieni
nis tragediškas atėmimas gy
vybės, tai imperializmo išda
vas. Godusis kapitalas už
griovė moderniškas kasyklas; 
mus iš saugesnio darbo išstū
mė į gatvę badauti arba j ieš
koti duonos kąsnio tokiose pa
vojingose vietose, ' kur nėra 
apsaugos gyvybei. Prie naujos 
sistemos, kokios žmonija rei
kalauja, tokiem seneliam tik 
atsilsio laikas turėtų būti. . . 
Prie to turime eiti. . .

J. Ramanauskas.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 121 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 193 Columbia St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SADIE GOLDMAN 
Union Wine & Liquor Store 

Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 840 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 661 Washington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH SCHINDLER
661 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
L 1056 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 934 , „ ________
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and Irquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
4th Ave., Borough of Brooklyn,

193 934—4th
LOUIS SCHACHER
e., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
L 407 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 97 Seventh Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DANIEL GERARDI
97 Seventh Ave., Brooklyn, N. Y.

No. NOTICE
L 398 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 118 Prospect Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SCHACHER LIQUOR STORE, INC. 
118 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 560 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 887 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MORRIS GARFINKEL 
Morris Liquor Store 

St., Brooklyn, N.887 Fu I ton

NOTICE i hereby given that License

the

NOTICE is hereby given that License No. 
L 412 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 546—86 St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY SANTORA. Jr. 
Dyker Liquor Store

Brooklyn, N. Y.546 86 St.

. „ No.
L 859 has been issued to the undersigned 
to sei! wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 10 4th Ave., 
County of Kings, to 
premises.
G & S Depot Wine
10 4th Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& Liquor Store Inc. 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 404 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6017 3rd Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE it
L 1257 has __ __ ____ ___
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic' Beverage Control 
Law at 30 Nevins St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR & GEORGE RUSSELL 
Russell Bros.

30* Nevins St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

the

6017 3rd
ISIDORE FRUCHTMAN 
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that LicenseNOTICE
L 67 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 110’ Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off '

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1078 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^aw at 1428 Rockaway Parkway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX' ROTH
1428 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

110

the premises.
MORRIS SCHREIBER 

Tompkins Wine & Liquor Store 
Tompkins Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1135 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 788 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 646 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1375 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY SALTZMAN
GRANT SQUARE LIQUORS STORE 

1375 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 48 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 348 Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DAVID FINKEL
348 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 105 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^aw at 4212 Third Ave., Borough of- 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAM FELDMAN
Brooklyn, N. Y.4212 Third

NOTICE is 
L 704 has 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 582 Wilson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SOL SPRUNG 
Wilson Ave. Wine & Liquors

582 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

No.NOTICE
L 891 has been' 
to sell wine and 
tion 107 of the 
Law at 4804 
Brooklyn, County 
off the premises.

HERMAN FABER
4804 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
Avenue N, Borough of 
of Kings, to be consumed

ANTHONY ROSSI 
Rossi Food Products

788 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licehse No. 
L 1433 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Bevcrage_ Control 
I>aw at 754 Broadway 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MORRIS
751' Broadway,

ROSS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 764 has been issued to undersigned 
to sell wine' and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at ■ 468 Sterling Pl., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX ROSEN 
Kings Liquor Store

468 Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 608 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 305 Roebling St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ROEBLING LIQUOR STORE. INC. 
305 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 748 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5407 Third Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to consumed off the 
premises.

HANNAH RIBNER 
Third Ave., Liquor Store

5407 Third Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 827 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 415—417 Keap St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

REPUBLIC LIQUOR STORE. INC. 
415—417 Keap Street, Brooklyn, N. Y.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
L 531 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 292 Kingston Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LOUIS HOROWITZ 
Pitkin Wine & Liquor Shop

292 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1542 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 508a Brighton Beach Ave., Borough 
of Brooklyn, County of kings, to be con
sumed off the premises.

JENNIE HONIG
Brighton Beach Wines & Liquors 

508a Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 355 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1747 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, tb be consumed 
off the premises.

HERMAN HOFFER
1747 Pitkin' Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1579 has. been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion- 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 825 Knickerbocker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. , «

HOCHBERG LIQUOR STORE CORP.
325 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Skelbkites savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

I
f -.U.-.^Z..i V.   , . >  ,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 838 has been 
to sell wine and 
tion 107 of the 
Law at 4!>06 
Brooklyn, County 
off the premises.

EPSTEIN’S LIQUOR STORE, INC. 
4906 Fifth Ave., Brooklyn, N.

issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
Fifth Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License 
L 862 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 329 Van Brunt __ ...
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ABRAHAM ELIAS 
329 Van Brunt St., Brooklyn, N. Y.

No.

Beverage Control 
St., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
L 172 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1709- Foster Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MILTON SNYDER
1709 Foster Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 333 has been isued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of" the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1567 ' Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX A. SILVERMAN INC.
1567 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thąt License No. 
L 1503 has been isued to the undersigned 
to sell wing and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7721—3rd 
County of Kings, 
premises.

SHORE 
7721—3rd

Ave., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

ROAD 
Ave.,

LIQUOR STORE.
Brooklyn.

INC.
N. '

NOTICE is hereby given that License No. 
L 277 has been Issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 401 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PHlLlp SCHUPACK 
Philip’s Retail Wine & Liquor

401 Myrtle Ave., F ''

NOTICE is hereby given that License No. 
L 144 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

REMSEN COURT LIQUOR STORE. INC. 
5 Utica Ave., Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 370 has been 
to sell wine and 
tion 107 of the 
Law at 76 St. 
Brooklyn, County 
off the premises.

EAGLE 
76 St. Marks Ave.,

issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
Marks Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

SPIRITS CORP.
Brooklyn, N. Y.

NO7TCE is hereby given that License No. 
L 256 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 698 Manhattan Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

GERALD F. DUNNE
698 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 493 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4812 Third Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY T. DUNWORTH 
4812 Third Ave., Broklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1, 65 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaw at 1130 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CUTTER & STAMMEL 
1130 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 411 has been isued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2132 86th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Liquor Store LOUIS COHEN
Brooklyn, N. Y.2132 86th St., BroiJrooklyp, N. X»



CLEVELAND, OHIO

(67-69)— Kom.

rv

&GREAT NECK
raportai

$

kurie buvo svarsto- 
susirinkime.

Tai Grand Coulee Dam (Tvenkinys), įtaisytas prie Columbia upės, Washing
ton valstijoj. Jis kaštuos $118,000,000. Dvi jėgos stotys pradedamos operuoti 
kovo mėn. 22 d. li

i

MONTELLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėlė rengia silkių 

vakarienę ir šokius, kovo 22 d. Liet. 
Taut. Namo Svetainėje. Žiburėlio 
Komitetas nuoširdžiai visus kviečia 
dalyvauti šiame parengime. įžanga 
35c.

Pirmyn Choras ruošia 
čiui sutiktuvių vakarėlį, 
23 d. kovo, Kasmočių 
Steamboat Rd. Pradžia 
draugai ir draugės norinti pasimaty
ti, pasikalbėti ir Šiaip smagiai laiką 
praleisti, maloniai kviečiame daly
vauti. Bus neilga programa, Choras

&

sudainuos keletą dainelių. Turėsime 
užkandžių ir įvairių gėrimų. Taipgi 
galėsime pasišokti prie G. Kazakevi- 
ičaus Orkestros. įžanga $1.00 asme
niui.

komiteto 
ir priimti. Finansų

ALDLD 22 kuopa ruošia parę ir 
šokius, šeštadienį, kovo 22 d., 7:30 
v. v. L. D. Svet., 920 E. 791h St. 
Prie įžangos bilietų bus duota laimė
jimai vertes $25.00. įžanga prie durų 
20c, iš anksto 10c. Šokiams gros 
Navarsko Orkestrą. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti ir 
linksmai laiką praleisti. — Kom.

(67-68)

BAYONNE, N. J.
L. A. U. Kliubas ruošia šokius 

šeštadienį, kovo 22 d., 6:30 v. v., 
329 Broadway. Šis parengimas yra 
ruošiamas J. Jurkevičiaus pagerbi
mui už jo nenuilstantį ir teisingą 
darbą prižiūrėjime svetainės. Alaną 
duosime veltui. Muzikantai bus geri. 
Nepamirškite dalyvauti. įžanga 50c 
asmeniui.—Rengėjai. ( 67-69)

A. Sauka. (67-69)

drg. P. Be- 
sekmadienj, 
Svet., 91

5 v. v. Jo

Binghamton; N. Y.

HARTFORD, CONN
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja ruošia prakalbas, sekmadienį ko
vo 23 d. Liet. Piliečių Kliubo svet., 
227 Lawrence St. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Įžanga veltui. Kalbės Dr. J. 
J. Kaškiaučius iš Newark, N. J. Te
moje: Aukštas Kraujo Spaudimas. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. (67-69)

Iš LDS 6 Kuopos Veikimo
Kovo 3-čią dieną atsibuvo 

tLDS 6 kp. susirinkimas, kuris 
buvo gana gyvas, nes draugai 
ėmė dalyvumo diskusavime tų 
klausimų, 
mi šiame

gauta iš Lietuvos ‘ Moterų Me
džiotojas.” Vaidintojai deda 
visas pastangas, kad šį veika- 
liuką suvaidinus kuogeriau- 
siai, o rengimo komisija irgi 
darbuojasi, platina tikietus ir 
daro kitus prisirengimo dar
bus. Geriausio pasisekimo vi
siems, o vietos publikai belie
ka tiktai laukti šių pramogų 
ir visiems jose dalyvauti.

*

Worcester, Mass
Auka Worcesterio Draugų 

dėl Ispanijos Liaudies 
Kovotojų

Vardai aukavusių.
Aukavo po $2: J. Daugėla

J. M.

ir J. Raulušaitis.
Po $1 : J. J. Bakšys, J. Gcr- 

dauskas, K. Kosulis, J. Struc- 
kus, N. Kudurauskas, S. Ba- 
kanauskas, J. Vaškus 
Lukas, J. Norvaiša, J
nis, P. Jucius, F. Kunigauskas, i 
M. žukienė, J. Skliutas, V. 
Novikas, V. Tumanis, P. Kaz- 
las, J. Kruzas, F. Mačiulis, 
Šiupenas, Z. Dvareckas, 
Balčiūnas, P. Sadauskas, 
Deksnis, A. Vilčauskas ir 
Demi k is.

F

A. Gra

kys, V. Yenčius, J. Degesiū- 
nas ir Ig. Lozoravičius.

Po 25c: J. Pocius ir V.

Viso $34. Širdingai ačiū 
siems aukavusiems!

J. J. Bakšys.
Pastaba:

Pinigai
Ispanijos i 
Komitetui, 
worcesterieciams

gauti ir perduoti
kovotojų gelbėj imo

Širdingai ačiū
už taip di-

D. M. Šolomskas.

Montello, Mass
Mas šr/das, Nelaimės, • Sirgimai 

ir Mirimui
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo reikalais Naujoje Angli
joje važinėjo “Tiesos” angliško 
skyriaus ifedaktorius Jonas Or- 
manas, iš Brooklyn,N.Y.

Suaugusių ir jaunimo kuopos 
bendrai surengė bankietą, ku
ris atsibuvo kovo 2 d. Lietuvių 
Tautiškam Name, kuriame da
lyvavo J- Ormanas. Jaunimo ir 
senimo parengime daly vavo 
daug. Jaunuoliai daug dirbo 
prie šio bankieto suruošimo.

Kovo 3 d. buvo suruoštos 
prakalbos su paveikslais. Pa
veikslai buvo traukti laike pra
eito LDS seimo jaunimo sparta- 
kijados, įvykusios Brooklyne. 
žmonių tą vakarą buvo mažai. 
Parengimas visiems pat iko. 
Kalbėtojas agitavo už naujų na
rių gavimą. Nekurjc prižadėjo 
vėliau prisirašyti.

Po sunkios gerklės operaci
jos mirė George Matusevich, 
sulaukęs 75 metų amžiaus- Gy
veno. pavieniai. Prigulėjo prie 
Jaunų Vyrų Kliubo ir L. Tau
tiško Namo ir prie pašalpinės 
St. Roko Draugystės. B u vo 
laisvų pažiūrų žmogus. Jis skai
tydavo “Laisvę,” nors tiesiogi
niai nebuvo jos užsiprenumera
vęs. Ją gaudavo knygyne.

6 dieną kovo palaidotas lai
svai. Paliko nuliūdime Petrulius 
ir kitas gimines.

Sunkiai susirgo rožės 
Gutauskas, Jr., dabar 
kiek geriau. Linkėtina 
pasveikimo.

4

tnNMMMMwi

I vo 10, begesinant gaisrą Strand 
i Theatre, žuvo 12 ugniagesių; 
i 21 sužeista, vienas iš tų sužei
stų gal mirs.

Gaisras prasidėjo sekmadienį 
į pirmadienį, 1 vai. naktį/ Tapo 

i sušaukta visi ugniagesiai, žmo
nių ten nebuvo. Bet jie puolė 
gelbėti inšiūrytą fornišių. Pa
statas buvo senas, nedrūtas, 
į lūžus stogui—krito balkonas 
2-jų aukštų. Vieni gaisragesiai 
buvo viršuj, kiti apačioj, mažai 
kas galėjo išsigelbėti.

Kovo 12 buvo gedulu diena. 
Buvo uždarytos visos biznio įs
taigos, saliūnai, mokyklos, ban
kas ir valdiški ofisai- Neku- 
riuos žuvusius ir lietuviai paži
nojo, ateidavo pas A. Railą.

Vietos pažangieji lietuviai 
gražiai atsiliepė į atsišaukimą 
aukų Ispanijos kovotojam gelbė
ti. Sukėlė virš 50 dol. Būtų ge
rai, kad dabar atsilieptų su 
gausia parama “Laisvei” jos 
30 m. sukakties proga. Ketvir
tą dieną balandžio išeis “Lai
svė” padidinta. Pasveikinimus 
perduokite G. Šimaičiui, kuris 
persiųs “Laisvės” įstaigai.

žolynas.DETROITO ŽINIOS
ryte,

savo
Vi-

Detroito Kalendorius
Kovo 23 d., 10 vai. 

įvyks Detroito Lietuvių Pilie
čių Kliubo susirinkimas 
name, 9236 Cardoni Avė.
si nariai privalo dalyvauti.

Kovo 23 d., 8 vai. vakare, 
Vytauto Bacevičiaus koncer
tas Masonic Temple (ant 2-nd 
ir Temple St.), priešais Cass 
Park. Rengia Detroito Liet. 
Kultūros Org. Nesivėluokite, 
nes prasidės pažymėtu laiku.

Michigan teatre rodoma ju- 
džiai šią sava’itę “The Great 
Dictator.” Vieta randasi ant 
Bagley ir Grand River.

Alvinas.

Aido Choras Ruošiasi Persta
tymui Operetes

Aido Choras smarkiai ruo
šiasi prie su vaidinimo operetės 
“Išeivis,” kuri 
balandžio 20 
Hali.

Detroitiečiai 
na pasilaikyti
lėtumėt dalyvauti šios puikios 
operetės perstatyme.

bus perstatyta 
diena Finnish v

prašomi tą die- 
laisvą, kad ga

A id iečiai taip pat 
prie pianisto-virtuozo 
Bacevičiaus koncerto. 
Aidas dalyvaus toj 
moj. Dainuos rinktines

Aidiečiai prašomi 
praktikas, nes daug 
darbo ant rankų.

ruošiasi 
Vytauto 
Mat, ir 
progra- 
dainas. 
lankyti 
turime

Graikai Praneša:
Athenai. — Albanijoj 

daugiau ar mažiau persi- 
šaudo graikų artilerija su 
italų artilerija. Italų orlai
viai mėtė bombas į vienų 
Graikijos prieplaukų, bet 
neturėjo pasisekimo. Italų 
orlaivis žemai skrisdamas 

pet gy. I apšaudė 'namus vienoj Grai-

liga J. 
jaučias 
greito

B rock tono gyventojai 
veno liūdnas valandas, kai suži- kijos saloj, bet nepadarė 
nojo, kad pirmadienio ryte, ko- nuostolių.

Scranton, Pa
ALDLD
Domei;

kričio

12 Apskričio Narių 
Pranešimas 12 Aps- 
Kuopų Komitetam

ir draugai:Draugės
Metinė 12 apskričio konfe

rencija nutarė, kad pusmetinę 
konferenciją laikyti Scranto- 
ne. Todėl mes pranešam, kad 
12 Apskričio pusmetinė kon
ferencija įvyks gegužės 4 die
ną (sekmadienį), tai patogus 
laikas. Po konferencijos bus 
didelis bankietas su visokiomis 
grožybėmis. Yra užkviestas 
iš Wilkes-Barre tas didžiulis 
choras, kuris, be abejo, pa
linksmins mus visus.

Laikas greitai prabėgs, to
dėl jau dabar reikėtų pradėt 
ruoštis. Ateinančio mėnesio 
susirinkimuose išsirinkite dele
gatus. Kuopų sekretoriai pa
ruoškite pilnus raportus, kad 
tuo palengvinus delegatams ir 
apskričio sekretoriui.

12 Aps. Sekr. D. Pralęika.
ALDLD 12 Apskričio 

Valdybai
ALDLD 12 Apskričio komi

teto posėdis įvyks 2< 
(March),

kovo 
pas drg. P. Radi- 

šauskienę, 206 Fourth St., Wy
oming, Pa., 2 vai. po pietų. 
Būtinai dalyvaukite šiame po
sėdyje, nes yra daug reikalų 
atlikti pirma mūsų apskričio 
pusmetinės konferencijos.

Sekr. D. Praleika.

Hartford. Conn
šeštadienį, kovo 22 dieną, 

rengiama puiki vakarienė at- 
žymėjimui įsikūrimo savos 
svetainės, tai yra, dabartinių 
Laisvės Choro kambarių, 157 
Hungerford St. Po vakarienės 
bus ir šokiai. Visi progresy
viai lietuviai privalo dalyvauti 
ir paremti šį parengimą.

Pelnas eis tos svetainės pa
laikymui.

Visur Dalyvavęs.

STAMFORD, CONN.
Sovietų Filmą

“Didžioji Pradžia”
(The Great Beginning) 
Su Angliškais paaiškinimais.

Ketvirtai, Kovo 20 March
CARPENTERS HALL 

67 Gay St, Stamford, Conn. 
Pradžia 7:30 v. v. įžanga 40c.

, Kviečia I. W. O. Ruošėjai.

337 Union A venae 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1168

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER
Parsamdo automibilįus ir ka

rietas veselijofn, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Grapoijus-ĮJįuJertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(Koplyčia)

Kuopos 
išklausyti 
sekretorius pranešė, kad dar 
vis tebeserga drg. P. Kastra- 
vickas, nors jau žymiai eina 
geryn, ir kad drg. F. Breivie- 
nę susilaukė antrą sūnų, tai 
jai nutarta atmokėti pašalpa.

Komisija surengimui pra
mogos pranešė, kad vakaras 
įvyko vasario 21-mą dieną, 
kur buvo suvaidinta vaizdelis 
paimtas iš Lietuvos tarnaičių 
gyvenimo “Čigonė.” Vaidini
me dalyvavo dd. A. Rapčis, A. 
Tvarijonienė, O. Dzidulionie- 
nė, J. šimoliuniūtė ir O. Gir- 
nienė. Veikaliuko sumokinime 
daug pasidarbavo drg. A. žo
lynas. Dainas sumokinti dar
bavosi drg. H. Pagiegalienė. 
Sufleriavo drg. M. Bekerienė. 
Veikaliuką suvaidino gana ge
rai. Surengime jo daugiausiai 
darbavosi dd. J. Kireilis, J. 
Morkūnas, Al.
J. Gabužis. O jiems pagelbė
jo dd. A. Garnis, A. Kamins
kienė ir K. Dzidulionis. Nuo 
šio parengimo pelno liko $42 
su centais. Visiems pasidarba
vusiems prie šio parengimo ir 
publikai už atsilankymą pri
klauso didelis ačiū.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Marčiuska ir

Išrinkta vajininkai, kurie 
darbuosis per šį vajų priraši
nėjime naujų narių. Už vaji- 
ninkus apsiėmė dd. J. Nava- 
linskienė ir S. Jasilionis. Ir šia
me susirinkime jau įrašyta vie
na nauja narė drg. S. Veziūtė.

Nutarta pasiųsti pasiprieši
nimo rezoliuciją prieš karinį- 
diktatorišką Roosevelto bilių 
1776.

Nutarta pasiųsti delegatą j 
šaukiamą Amerikos Liaudies 
Suvažiavimą, kuris įvyks ba
landžio 5-6 dd., New Yorke. 
O kad sukelti delegato kelio
nės lėšas, tai nutarta surengti 
pasilinksminimo ’vakarėlis, ku
ris įvyks kovo 30-tą dieną. Pa
tartina visiems vietos lietu
viams skaitlingai dalyvauti ja
me.

Kuopos komitetas, su pagel- 
ba draugų, planuoja surengti 
didelį pikniką kada nors vi
durvasaryje, tai bus didelė iš
kilmė LDS 6 kuopos vasaros 
sezone.

O užbaigimui žierpinio sezo
no, tai LDS 6 kuopa rengia 
dar vieną pasilinksminimo va
karą, kuris įvyks balandžio 
18-tą dieną, šiame vakare bus 
suvaidinta juokinga komedija

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

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7904

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

4-

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, kovo 22 d., 8 vai. vaka

ro įvyks puiki vakarienę, atidarymui 
namo, Lietuvių Amerikos Choriečių 
Draugovės, Ine. Bus 157 Hungerford 
St. Svetanėje. Įžanga $1.00 asmeniui. 
Po vakarienės bus šokiai. Kviečiame 
dalyvauti. — Komisija. (67-69)

NEW KENSINGTON, PA.
ALDLD 74 kp. Narių Atydai! 

Sekmadienį, kovo 23 d., įvyks LDS 
susirinkimas ir po LDS susirinkimo, 
turėsime ALDLD kuopos narių pa
sikalbėjimą. Todėl kviečiame mini
mos kuopos narius dalyvauti. — J. 
Čiuplis, (67-68)

si

a
SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pely
nas, 'alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, 
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

Taipgi aš 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti. %.

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata .................... 60c
Ramatų žolės ........................ GOc
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė* aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

trukžolčs, valeri- 
gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

turiu visokių sutaisytų

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
į va iriom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191

F. W. SHAUNS 
(S1IALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

&

j vakarėlį.

Pare sck-

E

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

■■

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, kovo 21 d. Liet. Svet., 

29 Endicott St., 7:30 v. v. LLD kuo
pos rengia linksmą vakarėlį. Kvie
čiame dalyvauti, bus daug įdomybių, 
kurias sužinosite atsilankę 

(66-68)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales 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 2-8842

BINGHAMPTON,
Spaudos Fondui įvyks

madienį, kovo 23 d. Liet. Namo, apa
tinėj svetainėj, (šoninės durys). Pra
džia 1 vai. po pietų. Įžanga 25c. 
Kviečiame visus. — P. M. (67-68)

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St—Brooklyn — “Laisves’’ Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadorlškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

O

Gaminami
namų

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

S? 3

Laukiame Jūsų

1

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

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

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm

Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

108 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

V

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Yra Skaniausi

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI VYRAMS 

ARIE LYTIES DALYKUS
Dar galit pas mane gaut

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apię svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuokit:

J. BARKUS
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

keptuve
THE BAKERS*

UNION LABEL

yra 
unijinė

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliąi 
ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; 
Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter 
Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.
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‘Tosteris ir Jo Draugai Padėjo Pirmus 
Nesunaikinamus Pamatus Darbininku 

Atsiekimams ” Pareiškė Browderis

Vėl Sueita Tartis dėl 
Bušų Streiko

Mur-

Paukščiui Bankiete Bus 
ir Tolimy Svečiu GREEN STAR BAR & GRILL

NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

*

Pereitą pirmadienį įvyku
siame masiniame susirinkimo, 
suruoštame pagerbti William 
Z. Foster jo 60 metų sukak
ties proga, didžiojoj Madison 
Square Garden salėj, New 
Yorke, Earl Browderis savo 
prakalboj pareiškė, jog Fos
terio gyvenimas glaudžiai 
surištas su Amerikos darbi 
ninku svarbiausiais atsieki 
m a is.

jį pasaulinį karą. Jais yra iš
stojimas organizuoto darbi
ninkų judėjimo, kaipo masinės 
išraiškos, kaipo .sprendžiamo
sios jėgos tautos gyvenime. 
Padaugėjimas darbo unijų na
rių iki dabartinio skaičiaus 
devynių iki dešimts milijonų 
parodo pakilimą kokybės, kas 

i atžymi išstojimą darbininkų 
j klasės sąmoningu dalyviu 
Itorijos scenoj, pamatinę 
įkaitą klasių santykiuose.

Kokybinė organizuotų dar-
■bininkų pažanga atžymėta jų 
įėjimu ir užkariavimu organi
zacinių tvirtumų pamatinėse 
i.“ masinėse gamybos industri
jose, monopolistinio kapitalo 
tvirtovėse, ir jų išstojimu po
litiškoj dirvoj su savo pirmais 
žingsniais kaipo nepriklauso
ma jėga, atsiskyrus nuo bur
žuazinės mokyklos ir domina
vimo.

is-
pu

GIO prezidentas Philip 
ray atvyko miestan dalyvauti 
pasitarimuose su majoru La
Guardia dėl miesto busų linijų 
operatorių ir konduktorių strei
ko, kuriame dabar randasi 3,- 
500 darbininkų. Po pasitarimo 
su majoru, Murray vėl tarsis 
su Transporto Darbininkų pre
zidentu Michael Quill ir kitais 
unijos vadais.

Streikierių jėgos šią antrą 
streiko savaitę paaugo gilyn ii1 
platyn. Kas liečia minėtų kom
panijų darbininkus, tai jie ir 
nuo pradžių buvo šimtu nuošim
čių solidarūs, čia kalbama apie

Komunistų Parti- 
; taiką, prieš ka-

tas bandymas ne
pareiškė Fosteris. 
komunistai yra su- 

pat medžia

“Tai buvo Fosterio ir jo 
draugų pionieriškas darbas, 
kuris padėjo pirmus nesunai
kinamus pamatus tiems isto
riškiems atsiekimams. Tai bu
vo Fosterio vadovybė organi
zavime skerdyklų darbininkų . 
1917-18 metais, ir plieno 
bininkų 1919-20 metais, 
pralaužė “openšaperių” 
tvaras, taip rūpestingai

dra u g i š k u m as niekad 
nutrauktas. Minėjo

ir tarptautinius kon-

mobilizaciją paramos streikiė- 
riams iš -15,000 kitu transporti
ninkų ir įvairių CK) ir AF of 
L darbo unijų, taipgi masinių 
organizacijų abehiai. šią savai
tę pravedami visokeriopi mitin
gai ii' konferencijos, kuriose pa- 
siruošiama visokioms netikėtu
mams, kadangi matosi požymių, 
jog kompanijos gali bandyt 
laužyt streiką su visokių sky- 
mų, streiklaužių ir policijos pa
ge Iba.

Iš streikierių pusės daromi 
šie žingsniai: antradienį buvo 
apie 600 atstovų nuo 45,000 
transportininkų mitingas tiks
lu gaut paramos pikietams; ke
tvirtadienį Industrinių Unijų 
Tarybos mitingas, atstovaująs 
400,000 CIO unijistų; penkta
dienį visokių unijų ir kitų ma
sinių organizacijų konferencija 
Hotel Edison Sun Room, 228 
W. 47th St.

Lankėsi “Laisvėje”
D- Diškevičius iš Torrington, 

Conn., viešįs pas seserį, užėjo 
šeštadienį pasisvečiuoti ir pas 
laisviečius. Drg. Diškevičius 
yra senas “Laisvės” skaitytojas 
ir rėmėjas.

Jau visi žino, kad V. Paukš
čiui pagerbti jo 60 metų su
kakties proga rengiamame ban
kiete bus skaitlingi brooklynie- 
čiai. Tačiau gal ne visi žino, 
kad jame turėsime ir gana toli
mų atstovybių. Drg. L. Beke- 
šienė, rochesterietė veikėja, 
man pareiškė:

—Pradžioj savaitės atvažia
vau taip toli, kad dalyvauti Am. 
darbininkų vadui Fosteriui pa
gerbti masiniame mitinge, tad 
palauksiu 'galo savaitės, kad 
dalyvauti lietuvių liaudies 
švietėjo ir organizatoriaus V- 
Paukščio sukakčiai paminėti 
ruošiamame bankiete. Tada par
vešiu rochesteriečiams pilną ra
portą. Bankiete dalyvaus ir ro
chesterietė A. Ivanaitienė, kuri 
čionai nuo seniau ilsisi-vieši 
pas savo sūnų. Girdėt, jog ta
riasi atvykti ii' iš kitų kolonijų.

Kad užtikrint sau dalyvumą 
ir palengvint ruošėjams darbą, 
visi prašomi įsigyti bilietus iš 
anksto. Jie gaunami “Laisvės” 
raštinėj ir pas platintojus. Kai
na $1.25.

Bank iotas įvyks jau šį šešta
dienį, kovo 22-rą, 7 v. v., Cres
cent Palace, 3386-8 Atlantic 
Ave., Brooklyne.

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
S Ui 

adresas.

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

UM h tUti

FINDING MONEY!

BROOKLYNO MOTERIMS
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas (vyks šio ketvirtadienio 
vakarą, kovo 20-tą, 8 vai.,' 419 Lo
rimer St. Kviečiame ir ne nares. —
Valdyba. . (66-67)

i*
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,

RUOŠIAMA PARE
Paminėjimui l-my Sukaktuvių

Penktadieni, 21 d. kovo sueina ly
giai metai kai Jonas. Jurevičius ati
darė Cleveland Palace Bar ir Grill. 
Todėl apvaikščioti tas sukaktuves, 
jis ruošia parę — bus per dvi dienas. 
Penktadieni ir šeštadieni, kovo 21 ir 
22 dd. Apart paties Jurevičius, kvie
čią ir Manageris Vincas Kariūnas 

• pažjstamus ir draugus dalyvauti per 
dvi dienas, paragauti “dzūkiškų kil- 
basų.” Taip pat yra ir Bowling Alley.

Privažiavimas lengvas: Jamaica 
Linijos clevei toriu arba Broadway 
gatvekariu važiuokite iki Cleveland 
St., (arti Fulton St.).

Turime įvairių degtinių, alaus 
gero vyno.

CLEVELAND PALACE 
234 Cleveland Street 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Applegate 7-9718

JOHN JUREVICH, Sav.
WM. KARBONAS, Mgr.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

vimas ir 
nebuvo 
Fosterio 
cionalius
taktus, pažinti no tik savo ša
lies, be taip pat pažinti ii' iš
aiškinti bei palyginti su savo
mis ii’ kitu šalių darbininku 
problemas. “Iš pat pirmos pa-j 
žinties su juomi,” sakė Brow
deris, “jame pastebėjau gilų 
supratimą proletarinio inter
nacionalizmo,” kurį Fosteris 
stipriai parodė dar pradžioj 
pereito pasaulinio karo.

Jis taip pat kreditavo Fos
terį jo išmokinime “kompli-

dar- kuotų ir plačių unijinių pro- 
kuri blemų,” taipgi supažindinime 
už- tūkstančių jaunų vyrų ir mo- 
už-jterų su tomis problemomis. Vi- 

tvertas aplink masinės garny-1 są tai primename, sakė jis, ne
bos industrijas per suvienytas tam, kad pasakoti, bet kad 
jėgas Wall Stryto ir Gomper- jaunesnieji galėtų iš to pasi- 
so biurokratijos, ir tuo būdu Į daryti 
įsteigė garantiją, nežiūrint lai-į “ateinančiose 
kinų pralaimėjimų, kad galop 
laimės industrinis unijizmas.” 

Toliau Browderis atžymėjo 
Fosterio “centralę ir nepava
duojamą rolę” pastangose 
įkurti Darbo Partiją 1920- 
1924 metų laikotarpiu. Jo su-

1 gobė.)imą suartinti kovingąsias 
i unijistų grupes su revoliuci
niais socialistų ir komunistų 
judėjimais, “kurie padėjo pa
matą Komunistų Partijai Jun
gtinėse Valstijose ir jos išsi
vystymui gyvenime į vadovau
jančią darbininkų klasės par
iją, į nepavaduojamą instru- 

i mentą masėms atsiekimui jų

išvadas ir pasirinkti 
audringose die

nose” naujo pasaulio budavo- 
tojais žmones, “kurie turi gi
liaus; supratimą ir stipriausj 
pobūdį.”

Apie “audringas dienas prie
šakyje” jis sake :

“Rooseveltas pasisakė už 
Jungtinių Valstijų ‘visuotiną’ 
įvėlimą į karą už persidalini- 
mą pasaulio tarp imperialistų. 
Mūsų šalis taip pat gaus ir 
‘visuotinas’ pasekmes. Lai tuo 
klausimu nebūna iliuzijų. O 
čionai dar. yra iliuzijų, kurios 
turi būti išblaškytos.”

Kaipo didelę iliuziją (įsi
vaizdintą nesąmonę), Roose- 
velto budavojamą, ir jo ideo
logijos visokių “skriblerių” re
miamą, jis minėjo skiepijamą 
mintijimą, būk 
rikos/ dolerių 
amerikonizuoti 
ryti “didžiulę
naują Amerikos imperiją.”

Kita didele iliuzija Browde
ris parokavo Anglijos ir Roo- 
sevelto su jo padėjėjais viltį 
kaip nors išeiti iš karo Sovietų 
Sąjungos lėšomis. Jis sakė, 
jog ta pati iliuzija nuvedė 
juos j Munichą 1938 m., ir nu
vedė j daugelį nelaimių po 
tam. Ta iliuzija, sakė Browde
ris, “sudūžta atsimušus į pa
prasčiausią faktą. Tuo faktu 

lyra tas, kad Hitleris ir Vokie
tijos aukštoji komanda žino, 
jog jiems pigiau, kovoti prieš 
visą pasaulį sudėjus kartu, ne
gu kovoti prieš Sovietų Sąjun
gą. Ir net visi Pvoosevelto bi- 
lionai negali pakeisti to kieto 
fakto, nors jis būtų ir nemalo
niausiu buržuazijai visų ša-

ir

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

V/NCUl PAUKŠČIUI
PAGERBTI BANKIETAS

bilionais Ame- 
būsią galima 

pasaulį, suda- 
ir garbingą

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

iš sveikintoju 
iškviestas Earl 
nebuvo garsin- 
kadangi- jo da-
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ga- 

išsi-

pasi-
masi-
1930

vado-

Rengia “Laisvės” Bendrovės Direktoriai

LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai (puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold ?xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St.

kui, iki 
nėtinai vieningi ir galingi 
kovoti teisę vėl jį girdėti.

Browderis
žais prisiminė 
Amerikos

filOVA
A LIBERAL 
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH!

Brooklyn, N. Y.

■<W

■HMM

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

AMBASSADOR'' 
/’-21 . JeWei| "

Mitingas, kaip matėsi iš j 
programos, patarnavo dviem; 
tikslams — pagerbti Fosterį ii 
kartu pareikšti protestą prieš 
valdančiosios klasės pasimoji- 
mą įkalinti Browderj, paremti 
kovą už jo išlaisvinimą.

Taip vakaro pirmininkas 
Minor, taip visi sveikinusieji 
Fosterį, taip patsai jubiliatas 
savo kalbose nuosprendį Brow- 

• derį pasiųst kalėjimai! smer
kė kaipo ataką ant demokra
tijos ii’♦užsispyrimą įtraukti 
Amerikos žmones karan prieš 
jų pačių norą ir interesus. 
Fosteris sakė, jog to nuospren
džio vyriausiu tikslu yra noras 
sutramdyti 
jos darbą 
ra :

“Tačiau 
pavyks,” 
“Amerikos
daryti iš tokios 
gos, kaip Rusijos, Chinijos ir 
Vokietijos komunistai.

“Nors Browderis gali būti 
uždarytas kalėj iman, bet jo 
įtaka pasiliks gyvenime, veik
loje ir augime mūsų partijos. 
Darbininkai sužinojo, kad 
Browderis išmokino mūsų par
tiją didelių pamokų, kurias 
mes žinosime kaip pravesti 
mūsų kovose prieš karą ir už 
taiką.”

Paskiausiu 
Fosterio buvo 
Browder. Jis 
tas kalbėsiant,
lyvumas negalėjo būti iš anks
to užtikrintas: jis bile dieną, 
bile valandą galėjo būti užda
rytas kalėjimam Tad jo atė-^jj 
jimas, kaip rodė publikos atsi- j 
nešimas, buvo dalyviams ma- politines nepriklausomybės, 
loni staigmena. Jisai buvo su- “Tokiu būdu, tai nebuvo at
tiktas audringa, ilga stovinčia sitiktinas nutarimas, kuomet 
ovacija, o pradėjus kalbėti p0 piino apvienijimo ir nusta- 
viešpatavo nepaprasta ramy- tymo mūsų Komunistų Parti- 
bė, su didžiausia atyda sekėijos anį bolševistinio pamato, 
jo kiekvieną žodį. Visada jo nu0 1930 metu, kad Fosteris 
prakalbos turi 
įdomumo, 
gai, taip 
svarbos.

nuo 1930 metų, kad Fosteris 
buvo mūsų nacionaliu pirmi
ninku. Neigi buvo prietikiu, 
kada valdančioji klasės 
naudojo proga didžiojo 
nio bedarbių judėjimo 
metais, suorganizuoto ir 
vauto per mūs partiją, išnešti 
'piktus kalėjimu nuteisimus 

trumpais bruo- prieš Fosterį, greta su Mino- 
svarbiuosius ru, Amteriu ir kitais, kaipo at- 

darbininkų judėji- sinešimą į Komunistų Partijos 
mo požymius, kurių vadovybėj didelius žingsnius pirmyn. Bet 
Fosteris suvaidino 
vaidmenį ir tuomi 
amžiams įrašytas 
istorijon.”

“Tie toliausia 
reikšmingiausi požymiai Ame-' 
rikos gyvenime buvo laikotar- kalboje atžymėjo savo pirmą 
piu nuo pirmo pasaulinio karo susitikimą su Fosteriu 1912- 
iki šių dienų, kuomet Jungti- 1913 metų žiemą, nuo kurio 
nės Valstijos įžengė į antrą- laiko jųdviejų sandarbininka-

intriguojančio 
Joms taip jo drau- 

P ’iešai deda didelės 
O dabar, kas žino, 
paskutinė ilgam 
darbininkai bus

nepaprastą 1 persekiojimas Komunistų Par-, 
“jo vardas tijos tuo laiku tiktai suvarė jos 

mūsų laikui šaknis giliau į mases, ir užar- 
i tavojo mūs narius didesnėms 

siekianti ii pareigoms ateityje.”
Browderis savo tolimesnėje

Šeštadienį, Kovo 22 March
CRESCENT PALACE SVETAINĖJE

3386-8 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.
(Kampas Crescent Street)

Pradžia 7 vai. vakaro. — : — Įžanga $1.25

Prašome iš anksto įsigyti bilietus. Galima gauti “Lai
svės” raštinėje ir pas platintojus.

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

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Browderis sakė, kad buržu
azija su tais savo planais pa
vėlavo. Viena, monopolinis 
kapitalizmas smaugiasi pats 
savo kontradikcijose. Kita, re
voliucinė darbininkų klasė įsi
gijo .perdaug “supratimo ir 
žinojimo,” tad daug ilgiau ne
galės pakęsti būti kanuolių 
pašaru imperialistiniams ka
rams. Trečia, socializmo kraš
tui šviečiant skaisčiu pavyz
džiu ir Komunistų Partijoms 
veikiant visose žymesnėse ša
lyse tie buržuazijos “imperi
jų sapnai” gali būti paversti 
į dulkes ir darbininkų klasė 
išeiti pergalėtoja.

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREE7
Tarpe Graham & Manhattan Aven

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Stagg 2-2173

Duodame ant Išmokėjimų

Lietuvių Kūro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

• • • •**•***’į | Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsij inžinieriai išmleruos jūsų namus ir (dės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

0 TRU-EMBER FUEL CO., INC 
y 496 GRAND STREET BROOKLYN, J

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

Office Phone 
EVergreen 4-6971

V

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote- 

' rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street

OPEN

RHEA

DAY and NIGHT

Managed by

TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

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

GENT-S* DAYS 
Wed., Thurs., FrL, Sat. and 

Sun. all day and night




