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JUGOSLAVIJA JAU NU
SILEIDUS HITLERIUI

Kai kurie ministerial įspė
jo, kad jeigu Jugoslavija 
formaliai susirištų su Vo-
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Graikų Pranešimas:
Athenai, kovo 21. — Tarp 
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• Roma. — Italų politikai 
teigia, kad Jugoslavija šį 
sekmadienį ar pirmadienį 
įstosianti į sąjungą su Vo-

Belgrad, Jugoslavija, ko-, 
vo 21. — Jugoslavų ministe- 
rių kabinetas naktį ilgai 
svarstė, kokius Vokietijos

— vieną. Vokiečiai per die
ną taipgi prarado keturis 
savo orlaivius.

vos
KARALIUS NUO VO 

KIEČIŲ BOMBŲ

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII

“L.” Administracija.
Anglija liks tik mažesniuo
ju partneriu.”

London, kovo 21. — Ang-I Washington, kovo 21. — 
lų valdžia paskelbė, jog per-j Armijos vadai planuoja imt 
nai ji gavo 1,875 karinius• kariuomenėn jaunuolius 
orlaivius iš Amerikos. nuo 18 metų amžiaus.

i
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reivių ir reikmenų; jie taip
gi pavojingai sužeidė ir, 
“turbūt”, nuskandino tris 
prekinius Italijos laivus.

la-
kiek viena bandoma * v

Washington. — Roosevelto 
valdžia organizuoja pusę 
miliono žmonių pardavinėt 
“apsigynimo” paskolos bo-
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KRISLAI
Vincui Paukščiui Pagerbti 

Vakaras.
60 Metą Amžiaus, 40 Metų 

Veiklos.
"Esu ir Būsiu Jūsų Prezi

dentas! ...”
Visuomenė Sako: Neesi ir 

Nebūsi!
Rašo R. Mizara

banijoj. Anglų submarinai
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London. — Sukilo 
niai gyventojai prieš 
Itališkoj Somali j o j.- I ’ ■■■l.l-.. »■■■■ ■■■■........   -- -- I,
Lietuvos prezidentu nebūsi. 
Veltui tavo pastangos. Veltui 
pastangos tų, kurie tau tūra- 
voja!

Lysk į muziejų, ponas Sme
tona !

šiandien, šeštadienį, vakare, 
pažangioji Brook lyno lietuvių 
visuomenė susirinks į Crescent 
Palace, 3386 Atlantic Ave., 
Brooklyne, pagerbti seną vei
kėją ir literatą Vincą Paukšti.

Tai bus 60 metų jo amžiaus 
sukaktuvių a t ž y m ė. j i m a s.

V. Paukštys — reta pas mus 
asmenybė. Jaunutis pradėjo 
eiti per sunkias gyvenimo mo
kyklas: dirbo, veikė ir mokėsi, 
O 1905 metais Vincas jau pa
teko į pačią sunkiausią, 
blausiai
revoliucionieriaus mokyk lą, 
universitetą — caro kalėjimą.

Kalėjimas atvėrė jam akis 
dar plačiau. Tuojau jis įstoja 
į social-demokratų (bolševi
kų) partiją. Ir vėl areštas ir 
vėl kalėjimas!... O kai 
Paukščiui grūmojo dar dides
nis pavojus, jis pasileido bėg
ti į pasaulį, kaip tūkstančiai 
kitų tų laikų revoliucionie
rių !. . .

Dėka tam mes turime pas 
save Vincą Paukštį. Ameriko
je jis suvaidino didžiausią 
lę dirbdamas "Laisvės” 
dakcijoj, eidamas josios 
daktoriaus pareigas.

Dėl nesveikatos V. Paukštys 
turėjo pasitraukti iš redakci
jos, bet nepasitraukė iš darbo. 
Jis veikia, kiek tik gali. Jis 
nuolat bendradarbiauja "Lais
vei.” Jis veikia, kiek sąlygos 
leidžia, organizacijose.

Taigi minėdami V. Paukščio 
60 metų amžiaus sukaktį, po
draug minėsime ir arti 40 me
tų jo visuomeninės veiklos.

Gyvuok, drauge Paukštį, il
giausius metus ir dirbk, veik, 
kol visai darbo žmonijai tai
kos ir laimės saulė patekės!

Kunigų “Amerika” spaus
dina šiuos "tautos vado” žo
džius :

"Aš buvau, esu ir būsiu Lie
tuvos prezidentas jūsų aky
se ... ”

Taip, Klingos, Laučkos, Jur- 
gelionio, kunigo Balkūno, fa
šistų ir labai tamsių davatkų 
akyse "tautos vadas” gal būt 
yra ir bus prezidentas. Bet jis 
niekad nebus prezidentas 
Amerikos lietuvių visuomenės 
akyse. Jo Lietuvos preziden
tu niekas niekad nerinko. Jis 
smurto keliu buvo pasigrobęs 
valdžią į savo rankas; jis su 
kitais lietuvių tautos nenaudė
liais engė Lietuvos liaudį, ka
lino josios reikalų gynėjus, žu
dė geriausius jos kovotojus; 
kraujuose plukdė Suvalkijos 
ūkininkus!

O paskui, kai Lietuvos pa
dangėje prasidėjo brėkšti auš
ra, jis, ’‘tautos vadas,” pa- 
knopsčiais smuko pas Hitlerį!

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

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

dm

4 Streiklaužiai, Pel- 
nagrobiai Paskirti 
Streikam Taikyt

Rooseveltas įstatė j Streikų Taikymo Komisiją Aršiausius 
Darbo Unijų Priešus, Streikų Kriušintojus

Washington. — štai ko
kius keturis asmenis prezi
dentas Rooseveltas paskyrė 
kaipo biznio atstovus į ko
misiją taikyt darbininkus su 
samdytojais ir pastot kelią

Vokiečių Orlaiviai 
Įnirtusiai Kriuši- 
no Plymouthą

Anglai Praneša:
London, kovo 21. — Šim

tai vokiečių orlaivių, že
mai skrisdami, griovė ir de
gino Plymouthą, anglų prie
plaukos miestą su virš 210,- 
000 gyventojų. Vokiečių Ja

streikam. Čia paduodami 
faktai apie tuos “taikyto
jus” yra paimti iš Jungti
nių Valstijų kongreso pilie
tinių teisių komisijos, ku
riai vadovavo senatorius 
La Follette:

Walter Teagle, pirminin
kas New Jersey Standard 
Oil kompanijos, 1933 metais 
sukūrė didžiausia smurti
ninkų organizaciją' naikint 
darbo unijas.

Cyrus Ching, vice-pirmi- 
ninkas Jungtinių Valstijų 
Gumos korporacijos, buvo 
narys Walterio Teagle ko
miteto unijoms kriušint; jis 
taipgi yra Amerikos Fabri
kantų Susivienijimo čam- 
pionas žygiuose prieš dar-

“LAISVĖS” 30 METU JUBILeJAUS 
REIKALAIS

Šiomis dienomis aukų gavome sekamai:
ALDLD 28 kuopa, Waterbury, Conn., $3.00.
Alex Klimas, Hartford, Conn., $5.00.
A. Kiškiūnas, Hartford, Conn., $1.00.
P. Ramonas, Schenectady, N. Y., $2.00.
A. Gudzinskas, Schenectady, N. Y., $1.00.
Karolis Gražulis, Cranford, N. J., $2.00.
Zmitrų šeima, Johnson City, N. Y., $3.00.
Širdingai ačiuojame aukotojams ir tikimės, kad 

gelis paseks juos su aukomis. z

Skubiai Stato Laivus 
Siųst Amerikos Ar

miją į Karą

Sunaikino 1-mą Laivą 
Su Amerikos Ginklais 

Po Biliaus 1776

Italai ir Vokiečiai Tikisi 
Jugoslavijos Ben

dradarbiavimo

kriušino biznio pastatus, 
gyvenamuosius namus ir 
viską abelnai tame mieste. 
Tiek daug žmonių užmušė 

j ir sužeidė, kad jie visi dar 
nesuskaityti. Be kitko, vo
kiečių bombos suardė ir kai 
kurias slėptuves, gyvus pa
laidodami buvusius jose 
žmones. Bombininkai nepai
sė, kad anglų priešlėktuvi
nės kanuolės, kaip vienu 
nuolatiniu griausmu, pleški
no j juos.

Šiuo žygiu vokiečiai pa
darė benamiais tūkstančius 
plymouthiečių.

Naktį vokiečių orlaiviai 
bombardavo aštuonis Lon
dono apskričius, užmušė ke
liolika žmonių, bet nedaug 
medžiaginių nuostolių tepa
darė.

Dar nesuskaityti visi lon- 
doniečiai, kuriuos vokiečiai 
užmušė bei sužeidė didžiuo
ju savo užpuolimu trečiadie
nį.

Roger D. Lapham, pirmi
ninkas Hawaiian-American 
Garlaivių kompanijos, buvo 
pirmininkas San Francisco 
Fabrikantų Susivienijimo, 
kuris išleido pustrečio iki 
penkių milionų dolerių be- 
samdydamas šnipus, streik
laužius ir provokatorius 
prieš darbo unijas ir strei
kus. Ta garlaivių kompani
ja pirko už 14 tūkstančių 
dolerių nuodingų, ašarinių 
dujų prieš San Francisco 
streikierius 1934 metais.

Eugene Meyer, leidėjas 
dienraščio “W a s h i n gton 
Post,” buvo narys karinių 
pramonių komisijos laike |

Berlin. — Vokiečių sub- 
marinai paskandino pirmąjį 
Amerikos’ginklų prikrautą 
laivą plaukusį Anglijon po 
to, kai Amerikoj tapo išleis
tas įstatymas pagal bilių 
1776 dėlei visuotinos pagal
bos Anglijai.

Apie to laivo sunaikinimą 
rašo ir italų spauda.

I

Vokiečiai pataiso pirmes
ni savo pranešimą, apie pa
skiausiai n u s k a n d i n tus 
Anglijos laivus; sako, jų nu
skandinta ne 60,200 tonų, 
bet 91,500 tonų įtalpos.

Berlin. — Svetimu kraš
tų diplomatai šičia numato, 
kad už dviejų trijų dienų 
į Berlyną atvažiuos Jugos
lavijos ministeris pirminin
kas D. Cvetkovič ir Užsieni
nis ministeris Cincar-Mar- 
kovič ir pasirašys sutartį 
dėlei artimo sandarbininka- 
vimo su Vokietiją, Italija ir 
Japonija.

Pasak Vokiečiu,1 tai Tur
ky ir Jugoslavy "Klau-

ANGLAI SUNAIKINO 4 
ITALŲ LAIVUS, TARP 

JŲ DU KARINIUS

GRĘSA JUGOSLAVU SUKILI
MAI DEL VOKIEČIŲ REI

KALAVIMŲ PRIĖMIMO
Anglai Praneša:

London. — Anglų orlai
viai torpedomis nuskandi
no vieną italų šarvuotlaivį______ , _  ______
ir vieną naikintuvą Valonoslreikalavimus J u gos lavija 
ir Durazzo prieplaukose, Al-1 galėtų priimti. Vienas pra-

Fabrikantų Pirmininkas Tvirtina, kad Amerikos Armija 
Ir Laivynas po 6 Mėnesių Jau Dalyvausią Kare

Washington. — Jungtinių vime Floridoj pats nurodė 
Valstijų vyriausybė tyliai
supirko iš kompanijų ir per- karo užims pirmą vietą tarp 
taisė tiek keleivinių ir pre- angliškai kalbančių šalių, o 
kinių laivų, kad vienu žygiu 
jais galėtų pasiųst 250,000 
kariuomenės per vadenyną, 
kaip pasirodė kongresinėje 
lėšų komisijoje.

Valdžia skubiai statydina 
200 naujų laivų gabent ka
reivius anapus vandenynų. 
Bet sako, to dar neužteks 
ir reikalauja daugiau pa
skirt lėšų “pagalbiniams” 
laivams karinio laivyno.

Vokiečiai Nuskandi 
nę dar 60,200 Tonu 

Anglijos Laivų

Pagal vokite, gerbiamieji, 
apie tokį nerimtą, tokį akiplė
šiškai drąsų pasakymą: "esu 
ir būsiu Lietuvos preziden
tas ...”

Ką gi tas reiškia? Ogi reiš
kia tai, kad mes teisybę sakė
me, skelbdami, jog visi tie, 
kurie šiandien šūkaloja — so- 
cijalistai-fašistai-klerikalai — 
apie "laisvą Lietuvą,” jie turi 
galvoje grąžinti Smetoną Lie
tuvon viešpatauti.

Smetona tą puikiai žino. To
dėl jis taip drąsiai pareiškia: 
esu ir būsiu — ir kš jūs man 
padarysite!

Tegu Laučkos, tegu Balko
nai, tegu Tysliavos, tegu kiti 
smetoniški pakalikai skelbia 
išvien su "tautos vadu”, kad 
Smetona “yra ir bus Lietuvos 
prezidentas.”

Amerikos lietuvių visuome
nė, Lietuvos visuomenė kitaip 
mano ir sako. Ji taria "tautos 
vadui”: Tavo 
dainuota. Tu

Berlin. — Vokiečių valdi
ninkai sako, jog iš Turkijos 
prezidento Inonu atsakymo 
į Hitlerio laišką “dalykai, 
be abejo, išsiaiškino” kas 
liečia santykius tarp Vokie
tijos ir Turkijos. Bet kaip 
jie “išsiaiškino”, to visai ne
skelbiama.

Nye vadovaujami tyrinėji
mai 
stambus dalininkas vario 
kompanijų, tiksliai kėlė ir 
kėlė vario kainas, kuomet 
varis buvo labai reikalingas 
karinis metalas Amerikos 
valdžiai. Jis karčiai kovojo 
prieš Šalies Darbo Santikių 
Įstatymą, pripažįstantį dar
bininkam teisę organizuo
tis į unijas ir streikuoti.

Prez. Roosevelto paskir
tas Clarence Dykstra, kaip 
streikų taikymo komisijos 
pirmininkas, yra kartu ir 
verstino kariuomenėn ėmi
mo pirmininkas. Tai reiškia, 
kad jis galės pirmiausiai 
siųst į armiją tuos jaunus 
darbininkus, kurie pasižy
mės kaipo kovingi unijistai 
ir streikieriai.

Anglų Lakūnai Kirto 
Smūgį Cologne

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų spaudai atsiun
čiamos žinios iš Berlyno 
teigia, jog kas liečia Vokie
tiją, tai Turkijos ir Jugosla
vijos klausimai jau 
išspręsti.”

Anglų Pranešimas:
London. — Anglų orlai

viai trumpai, bet audringai 
bombardavo Cologne, vokie
čių pramonės centrą; su
pleškino didelį žibalo san
dėlį, padegė kelis didžiulius 
fabrikus, ardė geležinkelius, 
užkūrė milžiniškus gaisrus 
ir abelnai šiuo trumpu žy
giu padarė daugiau priešui 
žalos, negu pirmesniais il
gais bombardavimais. Ang
lų lakūnai taipgi naikinan
čiai atakavo vokiečių sub- 
marinų stovyklą Loriente, 
Franci jo j.Kovo 21 d. mirė Povilas 

Pagiegala. Laidotuvės bus 
pirmadienį, kovo 24 d., Ves
tai Hills Memorial Park. 
Kuriem laikas pavelys, kvie
čiam palydėti.

Velionis Pagiegala pri
klausė Liet. Literatūros
Draugijos 20-to j kuopoj, 
taipgi buvo “Laisvės” skai
tytojas. Apie velionio mirtį i laisvę ir Mussolinio seserė- 
telegrama pranešė brolis A. ną pulkininką Tuveri Cig- 
Pagiegala. lio.

GRAIKAI SUČIUPO MUSO
LINIO GIMINAITI

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečiu lakū

nai bombomis labai išgriovė 
penkias Londono prieplau
kas; nuskandino vieną pre- • 
kinį anglų laivą, apie 7,000 
tonų; padegė kelis kitus 
Thames upėje.

Vokiečių submarinai nu
skandino 59,500 tonų preki
nių Anglijos laivų; tai viso 
sunaikinta dar 60,200 tonų 
priešo laivų.

____________ Vokiečių orlaiviai AnglL 
įstatė šią šąli Į karo kelią.-joj nušovė tris priešo lėktu- 
Kalbėtojas teigė, Amerikos vus, o Šiaurinėje Afrikoje 
armija ir laivynas, turbūt, 
pirmiausia bus siunčiami į 
Viduržemio Jūrą ir Toli
muosius Rytus.

Dr. Jordan, stambiojo 
biznio atstovas, taipgi pri
minė, jog jau pernai gruo
džio 10 d. jis Amerikos Ban
kininkų Sąjungos suvažia-

Cleveland, Ohio. — Ame
rikos kariuomenė ir jūrei
viai bus pasiųsti į karą bė
gyje šešių mėnesių, kaip sa
kė dr. Virgil Jordan, pirmi
ninkas Visašališkos Fabri
kantų Konferencijos, kalbė
damas Clevelando Prekybos 
Rūme kovo 19 d. Jis teigė, 
jog prezidento Roosevelto 
pervarytas įstatymas pagal, 
bilių 1776 neatšaukiamai j

nešimas sako, jog trys mi
nisterial grūmojo pasi-, n . v ivjv i- 
t raukt iš valdžios, kai kara- I rnruostos Didžiules 
liškoji Jugoslavijos tarybai 
pareikalavo tuojau, be dis
kusijų pasirašyt sąjungą su 
Vokietija ir Italija. Tos ta
rybos pasiūlymas teigia, 
kad Jugoslavija veikliai ne
padėtų vokiečiams ir ita
lams kariauti, bet tokia Ju
goslavijos sąjunga su jais 
vis tiek būtų naudinga Vo-

Angly, Graiky, Turky ir 
Vokiečiu Armijos

Plymouth, Anglija, kovo 
21. — Anglijos karalius ir 
karalienė pasišalino iš Ply- 
moutho kaip tik pirma, ne
gu vokiečių orlaiviai užpuo
lė naikint tą miestą. Kara
lius su pačia buvo atvykę 
apžiūrėt anglų karo laivus 
Plymoutho prieplaukoj.

Vokiečiai numetė 10 tūks
tančių bombų į Plymouthą. 
Suardė daugybę namų.

lavijoj kiltų dideli maištai.
Kaip dabar atrodo, tai 

Jugoslavijos valdžia atei
nančią savaitę vis tiek pa
sirašys sutartį dėlei apribo
to bendradarbiavimo su Vo
kietija ii’ Italija. Tada vo
kiečiams būsią leista gabent 
ginklus ir amuniciją per 
Jugoslaviją, taipgi siųst per 
ją ligoninius vokiečių trau
kinius, bet Jugoslavija 
sutiksianti, kad vokiečių 
mija maršuotų per jos 
mę prieš Graikiją.

Berlin, kovo 21. — Vokie
čiai teigia, kad jų orlaiviai 
padarė milžiniškus nuosto
lius Plymoutho prieplaukai 
Anglijoj ir padegė ten ke
lis laivus.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Pranešama, kad anglų lai
vai vėl iškėlė didelį skaičių 
savo kariuomenės į Saloni- 

1 ką., Graikijos prieplaukos 
miestą. O per kelias pasta
rąsias dienas/anglai iškėlę' 
iki 300 tūkstančių savo ar
mijos į Graikiją per penkias 
kitas graikų prieplaukas. 
Yra žinių, kad anglai suga
beno Graikijon ir daugius 
gazolino, tankų ir kitų karo 
medžiagų ir pabūklų.

Turkija sutelkė 100,000 
savo armijos palei savo sie
ną su Bulgarija. O prie Bul
garijos rubežiaus su Turki
ja esą sustatyta 240,000 vo
kiečių kariuomenės.

Skaičiuojama, jog vokie- 
ne_ .čiai Bulgarijoj dabar viso 
ar_;turi 800 tūkstančių armijos. 
že IJi taipgi ruošiama veiks

imam prieš graikus ir ang
lus.

Graikija perkėlė didelę 
dalį savo 800 tūkstančių ar
mijos į Bulgarijos pasienį.

Jugoslavija turi sumobili
zavus miliono vyrų armiją, nūs už bilionus dolerių.

Belgrad, kovo 21. — Ju
goslavų valdžia šiandien su
tiko pasirašyt sutartį dėlei 
bendradarbiavimo su Vo
kietija ir Italija. Sutarties 
sąlygos dar neskelbiamos. 
Keturi generolai priešingi 
sutarčiai paleisti iš tarny
bos. Trys ministerial mėgi
no atsistatydint, protestuo
dami prieš sutarti, bet buvo 
perkalbėti dar pasilikt val
džioj.
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United States, per year ...............
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kiojami už tai, kad jie priklauso savo 
profesijos unijai, kad jie reikalauja lais
vės švietimo srityj, kad jie nori būti lais
vais žmonėmis.

Užėjo karas. Karo šalininkai pradėjo 
dūkti. Kiekvienas pasakytas balsas prieš 
karą bandomas slopinti sunkiausiomis 
represijomis. Kiekvienas žmogus, drįstąs 
pasakyti savo žodį už demokratiją, yra 
persekiojamas. Tatai geriausiai parodo 
šis New Yorko reakcininkų dūkimas. Ta
tai parodo ir Schappes “tyrinėjimas” ir 
suėmimas.

Prieš šį reakcininkų pasimojimą reikia 
kovoti. Darbo unijos, visi pažangūs žmo
nės, kurie nenori, kad jų pinigais palai
komos mokyklos būtų svastikiniais rete
žiais suvaržytos, turi kelti savo protesto 
balsą!

Išdavystė ir Kiršinimas

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Kryžiaus Karas New Yorko 
Švietimo Srityj

, Kaip jau ne kartą buvo rašyta, New 
Yorko valstijos seimelis — senatas ir as
sembly — paskyrė komitetą “tyrinėti 
New Yorko mokyklas” — “tyrinėti”, ar 
daug ten esą komunistų. Tasai komitetas 
šiandien žinomas yra kaipo Rappo ir 
Couderto Komitetas arba Rapp-Coudert 
Committee.

Nekalbėsime čia apie visus to komiteto 
darbus ir “žygius”. Pasitenkinsime pa
ėmę vieną jų. Štai jis pradeda “tyrinėti” 
New Yorko Miesto Kolegiją (City Coll
ege), josios profesorių sąstatą. Pašau
kia anglų kalbos profesorių, Morris U. 
Schappes. Netyrinėja jo, kaip jis mokina, 
ar jis žįno savo profesiją, ar studentai jo 
dėstomomis lekcijomis yra patenkinti; 
ar Schappes gerai, pavyzdingai, kaip 
profesoriui dera, užsilaiko. Ne! Jiems 
tas nerūpi. Komitetas tyrinėja, ar prof. 
Schappes yra komunistas. Komiteto lai
mei ar nelaimei, anglų kalbos instrukto
rius pareiškia, kad jis prieš tūlą laiką 
buvo USA Komunistų Partijos nariu 
— partijos, kuri yra legalė, kurios prog
rama visiems žinoma, kurios veikla žino
ma visiems tiems, kurie ką nors nori ži
noti! Bet Vėlesniuoju metu, sakė Schap
pes, jis Komunistų Partijos nariu nebu
vo, nes perdaug užimtas mokymo dar
bais ir negalįs išpildyti tą, ko partija iš 
narių reikalauja.

Kai jis buvo paklaustas, kas su juo 
daugiau priklausė (iš Kolegijos štabo) 
partijai, tai Schappes atsakė, įvardinda
mas tris ar keturis asmenis. Jie sudarė 
grupelę.

Po jo pašauktas tūlas “atsivertėlis” 
prof. Canning, pasirįžęs tarnauti pami- 
nėtąjam komitetui ir pasimojęs įskųsti 
kiekvieną Kolegijos štabo narį, kuris jam 
nepatinka, arba kuris kada nors ir kur 
nors pareiškė savo nuomonę prieš karą. 
Canning pareiškia, kad Miesto Kolegijoj 
esą net virš 50 profesorių arba instruk
torių, kurie esą Komunistų Partijos na
riais !

Kas gi sekė toliau?
Anglų kalbos instruktorius Schappes 

tampa iš savo pareigų išvytas, — be jo
kio teismo, be bent kokio ištyrimo.

To negana.
Prof. Schappes nueina į savo unijos, 

College Teachers Union, narių susirin
kimą. Ant jo užpuola prokuroro atsiųsti 
agentai ir Schappes suareštuoja. Išlaiko 
kalėjime per naktį ir pareiškia, kad jis 
turįs užsidėti $5,000 belos, jei nori iš
eiti; pareiškiama, kad Schappes būsiąs 
teisiamas už neteisingą Rapp-Coudert 
Komitetui liudijimą!

Kame toji neteisybė? Schappes nu
slėpęs tikrąjį skaičių komunistų, esan
čių Miesto Kolegijos štabe!

Štai, kad norit!
Ir be abejo, reakcininkai darys viską, 

kad Schappes kaip nors pasiuntus kalė- 
jiman, — ilgiems metams kalėjiman už 
tai, kad jis išdrįso pasakyti, jog per tam 
tikrąjį laiką jis buvo Komunistų Parti
jos narys!

Ką gi tas Viskas reiškia? Prie ko tas 
Viskas veda?

Tai reiškia, kad New Yorko valstijoj 
Švietimo srityje reakcija iškėlė galvą ir 

'pradėjo kryžiaus karą prieš kiekvieną, 
kuris išdrįs viešai pasakyti savo nuomo
nę, kuri reakcininkams nepatinka! Tai 
reiškia, kad New Yorko valstijoj švieti
mo srityje dirbą darbininkai bus perse-

Kampanija Prieš Streikus
Turčių spauda su dideliu džiaugsmu 

pasitinka kiekvieną žinią apie tai, kaip 
bilionais dolerių Washingtone yra skiria
ma karo reikalams. Mat, tas reiškia tur
čiams didelius pelnus už statomus karo 
laivus, orlaivius, už gaminamas kanuo- 
les, ginklus, už paraką ir dinamitą.

Bet ta pati spauda žiauriausiai pasi
tinka kiekvieną žinią apie darbininkų 
streiką. Kur tik darbininkai išeina į 
streiką, tai tuojau prieš streikierius iš
stoja turčių spauda, kuri iki šiol gyrėsi, 
būk ji esanti tik tam, kad žinias perduoti. 
Sustreikavo New Yorke busų valdytojai 
ir visa turčių spauda išstojo ne prieš 
kompanijas, kurios darosi didelius pel
nus ir nenori patenkinti darbininkų rei
kalavimų, bet prieš streikierius.

Sustreikavo alumino pramonėje darbi
ninkai ir vėl turčių spauda šaukia, kad 
jie “suparalyžiavo apsigynimo fabriką”. 
Sustreikuos kur nors siuvėjai, bus ir jie 
apkaltinti, kad “apsigynimo reikalus 
trukdo”, nes armijai drabužių reikia. Su
streikuos kur audėjai ar verpėjai ir vėl 
bus jie kaltinami, kad “apsigynimo sabo
tažas”, būsią kareiviai nuogi.

“Times” savo redakciniame straipsny
je įrodinėja, kaip pavojingas yra Wright 
Co. darbininkų streikas, kur sustreikavo 
apie 400 darbininkų, gaminusių tam tik
ras orlaiviams dalis. Šaukia, kad, kuo
met jie streikuoja, tai ir kiti darbinin
kai negali gaminti orlaivių, nes tų dalių 
nėra. Už liudininkus pasikviečia ne dar
bininkus, ne darbo unijos vadus, bet 
kompanijos vedėją poną Merrill C. 
Meigs, o tas kalnus verčia ant darbinin
kų. Visokiais šalies “išgamomis” juos 
vadina.

Turčių spauda atviriau, begėdiškiau, 
kaip bent kada pirmiau nusitraukia kau
kę ir parodo tikrą priešdarbininkišką sa
vo veidą. Ji nei vienu žodeliu neužtaria 
streikuojančius darbininkus ir neapkalti
na kompanijas, kurios, lupdamos didelius 
pelnus, nenori darbininkų algas pakelti.

300 Ispanijos Kovotojų 
Išlaisvinti

Francijoj yra nuo 120,000 iki 150,000 
Ispanijos kovotojų. Kai kurie grįš atgal į 
savo gimtinę, kurie buvo paprasti žmo
nės, kuriems negresia mirtis nuo fašistų. 
Bet dešimtys tūkstančių yra žmonių, ku
rie negali grįžti. Juos ten laukia neišven
giama mirtis. Jie turi rasti vietą kur 
nors kitur gyventi.

Amerikos geraširdžių žmonių pastan
gos pasiųsti į Franciją laivą ir parvežti 
kovotojų į Meksiką kol kas susidūrė su 
Anglijos uždraudimu. Tuo klausimu da
roma viskas, kad gavus teises pasiunti
mui laivo.

Kovo 15 dieną iš Belgrado, Jugoslavi
jos sostinės pranešta, kad iš Francijos 
atvažiavo 300 Ispanijos kovotojų. Iš Ju
goslavijos jie išvyko per Vengriją į So
vietų Sąjungą.

Šiomis dienomis sugrįžo | 
iš Francijos pora mano pa
žįstamų francūzų, kurie 
šiam karui prasidėjus buvo 
parvažiavę Francijon “tėvy
nės ginti”. Ištikrųjų, įdomių 
dalykų jiedu pasakoja apie 
Francijos pralaimėjimą ka
re. Tūli dalykai net netikėti
ni, vienok jiedu pasakoja, 
jog tatai matę savo akimis 
ir patyrę savo rankomis.

Vienas jų pasakoja, kad 
jam esant mūšio lauke, jie 
apturėję šautuvams kulkas, 
kurios arba parako neturė
jo, arba sieros, arba kitaip 
pagamintos, idant nesprog
tų, negautų. Tokiu būdu tu
rėję trauktis atgal ne kad 
nebūt galėję atremti priešo, 
ale, kad nebuvę kuo juos 
atremti — nėr kuo šauti... 
O kitas pasakoja, būk jam 
esant artilerijoj, jie gavę 
kulkų kanuolėms, kurios ar
ba nešovė, arba kanuolėn 
nelindo. Sykį mūšio laiku 
jie dėję keturias kulkas ka
nuolėn viena po kitos, ku
rios netikę, o kada penktąją 
kaip-ne-kaip įspraudę, tai 
ta ištaškius pačią kanuolę, 
sužeizdama kelis kareivius.

Ir jie tikrina iš širdies, 
būk jie žiną ypatiškai atsi
tikimus, kur reikėjo 75mm 
mieros kulkų kanuolėms, tai 
buvę prisiųsta 150mm, o kur 
reikėjo 150mm, 
prisiųsta 75mm.

Dar stebėtinesnį dalyką 
jiedu pasakoja atsitikusį 
prie Paryžiaus. Vienas or- 
laivininkas buvęs pasiųstas 
oran žvalgavimo reikalu. 
Jam beskraidant, susitikęs 
vokiečių bombanešį. Jis lei
dęsis bombanešį atakuoti ir 
pasisekę jį nukirsti. Kada 
tas orlaivininkas grįžęs at
gal, jis buvęs nubaustas už 
atlikimą darbo, kuriam jis 
nebuvęs i n s t ruktuotas ... 
Reiškia, tas francūzas orlai
vininkas turėjęs tą vokiečių 
bombanešį su kroviniu bom
bų, ardymui Francijos mies
tų, arba šaudymui jos ar
mijos, praleisti sveikutėlį, o 
ne ištaškyti.

Vokietijai tarn au j ančių 
Francijoj buvę daug ir jie 
gan atvirai veikę. Šiems pa
sakotojams būnant prie Pa
ryžiaus naktį, pastebėję tris 
šviesas iššautas netoliese. 
Tuoj aus pasipylė iš oro ir 
bombos, ištaškydamos di- 
džiausį mėsos fabriką.

Tokiu tai būdu nakties 
laiku Vokietijai tarnaujanti 
Francijoj pažymėdavo Vo
kietijos orlaiviams daužymo 
vietas.

Jiedu taipgi tvirtino, jog 
ir konservuotas, blėkinėse, 
valgis Franci jos armijoj bu
vo mėginamas nuodinti. Sa
ko, dažnai blėkinėse sykiu 
su mėsa rasdavę įmaišyta 
tai vinių, tai taip gelžgalių 
ar net ir žuvaujamų kab
liuku.

Ir tikėsite ar ne, tiedu 
mano pažįstami nekaltina 
Francijos buržuazijos ir so- 
cial-fašistų už tokį aiškų ir 
niekšišką šalies pardavimą, 
karo pralaimėjimą, ale ko
munistus! Sako, būk komu
nistai per unijas taip su
trumpinę darbo valandas ir 
suvaržę apsigynimo reik
menų gaminimą, kad prieš 
tūkstančius Vokietijos ap
ginkluotų tankų Franci j a 
neturėjus beveik nei vieno 
tanko. Komunistai taipgi 
esą kaltininkais ir kitu ne
dorybių Francijos armijoj, 
nes jų ten daug buvę, kurie 
nenorėję netik patįs kariau
ti, ale ir kitų nenorėję leis
ti kariauti. Net ir tokius pa
minėtus sabotažus primeta 
komunistams.

Čia jau aiškių aiškiausiai 
matosi buržuazijos, fašistų 
ir social - fašistų propagan
dos ir kiršinimo vaisius vie
nų darbininkų prieš kitus, 
ne tik prieš komunistus, ale 
ir bile prieš darbininkus,

tai buvę į kurje save įvertina ir stoja
uz pagerinimą savo gyveni
mo per organizacijas, uni
jas. Tiesa, Franci jos darbi
ninkai jau buvo išsikovoję 
beveik visur unijos pripaži
nimą ir aštuonių valandų 
darbo dieną. Buvo jau jie ir 
valdybas tūluose miestuose 
išsikovoję, kur darbininkai

siekus savo nešvarų darbą, 
pardavus šalį hitlerinin
kams, ir panaikinus net ir 
mažiausią darbininkų laisvę 
Franci jo j, pasileido propa
gandą varyti ir kiršinti ma
žiau susipratusius darbinin
kus prieš klasiniai susipra
tusius darbininkus, idant 
užtikrinus amžinai savo pa
razitišką ir išnaudojimo gy
venimą. O kadangi buržua
zijai pasisekė užsmaugti 
darbininkų organizacijas ir 
spaudą, tai, kaip matome, 
tūluose atvejuose jiems tas 
kiršinimo darbas duoda ir 
vaisių, tarp klasiniai apja- 
kusių darbininkų.

Tiesa, neturėtų taip būti, 
neturėtų turėti Francijos 
buržuazija nei kiek pasek
mių kiršinime darbininku 
vienų prieš kitus reikale ka
ro pralaimėjimo. Juk, rodo
si, ir akliausias ir durniau- 
sias nesusipratėlis galėtų 
atsiminti, kad visgi Franci
jos darbininkai neturėjo nei 
valdžios galios, nei produk
cijos, nors jie ir stiprias 
unijas turėjo savo reikalų 
gynimui. Valdžia juk buvo 
buržuazijos-turtuolių ir jų 
tarnų fašistų*ir social-fašis- 
tų, Blumo plauko. Bankai, 
pinigai, fabrikai taipgi pri
klausė ponams, o ne darbi
ninkams. Armijoj visa ga
le taipgi buvo buržuazijos- 
ponų rankose: jie tik juk ir 
tebuvo generolai, oficieriai 
ir visokie komandieriai ir 
tvarkytojai. Jokis darbinin
kas ton šaikon nei nosies 
negalėjo įkišti.

Jau ir ne aiškinus kiek
vienam turėtų būt supran
tama, kas yra kaltininku 
Francijos pardavime. Fran
cijos buržuazija turėjo vai-

kui, būt jis komunistas, ar 
ne komunistas, nors, maty
tis, Francijos buržuazija va
ro nesvietišką propagandą 
prieš komunistus, idant nu
plovus savo purvinus nagus 
šalies pardavime ir darbi
ninkų sukiršinime vienų 
prieš kitus.

Man labai gerai atsimena 
ir mūsų vilsoninių politikie
rių panaši kiršinimo propa
ganda pereito pasaulinio ka
ro laiku, kada anie mėgino 
paslėpti savo nešvarias už-

pasibaigus, važiuo- 
gatvekariu namon

mačias.
Karui 

ju sykį 
nuo stoties. Nagi kas įeina
vidun — mano pažįstamas 
tik paleistas iš kariuomenės 
iš Francijos, kuris pirm ka
ro maišydavęs tarp radika
lų ir atrodė pusiau susipra
tęs. Pirm, negu ką kitą sa
kyti, ar nepradės jis vyras 
šaukti prieš Rusijos bolševi
kus, ar nepradės jis juos 
keikti ir kolioti, kad, rodo
si, jis juos net be duonos ir 
druskos surytų, jeigu pa
gautų. Jie būk visko ir vis
ko kaltininkai. Rodėsi, būk 
jis ne prieš vokiečius karia
vo, ale prieš rusus.

Aš net neturėjau nei ką 
jam sakyti. Čia namie prieš 
rusus niekas taip nebuvo 
šaukiama, vienas. O kitas, 
aš ir pats nedaug buvau gir
dėjęs apie tuos bolševikus, 
ir ką jie galėjo kam prasto 
padaryti, tai nežinojau tam 
kareiviui nei ką sakyti, nei 
kaip jam padėti tuos bolše
vikus mušti.

Bet tuoj po to dalykai 
gan gerai paaiškėjo. Mat, 
vilsoniniai buvo pasiuntę Si
biran 12,000 amerikiečių 

džią savo rankose: ji tiks-'mušti bolševikų. Jie, maty- X 1 - 1 -1 — . — _ — T - A  * . • — • • • -w-<■mėgino padaryti sau gyve- liai šalies neginklavo. Ji tu-'tis, norėjo ir esančius Fran-
nimą kiek žmoniškesnį, pa
gal šių dienų mokslą ir ži
nojimą.

Dėl to Francijos buržua
zija, apie 400 šeimynų di- 
džiūnų-piniguočių, taipgi ir 
jų tarnai fašistai ir social- 
f ašis tai valdžioje, nėrėsi iš 
kailio, griežė dantis prieš 
visus Francijos darbinin
kus. Bile buržuazijai ten 
juk ne tėvynė, kur jie dar
bininkų negali per virvutę 
šokdinėti, kaip jiems patin
ka, kur darbininkų jie ne
gali išnaudoti pagal savo 
norą. Dėl tos priežasties 
buržuazija bile savo tėvynę, 
kurion ji netiki, parduos 
arba ištaškys dulkėsna, kad 
tik sukriušinus darbininkų 
vieningulną ir jų pageidavi
mą prie geresnio gyvenimo 
ir žodžio valdžioje.

Francijos buržuazija, at-

rėjo fabrikus savo rankose: 
gamino netinkamus gink
lus; ji savo fabrikuose suži- 
niai užlaikė ir toleravo Hit
lerio sabotažninkus-gadin- 
tojus ginklų ir valgių. Bur
žuaziniai generolai ir ko- 
mandieriai karo laiku siun
tė mažas kulkas didelėms 
kanuolėms, o dideles — ma
žoms. Jie būdami komandie- 
riais viską darė, kaip no
rėjo ...

Ką gi čia bile darbininkas 
galėjo daryti, būt jis komu
nistas ar kitokis? Jis tik bu
vo arklys to vežimo; bet va
deles laikė buržuazija, tai ji 
ir suko, kur norėjo ir kaip 
norėjo, darbininkų neklaus- 
dama, nei priimdama jų jo
kių patarimų. Tai jokia ir 
kaltė negali prilipti šalies 
išdavime ar pardavime nei 
jokiam Franci jos darbinin-

cijoj amerikiečius pasiųsti 
prieš bolševikus, tai jiems 
reikėjo gera neapykanta ir 
kerštu pripumpuoti ten 
esančius kareivius, idant 
juos būt galima • priversti 
kariauti prieš niekuo nepra- 
sikaltusius.

Visur buržuazijos meto
dai vienoki: pirma sukir
šink vienus prieš kitus — 
paskui valdyk ir versk juos 
daryti tą, kas tau patinka...

A. Gilmanas.

Redakcijos Atsakymai
Laisvės” Skaitytojui, Phila,

Tamstos prisiuntėtc tris 
klausimus, bet nepasirašote 
nei savo vardo, nei nepaduo- 
date antrašo. Į tokius laiškus 
redakcija neatsako.

Smetonininkų-Hitlerininkų
Melai

Amerikoj smetonininkai apgavinėja 
žmones ir iš jų vilioja aukas pabėgė
liams. Aukas siunčia į fašistinę Vokieti
ją. Vokietijoj smetonininkai-hitlerininkai 
turi radio stotį, iš kurios skleidžia viso
kius melus ir turi propagandos biurą, ku
ris siuntinėja į svietą “žinias”. Tos jų 
“žinios” yra gryni melai.

Iš Eidkūnų praneša “žinias”, būk Kau
ne, Vilniuj ir kitur yra lietuvių nepasi
tenkinimas, būk net susirėmimai buvę, 
kur keli žmonės tapę užmušti, būk dar-

yrą pratinami, kaip naudoti dujinesCiviliniai darbininkai Washington, D. C 
maskas. Jie dirba prie laivų statybos.

bininkai saką: “dabar Lietuvoj yra dar
bo, bet algos mažos”. Tai vis gryni me
lai! Dabar Lietuvoj yra ne vien darbo, 
bet darbininkų algos du ir pusę arba 
tris ir pusę kartus yra aukštesnės, kaip

jos buvo pirmiau. Nors tūli dalykai pa
brango, bet kiti, kaip tai karasinas, že
mės įrankiai, trąšos, kai kurie maisto 
dalykai yra dar pigesni, negu buvo se
niau.

Biblijos Studentui. —Ačiuo- 
Ijame už prisiųstą kritiką, ski
riamą “K.”, bet pasinaudoti ja 
negalėsime. Yra daug neaiš
kių frazių, kurias mes galime 
neteisingai suprasti ir iškrai
pyti jūsų mintį. Atleiskite.

J. W., Elizabeth, N. J. — 
Jūsų rašinėlio “Suvogta švie
sa” nesunaudosime. Prašome 
rašyti daugiau realistinių ra
šinėlių. šis perdaug alegori
nis ir perdaug atitrauktas nuo 
gyvenimo.

JUGOSLAVAI NEPRALEIDŽIĄ
NAZIŲ ARMIJOS (?)

Belgrad, Jugoslavija. — 
Sakoma, kad Jugoslavijos 
valdžia sutinka praleist* Vo
kietijos ginklus, amuniciją 
ir ligoninius vokiečių trau
kinius per jugoslavų žemę, 
bet atmeta vokiečių reikala
vimą leist jų armijai mar- 
šuot per Jugoslaviją.

London, kovo 20. — Ang
lai pripažįsta, jog vokiečiai 
oro bombomis sunaikino ir
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Lietuvos Kompozitoriai Pasisako Del Darbo 
Tarybų Lietuvoj

žemiau telpa dvieju žymiu Lietuvos kom
pozitorių balsai, paimti iš Lietuvos spaudos, 
dėl Meno Dekados Maskvoje ir bendrai dėl 
ateities kultūros darbu Lietuvoje. Abudu 
kompozitoriai žymūs vyrai. Abudu jau spė
ję gražiai pasižymėti. Abudu džiaugiasi ta
rybų santvarka, kuri atidarė duris į meną, 
j kultūrą, i visos Lietuvos liaudies ir jos švie- 
skaisčią ateitį.

Bot ne tik kompozitoriai Kačanauskas ir 
Jakūbėnas džiaugiasi. Džiaugiasi ir St. Šim
kus, J. Gruodis, Tallat-Kelpša ir kiti, kurio 
yra liaudies draugai. — “L.” Red.

I.
Tarybinė santvarka Lietuvoje visai pakei

tė mūsų krašto veidą. Ji rūpinasi visos liau
dies gerove, skleidžia tautų brolybės idėją, 
kelia krašto kultūrą, socialistinę savo turi
niu, tautinę savo forma.

Kaip Tarybų valdžia rūpinasi kelti krašto 
kultūrą, suteikti kuo didžiausioms liaudies 
masėms sąlygas pasiekti mokslo, rodo nemo
kamo mokslo įvedimas, suteikimas stipendi
jų dideliam studentų skaičiui. Tuo būdu ati
darytas platus kelias norintiems mokytis ir 
pasiekti savo užsibrėžtą tikslą.

Ką tarybinė santvarka davė muzikai?
Jau atidaryti ir dar bus atidaromi muzi

kos kursai, kur galės susipažinti su pagrin
diniais muzikos dėsniais darbo inteligentija, 
darbininkai ir visa darbo liaudies jaunuome
nė.

Suorganizuota filharmonija Vilniuje, kuri 
sėkmingai koncertuoja įvairiose krašto vieto
se.

Netrukus tikimasi pamatyti ir tarybinį 
operetės teatrą.

Tik Tarybų valdžia taip pagrindiniai at
kreipė dėmesį į muziką ir meną. Todėl nau
dokimės mums duota proga mokytis, įgyti 
žinių, kurios gyvenime bus labai reikalingos 
ir naudingos.

II.
įstaigoms iš Kauno išsikėlus į Vilnių, kel

sis ten ir konservatorija. Kaune liks muzi
kos mokykla. Kadangi Kaune vis dėlto liks 
nemaža gyventojų, kurių tarpe atsiras norin
čių ir jau pradėjusių mokytis konservatori
joje, reiktų atsižvelgti, kad ir jiems nebūtų 
užkirstas kelias baigt aukštąją mokyklą. Ra
cionalu būtų ir Kaune palikti konservatori
jos skyrių. Pavyzdžiui, Kaune galėtų likti 
dvi smuiko klasės, dvi fortepiono, dvi daina
vimo ir viena kompozicijos klasė.

III.
Dekada yra kaip ir tarpininkas muzikų 

įžengimui į pasaulinę muzikų šeimą. Deka
doje kiekviena Tarybų Sąjungoje esanti tau
ta parodo geriausius savo liaudies ir savo 
kompozitorių kūrinius. Todėl ir mes į de
kadą turėtumėm siųsti kūrinius tik origina
lius ir turinčius meninę vertę, o ne kelis 
kartus taisytus. Pav., “Eglė, žalčių karalie
nė” parašyta kompozitoriaus mėgėjo, todėl 
ji neturi tos meninės vertės, kurią turi opera, 
parašyta kompozitoriaus menininko. “Eglę, 
žalčių karalienę” perdirbinėjo Dambraus
kas, o po keletos pastatymų ir palankios kri
tikos, duota perdirbti prof. KarnaviČiui.

Nusiuntus tą operą į dekadą, kokioje švie
soje bus parodytas jos autorius? Parašė vie

John L. Lewis, mainierių unijos vadas, sveikina konferencijos dalyvius, kurioje 
bus tartasi dėl naujos sutarties padarymo, kuri palies 450,000 minkštosios ang
lies kasėjų-unijistų.

nas — du perdirbinėjo. Kas pagaliau bus 
jos autorius? Mano nuomone, į dekadą reik
tų siųsti Karnavičiaus “Gražiną,” arba Ra
čiūno “Tris Talismanus.” Pageidaučiau, kad 
į dekadą siunčiamų veikalų komisijon įeitų 
objektingi žmonės.

IV.
Iki šiol muzikų kūrinių spausdinimas buvo 

atsitiktinis. Kompozitoriai rašydavo, o jų 
kūriniai gulėdavo palėpėse ir niekas jais ne
sirūpino. Dabar tam 'reikalui yra palankios 
sąlygos ir tuo reikalu reiktų susirūpinti. Gal 
čia galėtų imtis iniciatyvos Valstybine lei
dykla.

V.
Rengiant koncertus būtų gerai, kad pačio

je pradžioje publika būtų supažindinama su 
autorių biografija ir jų kūrinių forma. Tokiu 
būdu ne tik Maskvoje, kaip rašo VI. Jaku- 
bčnas, bot ir pas mus darbininkija išmoktų 
klausyti ir suprasti muziką. Neskleiskime 
nuomonės, kad liaudies dainos atgyveno sa
vo laiką.

Kol liaudis gyva, o ji bus visuomet gyva— 
tol gyvens ir liaudies menas.

Aleksandras Kačanauskas.

Mes Turime liuli Aktin
gi, Organizuoti, Darbš

tūs ir Kūrybingi
įgyvendinimas Tarybinės santvarkos. Lie

tuvoje ir įsijungimas į milžinišką TSRS or
ganizmą suteikė mūsų kompozitorių darbui 
ir visam jų gyvenimui naujos prasmės. Iki 
šiol gyvenome siaurame, provincijališkame 
mažos valstybės pasaulyje. Siauri interesai 
gimdė siaurus akiračius; auditorija, į kurią 
galėjo prabilti kompozitorius, buvo nedide
lė, galimumai pasireikšti — labai riboti. Ne
buvome mes tikrai reikalingi nei valdančios 
buržuazijos slouksniams, nei vyriausybei. 
Kažkodėl, prestižo dėliai, reikėjo turėti ke
letą reikalingiausių muzikos įstaigų, reikėjo 
joms skirti tam tikras sumas. Garbingas ta
čiau mūsų amatas nebuvo. “Ak, tie muzi
kai. . .” atsidusdavo koks nors referentas ar 
direktorius su pašiepiančia užuojauta. To
dėl reikėjo “tuos muzikus” šiaip taip kęsti.

Ką mums davė tarybinė santvarka? Visų 
pirma, vėl padarė mus garbingais piliečiais. 
Mes dabar žinome, jaučiame, kad esame 
reikalingi. Mes įėjome į pasaulį, kur muzi
kos menas yra svarbus. Tai reiškiasi ne tik 
moralinėje, bet ir grynai praktinėje plotmė
je. Jau dabar įvyko eilė svarbių pasikeitimų. 
Prie buržuazinio režimo mes neturėjom šv. 
ministerijoje nė vieno specialiai menui skir
to valdininko. Dabar turime Meno Iteika- 
lams Komitetą prie Komisarų Tarybos. Per 
pusę metų tarybinės santvarkos tapo jau 
su kaupu įvykdyta sena mūsų muzikų sva
jonė: Valstybinė Filharmonija su nuosavu 
orkestru, choru ir liaudies instrumentu an
sambliu.

Tiesa, dar ne viską turime, ką galėtume 
turėti. Pav., mūsų šiaurės kaimynai latviai 
jau suspėjo suorganizuoti didelę “Valstybi
nę Muzikos ir Dainų Leidyklą” ir išleisti di

delį pluoštą įvairių kūrinių. Pas mus tas rei
kalas smarkiai vėluoja. Numatytas įsteigti 
muzikos skyrius prie Valstybinės Leidyklos 
dar tebėra projektų stadijoje. Nėra gerai 
ir su organizacija. Jau yra gražiai susiorga
nizavę rašytojai, turi savo namus, kliubą. 
Jau suspėjo susiburti ir dailininkai. Tik kom
pozitoriai atsilieka. Taigi Kompozitorių Są
junga ir Muzikos Leidykla—štai pirmieji mū
sų kompozitorių dienotvarkės klausimai. Mu
zikos Leidykla buvo tokia pat tolima, graži 
ir neįvykdoma mūsų kompozitorių svajonė 
smetoninio režimo laikais, kaip ir Filharmo
nijos orkestras. Tą orkestrą jau turime, todėl 
neabejotinai turėsime ir Muzikos Leidykla, 
tik reikia paspartinti darbą.

Svarbiausia — dabar turime visai kitokius 
kūrybinius akstinus. Kiekvienas mūsų, jei 
jam pavyks, jei jis pagaus naujo gyvenimo 
ritmą, gali būti užgirstas visoj Sąjungoj. 
Gera opera gali būti pastatyta ir Alma— 
Atoje ir Odesoje. Gera simfonija gali su
skambėti ir Gorkio, ir Erevanės ir Černovicų 
koncertinėje salėje. Ir visur ten mes lietu
viai muzikai eisime kaip lietuviai, šis pri
klausymo prie dideles visumos pojūtis yra 
bene didžiausias laimėjimas, giliausias pasi
keitimas, kurį mum davė įsijungimas į TSRS.

Dėl mūsų dekados Maskvoje atrodo, kad 
reikalai yra tikrose vėžėse, nors kai kas ir 
pavėluotai daroma. Tiesa,' svarbiausias de
kados numeris: Šimkaus opera jau mūsų te
atro sparčiai repetuojama. Antrosios operos 
M. Petrausko “Eglės, žalčių karalienės” per
taisymas yra patyrusiose J. Karnavičiaus 
rankose, tačiau apie rezultatus dar per anks
ti spręsti. t Gaila, kad abidvi naujos origina- 
lės operos: J. Tallat-Kelpšos ir A. Račiūno 
kiek pavėluotai baigtos kompanuoti. Jos, 
gal būt, galėtų įnešti kai ką nauja į dekados 
planą. Dėl baleto pasakyčiau, kad nusista
tymas sukurti, vieną naują didelį baletą vi
sam vakarui yra kiek pavėluotas. Per likusi 
laiką sukurti tokį stambų veikalą, sąžiningai 
dirbant, vargu ar bus manoma. Būtų tiksliau 
kurti du ar tris smulkesnius baletus. Dėl sim
foninio koric'ėrto, choro ir liaudies ansam 
blio ar kamerinio koncerto programų dar 
peranksti kalbėti. Tačiau šioje srityje bus 
nemaža pasirinkimo ir galėsime, reikia ma
nyti, neblogai pasirodyti.

Aš pats praeitą rudenį pradėjau rašyti 
naują, trečiąją simfoniją. Ji bus trijų dalių. 
Jos pirmoji dalis jau baigta, kitų dalių dar
bas irgi įpusėtas. Simfonijos pobūdis—švie
sus ir iškilmingas. Ar ji tiks dekadai-—ne 
man spręsti, bot norėčiau, kad tiktų. Tai bus 
darbas, gimęs jau tarybinėmis sąlygomis, 
nė kieno neužsakytas, savaime išsiliejęs. Ja
me naudoju daug liaudiškų elementų.

Gaila, kad paskutiniuoju laiku pradeda 
atsirasti, be mokytojavimo konservatorijoje, 
vis daugiau pašalinių pareigų. Kompozito
rius turi būti visos aplinkumos skatinamas 
pirmon eilėn kurti. Tai irgi problema, kuri 
vykusiai išspręsta kitur Sąjungoje, ir kuri 
turės būti išspręsta ir pas mus.

Tarybinė santvarka jau mums daug davė ; 
ji mums dar daugiau duos. Bet mes priva
lome patys būti aktingi, organizuoti, ir, kas 
svarbiausia — kūrybingi ir darbštūs. Tai pir
mutinė kiekvieno scialistinės valstybės pi
liečio pareiga, tai visu svoriu liečia ir mus 
menininkus kompozitorius.

' Vladas Jakūbėnas.

“Šviesos” No. 1-mas
Jau išėjo iš spaudos Lietuvių Literatūros 

Draugijos bertaininio žurnalo “šviesa” š. m. 
No. 1-mas (už sausį, vasarį ir kovą). Kaip 
pirmesnieji “šviesos” numeriai, taip ir šis te
chnikiniai labai gražiai atrodo ir įdomus tu
rinys, kuris seka:

Ar Pasikartos Istorija?; Liaudies Programa 
Baigimui Karo; Mokslo Džiaugsmas Lietuvo
je; Naujo Ryto Spinduliai. Eilėraš. (St. Jasi- 
lionis) ; Socialistinė šeštoji Pasaulio Dalis (A. 
Bimba) ; V. Tauro Literatūrinė Kūryba (Dr. 
A. Petriką) ; Neprisisotinimo ir Godumo Liga. 
(A. Gilmanas) ; Vakar Miglos Gaubė žemę. 
Eilėraštis (St. Jasilionis) ; Ar Pažinote Liau
dies Močiutę? (S. Sasna) ; Liet. Piliečių Tei
sės ir Pareigos; Miglotam Pasaulyje. Vaizde
lis (Miškų Dar-kas) ; Dabartis, Eilėraštis (Pe
tras Pilėnas); Afrika: Jos Gyventojai ir Gery
bės (D. M. šolomskas) ; Amerikoniškos Demo
kratijos Dainius (R. Matusevičius) ; Nėra Jau 
Ponų Dvarininkų. Eilėraštis (Pet. Pilėnas) ; 
Liaudies Dainos Amerikos Istorijoj (V. Bovi
nas) ; Keršto Ašaros. Vaizdelis (Senas Vin
cas), ir Tabakas ir Kova už Ilgesnį Gyvenimą 
(V. R.).

Pavienio “šv.” num. kaina 25c. Metinė pre
numerata $1. O tiems, kurie priklauso ALDLD, 
“šviesa” siuntinėjama veltui, kaipą Draugijos 
organas.

JANKA KUPALA.

Pirmyn Vis, į Priekį
Į galvą, drauguži,
Tvirtai įsidėk:
Pirrrfyn vis, į priekį, 
Atgal—nė per tiek!

žiūrėk,—tartum siaučia
Audra po laukus
Ir girose griaudžia 
Ir laužo medžius.

Kaip viesulas lekia
Mašinų šimtai, 
žydruojančią jūrą 
Vagoja laivai;

O vandenys upių, 
Dumblus' nešdami,
J jūrą srovena 
Drumzlia vilnimi.

Lėktuvai skrajoja 
žvaliau už paukščius,—
Sargybos ir sienos
Jų ten neužklius.

Tad, mielas drauguži,
Atgal nežiūrėk.
Pirmyn vis, į priekį,—
Atgal nė per tiek!

Išv. A. Churginas.

Binghamton, N. Y.
Tolimos Viešnios Lankėsi 

Mūsų Mieste
Kovo 7-8 dienomis lankėsi 

d. Viktorija Vaičikauskaitė, 
duktė d. J. K. Vaičikauskų, 
kurie užlaiko gražių gėlių 
įstaigą ant 48 Mygatt St.

Viktorija išvažiavo kovo 9 
atgal į mokyklą, State Teach
ers Kolegiją, Albany, N. Y. 
Ateinantį birželio mėnesį mū
sų Viktorija baigs mokslą 
aukštosios mokyklos mokyto
jos.

Geriausio pasisekimo jums 
veikiai užbaigti pradėtą jūsų 
profesiją.

čikagietė d. Abekienė lan
kės kovo 13 d. Ji pasakė gerą 
prakalbą. (Prakalbas rengė“ 
moterų skyrius.) šią d. kalbė
toją mums teko girdėti pirmą 
kartą kalbant. Ištikrųjų, tai 
mandagi, simpatiška kalbėto
ja. Privatiškame pasikalbėji
me ji mums papasakojo apie 
draugių čikagiečių veikimą. 
Ačiū draugei Abekienei už su
teiktas mums žinias.

“L.” Korespondentė.

KAPSO SŪNUS.

Tėvynės Odisėja
Sveikas, tu ąžuole, seneli, 
daug metų pergyvenai,
Matei, kaip vargas mūsų žemę spaudė, 
kaip mirė už ją milžinai.

Matei, kaip žodžio mes netekome, 
netekome teisių spaudos.
Girdėjai, kuomet lietuvis sakė: 
“Taip nebus ant visados!”

Prabėgo metai, vyrai kovėsi /
dėl laisvėj, dėl teisių.
Krauju pasruvo Nemuno srovė— 
matei daug valandų baisių.

Stipruoliai griuvo—kiti kėlėsi: 
ant jų kaulų gimė Lietuva.
Lietuvis džiaugėsi, .kaimas skilo: 
“žemelė dabar bus sava.”

I

Bet štai—ir vėl artojas verkia 
apviltas pažadais savųjų: 
laisvės jis nemato,—smerkia 
naujus ponus žemės'tėvų.

Matei, kaip mažyčiai verkė, 
įsikibę į sijoną mamos;
girdėjai, kaip anstolis juos dergė, 
išvarydamas iš trobos.

Matei, kaip surakintą brolį 
išvežė iš namų;
kaip salvių aidas lėkė toli, 
sušaudant jį už kapinių.

Girdėjai sakant rūsio sargą 
“Pastipo jis džiova.”
Matei, kiek jie kentėjo, vargo, 
kaip rengėsi į kovą.

Šiandien matai vargšą laisvą, 
visiems atviras duris.
Matai, kaip nuo liaudies teismo 
užsienin bėga kraugeriai.

Matai, kaip triumfališkai žengia artojas, 
dvaro mergos, kaimo bernai;
matai, kaip viskas kitaip stojasi— 
žuvo ponai ir tarnai.

Waterbury, Conn.'
Iš Mū«ų Veikimo

Kovo penktą dieną įvyko 
LDS 49 kuopos susirinkimas. 
Susirinkimas nebuvo skaitlin
gas, bet padaryta gerų tari
mų. Pasimokėjus duokles, 
skaitytas laiškas nuo “Lais
vės” administracijos. Laiškas 

’priimtas ir nutarta pasveikin
ti “Laisvę” su trim doleriais 
30 metų gyvavimo sukakties 
proga.

Kitas laiškas buvo skaitytas 
iš “Vilnies” bazaro klausimu. 
Tam reikalui paskirta $2.25.

Komisija išdavė raportą iš 
ruošiamo parengimo, kovo 23 
dieną, Venta Svetainėje. Tai 
bus perstatyta “Kauno Ponai” 
operetė ir “Į Ameriką.” šiuos 
du veikalus suvaidins norwoo- 
diečiai, M. K. Boliui vadovau
jant. Pradžia 330 vai. po 
pietų. Prašome Waterbury ir 
jo apylinkės lietuvių atsilan
kyti į šį perstatymą ir kartu 
pasijuokti. Abu veikalai labai 
juokingi.

Kuopa nutarė, surengti pra
kalbas dr. J. J. Kaškiaučiui. 
Dieną, vietą ir laiką praneši
me vėliau per spaudą.

Kovo 12 d. atsibuvo LLD 28 
kp. susirinkimas. Užbaigus 
kuopos reikalus skaitytas laiš
kas, šaukiantis į Taikos Suva
žiavimą, kuris įvyks 5-6 dieno
mis balandžio. Laiškas pri
imtas ir LDS ir LLD išrinko 
bendrai delegatą.

Pasveikinta “Laisvė” 30- 
ties metų sukakties proga su 
trim doleriais. Ant vietos dar 
draugai surinko tris ir d. Ba- 
nisevičius su kitais apsiėmė 
parinkti daugiau tarp “Lais
vės” rėmėjų.

Skaitytas laiškas iš New Ha
ven, Conn., reikale ateivių gy
nimo. Priimtas ir išrinkta de
legatas. Nutarta surengt pra
kalbas Lietuvos ir mūsų šalies 
reikalais. Vieta, laikas, bus 
pranešta spaudoj vėliau. Tė- 
mykite.-

Waterburietis.

Jauti, kaip visų širdyse plakas 
vienas troškimas, viena mintis: 
kad būtų visiems vienodas takas, 
visiems vienoda ateitis.

Svyruok, seneli, šalę kelio, 
man čia taip ilgu be tavęs. 
Sakyki tu kaimo berneliui, 
kad jis jau dirba dėl savęs. 
Brazilija, 5-10-94. (Iš “Darbo”)

Vokiečių Pranešimas:
Berlin, kovo 20. — Vokie

čių bombininkai pavertč 
Londoną ugnies jūra; la
biau jį naikino negu pernai 
Coventry. Vokiečių sukelti 
gaisrai Londone pleškėjo 
per 30 iki 40 ketvirtainių 
mylių.
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PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
1-30-41—44

draugų, katras galėtų praneš
ti šiokią bei tokią žinutę iš tų 
kuopų stovio 4-am apskričiui ?

LLD 4-tas apskritys užsi
brėžęs yra tikrai pradėti veik
ti, nes darbo yra galybės. At- 
sisžvelgiant į šiandieninę pa
dėti-

mai. Taipgi bus gražus programėlis 
iš įvairių žmonių ir grupių. Įžanga 
35c asmeniui. — Kviečia Moterų 
Ratliečiai.

I

(Tąsa)
Tačiau Jurui buvo aiškus jo planas: 

jeigu grūdas pinga, valstiečio darbo die
na nenupirksi degtukų dėžutės, — reikia 
du, tris, pagaliau penkius' kartus padi
dinti žemę, dvigubai užsėti, nepalikt nė 
vieno dirvos sprindžio be javo. Tegul jam 
tektų nusivilkti paskutinius marškinius 
— jis padarys savo. Tegul tokiems nepri
kaišios atvažiavę partijos pamokslininkai 
ir laikraščiai, kad valstietis pritingi.

— Po šimts velnių, argi aš neprasigy
vensiu?! — plušdamas su savimi kalbėjo 
Juras. — Nejaugi amžinai teks drebėti 
dėl cento ?!

Ir kai Juras iki ausų pasinėręs kaps
tėsi molyje, galvodamas apie savo ir sau 
panašių žmonių dalią, kurie, rodos, ir 
dirba, ir geros valios, ir ne gėrūnai, ir 
vis pusbadžiu varosi, palyginus juos su 
tokiais Jarmalomis, sukčiavimais, sveti
mu prakaitu turtus įgijusiais, — ant 
griovio kranto sulojo šuo. Juras suprato, 
kad pro šalį kas nors drožia iš dvaro. 
Nuo pat vaiko mirties Taručiai ten no
sies nekišo. Piktuoju su ponu gyveno.

Galų gale Jarmala pirmas sulaužė kan
trybę. Juras pamatė tvalkės vandeny, po 
savo kojomis, lyg veidrody pasirodžiusį 
raitą dvarininką, kuris nepripuolamai 
čia atsidūrė. Juras, lyg nieko nepastebė
jęs, tyčia po eržilo kojomis mėtė žemę 
iš griovio. Ponas paklausė, ką jis čia dir
ba. Jau norėjo Tarutis drėbti jam: mal
kas skaldau, bet susilaikė ir ramiai pasa
kė : e, nuleisiu čia ...

— Ar neužtvindys man laukų? Mačiau 
ten liejasi.

— Gal ir liejasi, — vis nežiūrėdamas 
į dvarininką kirto Juras. — Laivais 
plaukysime.

i

Bet ponas ne tuo reikalu buvo pristo
jęs. Matytu jis ruošėsi ilgesniam pokal
biui: užsidegė papirosą, patogiau atsilo
šė balne, reikšmingai šyptelėjo:

— Girdėjau į teismą mane padavėt... 
dėl sūnaus?

— Gal ir padavėm.
— Manote laimėt ką?
— Pažiūrėsim.
— Neverta, — dar gudriau šyptelėjo 

Jarmala pirštinėta ranka šukuodamas 
eržilo karčius. — Nepatariu. Nieko ne
laimėsite.

— Ačiū už žodį... turbūt, reiks poną 
advokatą pasiimt.

Dvarininkas nusidavė negirdįs,*ką ten 
savanoris griovy kalba. Tačiau užgautas, 
jis iškart griebėsi savo aštriausio ginklo:

— Kaip su skola, ponas Taruti? Neuž
miršote?

— Dar klausimas, kuris kuriam sko
lingas 1

— Nejaugi? Ačiū Dievui, vekseliukai 
yra, galėjau seniai paleist... Kas para
šyta — tas parašyta. Tai kaip? Kada, po
nas Taruti?!

Jūrmalos įkyrus balsas ir lyg tyčiomis 
sakomas “ponas” Jurą tiek įsiūbavo, kad 
jis vienu metu vos nesuriko: — Atsi
trauk iš akių! Tie ir dar piktesni žodžiai 
degino jo liežuvį, bet kaip dažnai su juo 
staigiomis pykčio valandomis atsitikda
vo, neapykanta laiku užgeso, ir ją pakei
tė noras iš lėto, ramiai sudoroti bajorėlį.

— Jeigu taip, — galim, ponas... galim 
pasirokuot. Ar pernai nedirbau sode vi
są savaitę, nesutaisiau linarnę, nesuka
liau avilius? O kiek dar prie talkų bu
vau? Gal ir jūsų dukters žindymą į pro
centus paskaičiuosite?

(Rus daugiau)

A p d i skusavus svarbesnius 
klausimus susirinkimas užsida
rė.

J. Diamont,
1437 Sheffield St., 
Pittsburgh, Pa.

Berlin, kovo 20. — Vo
kiečių submąrinai ir orlai
viai nuskandino dar kelioli- 
ką prekinių Anglijos laivų, 
66,500 tonų įtalpos, kaip sa
ko vokiečių komanda.

Lisbon, Portugalija. — 
Vokiečių torpeduoti, šaukia
si pagalbos du prekiniai 
anglų laivai.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

, LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
DVV 18 lias been issued to the undersigned 
to manufacture wine under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
97 Chester St., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SUNSET WINE CORP. 
97 Chester St., Brooklyn,

of 
at 
a, 

the

I Lawrence, Mass
Mūsų Žinelės

Pereitą sekmadienį žmoge 
lis nuėjo į teatrą. Išsiėmė pi
niginę nusipirkti tikietą. Kas 
tai sugriebė piniginę ir pabė
go. Piniginėje buvo $14 ir ge
ležinkelio bilietas. Pranešta 
policijai, bet kur tu jį pagau
si. žulikas pabėgo.

juokdamos atsakė: Bepigu 
jums, kad jūs turite plikus se
nius ir jūs žinote, kad jų ka
riuomenėn neims.

Pamatė moterėlės, kad jos 
nieko nepeš, pasikėlė ir išėjo.

už pakarpos ir patupdyti ten, 
kur jiems seniai reikėjo, tai 
dabar krapšto pakaušį ir de
jų o j a. Lenkauskas tada jam 

‘Nekask duobės kitam, 
nes pats įpulsi.” Taip ir atsi
tiko.

N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
WR 58 has been issued to the undersigned 
to sei', wine at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
97 Chester Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SUNSET WINE CORI’.
97 Chester St., Brooklyn, N. Y.

issued to 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
of Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage . Con
trol Law at 1227 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL Me HUGH
1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 68X2 h.us been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 151 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on he premises.

NAPLES RESTAURANT’!’. INC.
Montague St., Brooklyn, N.

No.

j

A. Woolen Kompanija 
kels algas nuo 12 dienos 
gūžės. Ir kitos kompanijos 
žada pakelti. Geriau vėliau, 
negu niekad. Tūli mano, kad 
kompanijos savo valia duoda 
10 nuoš. algos pakėlimo. Bet 
reikia pasakyti, kad jie klysta. 
Jeigu ne CIO ir TWUA uni
jos, tai būtų taip ir vilkinę. 
Nes kompanijos buvo atsisa
kę kelti algas. Bet kai mini
mų unijų komitetai pagrūmo
jo streikais, tai ir sutiko pa
kelti. O kompanijoms dabar 
nelabai sveika streikai, nes 
turi labai didelius užsakymus 
Ir nori juos išpildyti.

Eina kalbos, kad ir 
dirbtuvės pakels algas.

Tikrumoje, ve kaip
American Wollen kompanijos 
stipriausi bosai yra Lawrence 
ir ką jie pasaka, turi ir kitos 
daryti. Taigi algas kelti pri
vertė unijos. Dabar dar eina 
derybos reikale check-off sis
temos.

i

'w

pa- 
gc-

kitos

yra.

žmonės kalba, kad M. Sta- 
kionis gavo šoblę prezento nuo 
Maikio V. Vareikos. Sako, 
būk šventins į socialistų ge
nerolus. Kaip greitai gaus ci
ną, taip greitai pradės de
portuoti komunistus iš Ameri
kos, atleiskite — iš Lawrence. 
Sakoma, kad jis turi surašęs 
140 komunistų ir kaip greitai 
paskelbs, kurie, tai pykšt ir 
nėra Lawrence komunistų. 
Dzievuli, tau padėk... Gar
bingas bus Maikės generolas.

Kovo 9 dieną LDS 125 kuo
pa turėjo bankįetą, kuris pui
kiai pavyko. Tai jau antras iš 
eilės pavykęs parengimas. Na, 
ir gerai. Sueina žmonės, pa
sišnekučiuoja. Kartais bešne
kučiuodami prieina ir prie ge- i 
rų klausimų. Pavyzdžiui, pa
siūlyta pasveikinti “Laisvė” 
30 metų sukakties proga. Su
rinkta tam reikalui $3.20. Nu
tarta' pasiųst protestas val
džiai, kad nesiųstų Amerikos 
jaunimo kariauti Europon. 
Nutarta pasveikinti tarybinės 
Lietuvos vyriausybę.

Vis tai geri darbai.

Moterų Piliečių Kliubas tu
rėjo susirinkimą kovo 7 dieną. 
Besvarstydamos savo reikalus 
priėjo prie dabartinių įvykių. 
Duota įnešimas, kad būtų pa
siųsta rezoliucija senatui ir 
kongresui ir prezidentui Roo- 
seveltui, kad Amerikos jau
nuoliai nebūtų siunčiami Eu
ropon kariauti už Anglijos in
teresus. Įnešimas užgirtas.

Moterys gražiai pasielgė 
nutardamos tokią rezoliuciją 
pasiųsti. Vienos moterys turi 
sūnus, kitos—jaunus vyrus ir 
jos nenori, kad jie būtų ati
traukiami nuo šeimyniško gy
venimo.

Atsirado pora moterėlių, 
kurios pasipriešino tokiai re
zoliucijai, sakydamos, nerei
kia siųst protestų, nes tai būtų 
pažeminimas. Bet moterys pa-

117 Valley St. apartmente 
rasta Kari Palonis, 60 m. am
žiaus negyvas. Savininkas pa
šaukė policiją. Taipgi pribuvo 
miesto daktaras ir nustatė, 
kad jis mirė nuo plaučių, už
degimo. Pas jį rasta ir dvi 
banko knygutės su 8 tūkstan
čiais dolerių. $5,000 padėta 
Lawrence banke, o $3,000 pa
dėta Waterbury, Conn.

žmogus nenorėjo keleto do
lerių atiduoti daktarui, tai vi
sus paliko. Kari Palonis dir
bo Arlington Mill Wool Shop. 
Jei yra ■ kur jo giminių, atsi
šaukite.

Lawrence Dzūkelis.

Pittsburgh, Pa.
LLD 4-to apskričio 2-ras 

sėdįs atsibuvo sekmadienį, ko
vo 9. Susirinkimą atidarė pir
mininkas P. M artinkus, 12:20 
vai. dieną.

Pildančiojo komiteto nariai 
dalyvavo visi.

Komiteto raportai priimti. 
Pasirodo, kad per 4-tą apskri
tį aukų pasiųsta Ispanijos ko
votojams $18.70.

Laiškų skaitymas.
Vienas buvo nuo “Vilnies” 

dienraščio dėl parėmimo ba- 
zaro. Blankas paėmė K. Kai
rys ir P. Martinkus.

Antras buvo nuo. “Laisvės” 
dienraščio, reikale 30 metų ju- 
bilėjaus.

Paskirta iš LLD 4-to apskr. 
iždo $3.

Tarimai

po-

Surengti II. Jagminui

NOTICE is hereby given that License 
RL 1862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

le premises.
HUNT BROS. TAVERN. INC.

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

that License No. 
undersigned 

r at retail under

Vienas Lietuvos fondo se
kretorius Smetonos laikais pa
sakė: “Gerai daro Smetona, 
kad kalėjimų pristatė ir kem
ša sau nepatinkamus žmones.”

Bet dabar, kai smetonizmas 
žlugo ir razbaininkai paimti

1.
prakalbas LLD 4-to apskr. ri
bose, kur, ir kiek bus galima.

2. LLD 4-to apskričio pil
dantysis komitetas išnešė dide
lį papeikimą kuopų valdybom 
už tokį apsileidimą (jei dar 
yra kame kokia valdyba?).

Trys kuopos, žinom, kad 
dar gyvuoja, o daugiau kuopų 
nežinome, ar jos gyvos, ar mi
rusios.

LLD ketvirto apskričio pil
dančiojo komiteto posė
džio, laikyto vasario 9-tą, pro
tokolas tilpo “Laisvėj”, buvo 
reikalauta, kad kuopos pri
siųstų iš 1940 metų veiklos 
metinius raportus ir mokes
čius nuo nario po 5c į 4-tą ap
skritį, iždininko vardu čekius 
ar money orderius, D. P. Leka- 
vich, o pasiųsti sekretoriui. 
Kuopų komiteto vardus, pa
vardes ir antrašus.

Mėnuo laiko praėjo, o nie
kas dar neatsiliepė. Kur tie 
mūsų draugai dingo? Ar jau 
nei vieno nesiranda mūsų

20X1

NOTICE
RL 1422 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291 3
Brooklyn, County . of 
on the premises.

SAM
291 3 Kent Ave.,

NOTICE is hereby given 
has been 

sell beer and 
i 107 of the 

at 56 -- . ...
........  ' i 

the premises.
JOSEPH BALSA

Columbia PI., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 53.32 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 409 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THERESA FEU ERSTACK 
Eat More Lunch Room & Bar 

Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1426 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undpr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1035- 41 Liberty Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LOUIS CESTONE 
Suncrest Tavern

Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

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

___ ami wine at retail under
..." i:_..
2123 Emmons Ave. &

Borough of Brooklyn, County

MARY DI LUCA 
JEAN’S CLAM BAR

2123 Emmons Ave.
& Additional Space, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 464 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2214 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ROBERT GOLDSTEIN & GERSHON 
GOLDSTEIN

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Kent Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

SAPEGA
Brooklyn, N. Y.

...._______________  .. that License No.
RW 831 has been issued to the undersigned 

wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 56 Columbia- Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

409

10.35 -41

NOTICE
RW 2.37 .... ...
Io sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2123 Emmons Ave. & Additional 
Space, 
Kings, to be consumed on the premises.

of

2214 Church

NOTICE is 
L 1055 has 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic
Law at 6216 New Utrecht Ave.. Borough of 
Brooklyn, 
off the premises.

6216 New Utrecht Ave.,

NOTICE is hereby given 
L446 ■ ■ -
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 154 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

Avenue 
154 Avenue

NOTICE is 
RL 1875 has 
to sell beer. 
Section -107 
trol Law at 180 Irving Ave.. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIO VIOLA &, CHARLES VIOLA 
New Ridgewood Casino

180 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control

County of Kings, to be consumed

JAMES SANTI
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
has been issued to the undersigned

to 
petAr 
U Wine 
U.

thebe consumed off

B RESSI
& Liquor Store 

Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the Undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

Borough of

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Y.
No.

SO. BOSTON, MASS.
Skanių Silkių Vakarienė įvyks sek

madienį, kovo 23 d. Liet. Žinyčios 
Svet, 2 Atlantic St. Vakariene bus 
įvairi ir pavyzdinga visais būdais. Mo
terys priims visits gražiai ir links-

U į,, I

EASTON, PA.
Sekmadienį, kovo 23 d., yra ren- 

”giamos svarbios prakalbos. Bus 
Kailiasiuvių Svet., 429 Northampton 
St., 2-rą vai. p. p. Kalbės K. Petri- 
kiene iš Brooklyn, N. Y. Šios pra
kalbos turėjo įvykti 8 d. kovo, kai
po paminėjimas Tarptautinių Mote
rų Dienos. Dėl blogo oro jos tapo 
atidėtos. Todėl kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. Įžanga vel
tui. Kviečia ALDLD 13 kuopa.

(68-69)
H ARTFORD,-CON N.

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)

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

ro įvyks puiki vakarienė, 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)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras ruošia drg. P. Be- 

čiui sutiktuvių vakarėlį, sekmadienį, 
23 d. kovo, Kasmočių Svet., 91 
Steamboat Rd. Pradžia 5 v. v. Jo 
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. — Kom. (67-69)

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. Alaus 
duosime veltui. Muzikantai bus geri. 
Nepamirškite dalyvauti. Įžanga 50c 
asmeniui.—Rengėjai. ( 67-69)

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. — A. Sauka. (67-69)

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridgc 6330

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare
Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

SKELBKITES “LAISVĖJE
B

Lietuvių Kūro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus Ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną s u batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

l

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

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

PHILADELPHIA, PA.

Bankietas, Koncertas, Šokiai
Rengia Philadelphijos Lietuvių Pažangiosios Organizacijos Paminėjimui

“Laisves” 30 Metų Jubilėjaus

Įvyks Sekmadienį, Kovo 23 March

P. GRABAUSKAS, ALEKAS VELIČKA,
Baritonas. Tenoras.

dainuos su dviem savo siinuis. Jiedu dainuos duetus šiame koncerte. ___________

NEW AUDITORIUM HALL
713 SNYDER AVENUE PHILADELPHIA, PA.

puiki muzikal^programTTr prakalba
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.

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų; vakarienė 6 vai. vakare, šokiai 7:30.



Šeštadienis, Kovo 22, HRf t j t s v i Penktas puslapis

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 34 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID GUTMAN
34 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 285 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 67 ” 
County of 
premises. .

Furman St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

67 Furman
JOSEPH 

Street,
NEMIA

Brooklyn, N.
NOTICE is 
RL 6484 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at ____ __ ...... _____ ________
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN O’CONNOR. 
The Six Corners

1190 Myrtle Ave.. Brooklyn, N. Y.

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

1490 Myrtle Ave., Borough of

NOTICE is 
RL I-“ ’ 
to sell beer, wine and liquor at retail" under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1607 Sheepshead Bay Rd., Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOHN J. STANLEY 
1607 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
1583 has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
L 213 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 288 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ST. MARKS WINE & LIQUOR 
STORE, INC.

288 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Law

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 183 Richards St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS X. DUNN
183 Richards St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1827 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, 
on

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

of the Alcoholic Beverage Con- 
917 DeKalb Ave.. Borough of 

County of Kings, to be consumed 
the premises.

PAUL KATZ
917 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
CL 52 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol latw at 215—60 th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GOTHENBERG KAM RATES. INC. 
215—60th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenso No. 
L 8182 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage '■ Control 
Law at 852 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JACK KRASNER
852 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 406 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^iw at 201 Seventh Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off '

201
the premises.

THOMAS J. MOLLOY, Jr.
Seventh Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1242 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS WISCH 
107 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2258 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONOTO BUGLIONE
Ave., Brooklyn, N. Y.2258 Pitkin

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5601 -2nd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAMILTON INN. INC.
56$1—2nd Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Bo- 
be

Rockaway Parkway.
County of Kings, to

NOTICE is 
RL 4126 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at
rough of Brooklyn, 
consumed on the premises.

FRANK DUMCHES 
1425 Rockaway Parkway. Brooklyn, N.

NOTICE is 
CL 232 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at Foot of Bay 
of Brooklyn, ~ 
sumed on the premises.

BEN ” 
Foot of Bay

hereby given that
been issued to the
wine and liquor at

of the Alcoholic Beverage Con-
3nd St., Borough

County of Kings, to be con-

License No. 
undersigned 
retail under

MhCHRKE BOAT CLUB, INC.
32nd St., Brooklyn, N. Y.

107 
at

License No. 
undersigned 
retail under

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at 
of the Alcoholic Beverage Con- 

621

NOTICE is 
RL 6086 has 
to sell beer, 
Section 107

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

trol Law at 137 Schenectady Ave., 
of Brooklyn, County of Kings to 
sumed on the premises.

VINCENZO POLICANO 
137 Schenectady Ave., Brooklyn,

NOTICE is 
RL6713 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at

Borough 
be con-

N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
L 78 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5611—-5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CRYSTAL WINE & LIQUOR INC. 
5611—5tb Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License

the

No.
wine and liquor at retail under | has been issued to the undersigned
of the Alcoholic Beverage Con-

11-13-15 Grand St.. Ext., Bo-
rough of Brooklyn, County of Kings, U' 
consumed on the premises.

LUCKY’S INN
11-13-15 Grand St., Ext., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12157 has been issued t the undersigned 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1201 Foster 
County of 
premises.

at retail under Section 107 of
Beverage Control Law at 

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

I 1201 Foster
HERMAN 
Ave.,

LIEBER 
Brooklyn, N.

No.

to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 124—list St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SARNOWSKI
121—41st St., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is 
RL 6122 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 2412 Pitkip Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VITO DI NAPOLI 
Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at 
of the Alcoholic Beverage Con-

2112 Pitkin

NOTICE is 
RW 248 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 739—6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

License No. 
undersigned 
under Sec-

hereby given that 
been issued to the 
and wine at retail 
the Alcoholic Beverage Control

the

739—6th
JOHN PERROTTA

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 158 Gratton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREIGHT BAR & GRILL. INC.
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that' License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2110 Cortelyou Rd., Borough of

158 Grattan
NOTICE is 
RL 1753 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at ___  _____ _________ _____
Brooklyn, County of king's, to be consumed 
on the premises. 

HENRY STERN
2110 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1603 has 
to sell beer, 
Section .107 . ______  ______
trol Law at 167 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the Vremises.

EMIL HERTWEK & JOSEPH NESSLER 
167 Furman

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

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL1183 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO ROBERT SAVINO 
561—563—5th Ave., Brooklyn,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine an<j liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
561—563—5th Ave., Borough of

N.

No.NOTICE is 
RL6136 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OSWALD KRIST & KARL PURCER 
CYPRESS INN

1702 Stanhope St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been iitfcued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1702 Stanhope St., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6808 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 17 Grove St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TRAVIS BROS. INC.
17 Grove St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5718 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 *of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1196 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN CIACCIO
1196 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS

NOTICE is 
RW 896 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 12 
County of 
premises.

T2 Union

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

Union St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

JOSEPH MINO
St., Brooklyn, N.

the

Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
•Iš senų 

n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- n 
geidaujama. Tai- ; 
pogi atmaliavoju > 
jvairiom.spalvom

JONAS STOKES ;
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

NOTICE is 
RL 6200 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at . .. _______ ____ „ ______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 

of the Alcoholic Beverage Con- 
907 Livonia Ave., Borough of

907 Livonia

No. Tel. Glenmore 5-6191

ORAZIO GUTTILLA &
GIACOMO BELLISSIMO

Ave., Brooklyn, N. Y. F. W. SHAUNSNOTICE is 
RL 4075 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law _____  ___ , _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

MURRY CAFE. INC.
233 Moore St., Brooklyn, N. Y.

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

at 233 Moore Str., Borough of

(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

No.NOTICE 
RL 6119 
to sell beer, 
Section 107 < 
trol Law at 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

ANTHONY DE VITO & THOMAS 
CANTONE

1593 East New York Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under ( 
of the Alcoholic Beverage Con- 

. 1593 East New York Ave., 
to

is 
hasNOTICE is 

RL 1153 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 362 DE KALB Ave., 
Grand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM POULOS & PETER POULOS 
362 DE Kalb Ave., 
238 Grand Ave

hereby given that License 
been issued to the Undersigned 
w.ne and liquor at retail under 

of the Alcoholic Beverage Con-
362 DE KALB Ave., — 238 
Borough of

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

2423 Avenue U, Borough of

NOTICE is 
RL 1876 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol I.aw at 2423 Avenue U, -------- ...
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETE STRAND’S INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1770 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- | 
trol Law at 405 Livonia Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LEO. S. STARR & BENJAMIN GOLDSTEIN 
405 Livonia

laidotuvesSuteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

U,2123 Avenue Ave, Brooklyn, N.Y.Brooklyn, N. Y.NOTICE is 
RL 6794 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DENIS CALLAGHAN 
Avenue L, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
5011—13 Avenue L, Borough of

NOTICE is 
RL 1448 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law __  ____  _____ __
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELA BORTONO 
252—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

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

at 252—3rd Ave., Borough of

NOTICE is 
RL 5682 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN CIACCIO 
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

8510—18th Ave., Borough of

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

1012 Myrtle Ave., Borough of

NOTICE is 
RL 1253 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at . . .
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY KRAHAM 
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that license No. 
been issued to the undersigned 
ami wine at retail under Sec 
the Alcoholic Beverage Control 
Irving Ave.. Borough of Brook- 
of Kings, to be consumed

NOTICE is 
RW 737 has 
to sell beer 
tion 
Law 
lyn, 
the

nemoka 
miestoami 109

Brooklyn, 
the

Chester Street,
Borough of 
to be consumed on

NOTICE is 
RL i860 has 
to sell beer. 
Section 
trol Law
Hegeman 
County of 
premises.

RICHARD C. CONNORS 
621 Chester St., and 109 Hegeman Ave.

Brooklyn, N.

Kings.

No.NOTICE is 
RL 1281 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at ____ „____
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH TRINDER 
Livingston Rest. Bar & Grill

127 Livingston St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
127 Livingston St., Borough of

No.

5011 — 13

License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE is 
RL 5324 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN KEARNS 
1696 Broadway,

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the 

1696
Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of 
Kings, to be consumed

& JAMES MULLEN 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1278 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol I>aw at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES M. DEVANEY 
426 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
RL 1251 has 
to sell beer. 
Section 107 i 
trol Law at 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK CLIFFORD 
Rainbow Tavdrn

6019 Ith Ave., Brooklyn, N. Y.

No..hereby given that License 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
. 6019 4th Ave.. Borough of

NOTICE is 
RW 236 has 
♦ o st 11 beer 
tion 107 of 
Law st 
Brooklyn, _
on the premises.

GEORGE APOSTOL 
A. P. Bar & Grill
N, Brooklyn. N.

No.hėreby given that License 
been issued to the undersigned 
and 
the 

4811
County of Kings, to be consumed

.wine at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 
Avenue N, Borough of

4811 Avenue

NOTICE is 
RL 5325 has 
to sell beer.
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1146 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

R. S. T. BAR & GRILL. INC.
1146 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
RL 5318 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol latw at 
Brooklyn, 
on

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

of the Alcoholic Beverage Con- 
119-121 Conovbr St., Borough of 

-- --- -, County of Kings, to be consumed 
the premises.

JOSEPH A. McGUINN
119-121 Conover St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 6160 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol I>aw at __  ________ ____ _ _____
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

A. 
948 Jamaica

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

D. RESTAURANT CORP.
Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is 
RL 1601 has 
to sell beer. 
Section 107 < 
trol Law at ____ _____ _____
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

SOPHIE MUTZ
101 Kent Ave.. Brooklyn, N. Y.

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

101 Kent Ave., Borough of

NOTICE is 
RL 6876 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Ijiw at 716-3rd Ave., 1_____ ..
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY DAUKANTAS
716 - 3rd Ave., Brooklyn. N. Y.

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

716-3rd Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4048 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at r<Jtail under 
Section 107 of the Alopholic Beverage Con
trol Ijiw at 701 39 St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN O’REH.LY
Brooklyn. N. Y.701- 39 St

NOTICE 
RL 1511 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at ■ •-« <ivc., uuivugo ui
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

MICHAEL FERRY
. .............. Ave.. Brooklyn. N. Y.

is 
has

174 Flatbush

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

of . the Alcoholic Beverage Con- 
174 Flatbush Ave., Borough of

NOTICE is 
RL 1409 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol lrf»w at__  ________ ____________ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

CONNOL McCUNNINGHAM
257 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
RL 5321 has 
to Hell beer. 
Section 107 
trol Ig»w nt ___  _____ _____ ___________ ...
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

MATTHEW MURPHY 
3224 Church '

No.hereby given that License 
been issues) to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
3224 Church Ave., Borough of

Brooklyn, N.
NOTICE is 
RW 748 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 31 _________________________ _
Brooklyn. County of kings, to be consumed 
cm the premises. 

JOHN MIECZNIKOWSKf
81 Greenpoint Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
PL 1523 has been issued to the undersigned 
tn sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 346 East Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD MILLER 
Wallabout Market

846 East Ave., Brooklyn, N- Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under Sec 
the Alcoholic Beverage Control 
GreeniKiint Ave.. Borough of

NOTICE is hereby given that 
RL 4197 ___ .
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 100 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
WILLIAM DUGGAN 
Duggan’s Bar & Grill

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

107 of 
at 279 
County 

premises.
LENA SCHNIZLER 

Irving Ąve., Brooklyn,

on

No.

on

400

NOTICE is 
RL 7053 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of 
on the premises. 
FRED GUTERDINE

199 Russell

8510—18 1012 Myrtle

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

of the Alcoholic Beverage Con-
199 Russell St.. Borough of 

Kings, to be consumed

St

& RICHARD WILKENS 
G. Tavern

Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
553 Nostrand Ave.', Borough of

NOTICE is hereby given that License 
RW 253 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 559 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONFIGLIO 
St., Brooklyn, N.Lorimer

NOTICE is 
RW 261 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 32 
County of 
premises.

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

Union St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

NOTICE
RW 673

is 
has 

to sell ’peer 
tion 107 of 
Law at 483 
County of 
premises.

483 Park

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

Park Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

MARIA GENTILE
Ave., ' Brooklyn, N.

isNOTICE 
RL 7191 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law 
rough of Brooklyn, 
be consumed on the premises.

• the

No.

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

Bo-

NOTICE is 
RL 1506 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 2081 Coney Island Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

LUDWIG LA ROCHE 
Island Ave., Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

2081 Coney

NOTICE is 
RL 4944 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY ATH1NG 
Bake’s Tavern

553 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 6291 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn. County of 
on the premises. 
WILLIAM 
396 - 7th

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

of the 
396

Alcoholic Beverage Con- 
7th Ave., Borough of 
Kings, to lie consumed

BOYLE 
A vc..

& JOHN J. EVERS 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1231 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 423 -3rd Ave., Borough of

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

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

JOSEPH BONAVITA 
Bona Vita Tavern

Ave.. Brooklyn. N. Y.3rd

NOTICE 
RL 1590 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

is 
has

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

299

the premises.
GEORGE JETTER 

Linden Bar & Grill
Brooklyn, N.Wyckoff

NOTICE is 
RL 6077 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1840 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ABBENE
1840 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
RL 4068 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at ___ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

BERNARD TRACY 
Kingston Inn Bar & Grill

241 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y<

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

NOTICE is 
RL 1750 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 3501
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM McLEAN 
3501 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Surf Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4031 has- been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 271 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WALSH
271 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 5658 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol

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

of the Alcoholic Beverage Con- 
I/hw at 1596 Broadway, Borough of

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

MACON BAR & Grill. Inc.
1596 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 6884 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law

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

at 5701—1st Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DEE--EXCELSIOR BAR & 
5701—1st ‘Ave.

GRILL, INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RW 510 
to sell beer ___ _____________________
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Jaw at 112*^ 5th Ave., Borough cf 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FORTUNATO SĖSTI
J12!,(j 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

is 
has

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and winq at retail i/nder Soč

5th Ave,, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 765 Washington Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE RANDALL
765 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 4962 has 
to sell beer, 
Section 107 __  ________  ______ _ ___
trol Law at 125 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRENE CARLIN 
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

125 Wythe

NOTICE is 
RW 278 has 
to sell beer 
tion 107 of 
l,aw at 616 Myrtle Ave., Borough uf 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

LEO BELLUCCI & ROBERT VETERE 
,, Myrtle Rest. & Bar

646 Myrtle A\e., Brooklyn, N- Y.

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

Myrtle Ave., Borough of

Adm.
32 Union

ELISA CANEDO 
of Estate of Antonio Canedo 
St., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

1048-1060 Ocean 
County of Kings,

PARKVILLE ' AMUSEMENT 
CORPORATION

1048—1060 Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y.

Parkway, Bo
to

NOTICE is 
RL 1551 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law 
Brooklyn, County of 
on the premises.

WILLIAM 
6636—3rd Ave.,

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

at 6636—3rd Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

DWOJACKI
Brooklyn, N.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under Sec 
the Alcoholic Beverage Control 
3 Irving Ave., Borough of

NOTICE is 
RW 281 has 
to sell beer 
tion 1 f>7 of 
Law at 133 Irving Ave., 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7118 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 300 Reid Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

Skelbkites savo biznį dien 
raštyj “Laisvėje.”

the premises.
WILLIAM ERNST 

Black Eagle Tavern
Ave., Brooklyn, N.Irving

300

the premises.
MAC DONOUGH

Reid Bar & Grill, Inc.
Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

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

957 Igifaycttc Ave.. Borough of

NOTICE is 
RW 677 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK FENTON
Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1839 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JUREVICII 
Cleveland Palace

234 Cleveland St., Brooklyn, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 122Ž7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
the 
3601 
County of 
premises.

Alcoholic 
-I.5 th

3601 15th

at retail under Section 107 of
Beverage Control Law at 

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

SAM RUBINSTEIN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1705 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at .
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

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

of the Alcoholic Beverage Con- 
144 Wyckoff Ave., Borough of

the premises.
CHARLES P. FIEDLER

144 Wyckoff Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
RL1166 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 2 Sackett __
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

MRS. ANNA REDLING
2 Sackett St., Brooklyn, N. Y.

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

of the Alcoholic Beverage Cpn-
2 Sackett St.. Borough of

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

yOTICE is 
RL4178 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at

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

1364 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERASNO ROSSI
Ave., Brooklyn, N. Y.

J. LcVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenge
Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

13G4 Myrtle

NOTICE is 
RL 1810 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at __ _ _______ _____ ______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN DRACOM ANOLlS 
229 DeKalb Ave.į Brooklyn,

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

229 DeKalb Ave., Borough of

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

SANDĖLIS VISOKIŲ FRANK DOMIKAITIS
N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1460 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 40 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.''

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

NOTICE is 
RL 1370 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on

119

the premises. .
LOUIS ABRAMOWITZ

Ave., Brooklyn, N. Y.Belmont

NOTICE is 
RL 6083 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of 
on

131

the premises.
THOMAS J.

McDougal 
McDougal St.,

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

131 McDougal St., Borough of 
Kings, to be consumed

O’CONNOR 
Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 33 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.the premises.

LUDEIKOS ALEKSEJUS
33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 5667 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law _  _____ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

at 48 Sands St., Borough of

40

the premises. ' 
DOMINICK PAGNOTTA 

Don’s Bar & Grill
Marcy Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
L 295 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at " " ' ‘___ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

TONY CANZONERI LIQUOR STORE 
594 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

594 Atlantic Ave., Borough of

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

48

the premises.
JOHN SERRAGO

Bridge Bar & Grill
Sands St., Brooklyn, N. Y. DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

NOTICE is 
RL 6880 has 
to sell beer, 
Section 107 ... ________ _ _
trol Law at 2318 Atlantic Avo., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be Consumed 
on the premises.

SALVATORE RAINONE 
Atlantic Bar & Grill

2318 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J
NOTICE is 
RL 6989 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

CRYSTAL RESTAURANT CORP. 
2832-4-6 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been isued to tho undersigned 

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2832-4-6 Church Ave., Borough 
County of Kings, to be con-

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

NOTICE is hereby glve\v that License No. 
RW 271 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 166 Columbia St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

J. GARŠVA

166

the premises.
JOHN PONTES

Columbia St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 974 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to l>e consumed 
on the premises.

EDWARD L. SCHARF
Ave., Brooklyn, N. Y.

Graborlus-Vndertaker 
laidotuvių direktorius 

Išbalzamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių 

VELTUI ŠERMENINE 
(Koplyčia) '

974 Meeker

NOTICE is 
RL 1647 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at__ __  ______ _ . ... _ ____ _
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on the premists.

ALICE 
138 Ft. Greene Pl.,

hereby given that License No. 
been isaued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
138 Ft. Greene PL, Borough of

E. WILLS
Brooklyn, N. Y.

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

trukžolės, valcri- 
gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

turiu visokių sutaisytų

85c 
60c 
60c
60c 
60c

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pclu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolčs, 
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 ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata .........
Kokliušo arbata .......
Ramatų žolės ...........
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 pagalbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y

Paskilbušią Knygą
PATARIMAI

APIE LYTIES
VYRAMS 
DALYKUS

Dar galit pas mane gaut 
Tai 1 turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuoki t:

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves’’ Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm
Brooklyn, N. Y

Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

THE BAKERS'

JUNIOR LABEL

yra 
unijinė

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

Siunčiamo duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Slags Street, Brooklyn, N. Y.
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Kliokis SužeistasNew Yorto"/»%fe Žinioj

Linksma Parė Kiekvieną šeštadiehį!

Petras.

ir

spau-

4
ir

B

N.

»

Central Brooklyn

D ire k to - 
atžymėti 
j ūbi lieju,

pareiškimą 
visuomenei,

De part
isan k an- 
ir kito-

įžanga 
ketvirtadie- 
nuo 25c iki 
ir nuo 15c

® t ai 
a<kesas •

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

visados bus patenkinti.

reiškiama
linkėtina

ruošia ir d. Paukščiui pagerbti r 
sucigėlę, kurioj, kaip jau gau- Į 
ta pranešimai iš bilietų, pla- 

gražus bū-

ir
Bay-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

darbininkai 
ir viršininkai

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Į puošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

New Yorko Central Parke 
ištiesinti du keliai — East ir 
West Drive.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas pagelbėti 

prie namų darbo (Supt. Asst.) At
lyginimas $15.00 j mėnesį, kartu val
gis ir guolis. Dėl daugiau informaci
jų, prašome kreiptis pas Z. Solub, 
102 E. 114th St., New York City,

(69-71)

Klajoklis šuo įkando 3 vai
kus prie mokyklos 197, Kings 
Highway, ir policistą Lynch, 
atbėgusį vaikus gelbėt. Jis 
šunį nušovė ir padavė ištirti.

“raudonąja silke,” 
majoras teikėsi viešai 
“kietakakčiais.” Ta- 
labiau priešai burno- 

juo slip-

RANDAVOJIMAi
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys vienam ar porai. Privažiavimas 
labai parankus, arti prie subvės, ka
rų linijos ir Broadway Line. Matyki
te savininkę nuo 6 arba sekmadie
niais. Antrašas: B. Wrrl, 68 Ten 
Eyck St., Apt. 2. (69-70)

Zoologijos daržan 
trečiadieniais ir 
niais numažinama 
15c suaugusiems 
iki 5c vaikams.

Šeštas puslapis

Busy Streikas 
Laimėtas

Streikuojanti busų darbinin
kai, skaičiuje 3,500, sugrįž
ta darban šį rytą, pereitą ket
virtadienį unijai pasirašius su 
kompanijomis sutarti baigti 
streiką. Sutarties prieita bo
sams sutikus ištraukti reikala
vimus nusimušti, algas ir dar
bininkų reikalavimus pakelti 
algas ir kitų pagerinimų pa
vesti arbitracijai.

Pasirašyme, Miesto Salėj, 
nuo unijos dalyvavo Michael 
J. Quill, Austin Hogan ir 
John Santo, Transportininkų 
Unijos viršininkai. Nuo bosų 
pasirašė John A. Ritchie Su
tarties sąlygoms perleisti su
šauktas unijos narių susirin
kimas Royal Windsor Audito
rijoj, New Yorke, penktadie
nio rytą.

Michael J. Quill, Transpor
tininkų Unijos prezidentas 
tuojau po pasirašymo laikinos 
sutarties išleido 
unijos nariams ir 
kuriame sako:

“Visi Amerikos 
kaip ir nariai 
Transporto Darbininkų Unijos 
sveikina šį paskiausį mūsų or
ganizacijos laimėjimą kaipo 
signalą samdytojams, kurie 
buvo besimoją vadovaut kovai 
už kapojimą algų po visą ša-

tą vadovybę per kapitalistinę 
ii' jos pakaiikę spaudą buvo 
mojuota 
net pats 
išvadinti 
čiau juo
jo ant vadovybės, 
riau nariai būrėsi aplink savo 
vadovybę, nepaisydami paska
lų ir grasinimų. Dvyliktą strei
ko dieną, kada pasirašyta lai
kinoji sutartis, dar nei vienas 
busas nebuvo pakrutėjęs iš vie
tos.

Ligonių Priežiūros Klasės 
Williamsburge

Miesto Sveikatos 
mentas, sąryšyje su 
čių Slaugių Sąjunga 
mis vietos įstaigomis yra įstei
gęs klases mokinti susidomė
jusius ligonių priežiūra namie. 
Mokinimas veltui. Registruo
tis 151 Maujer St. Ketvirta
dienių vakarais vykstančios 
klasės Williamsburgo Sveika
tos Centro, 151 Maujer St., 
tuo tarpu perpildytos. Popie
tinės klasės prasidėjo kovo 
18-tą. Kitos "klasės vyksta 
YMČA patalpose, 179 Marcy 
Ave. ir bažnyčios patalpose, 
673 Leonard St.

Policija Įsibriove Kolegijų 
Mokytoji] Unijos Posėdin ir 

Areštavo Schappes

Šį Vakarą Sueisime Pagerbti Draugą V. 
Paukštį, Spaudos Veteraną

Lietuvių Liaudies laikraščiui 
“Laisvei” šiemet sueina 30 me
tų ir ji ruošiasi iškilmingai mi
nėti tą sukakti. Bet tos iškil
mingos sukakties šiandien ne
būtų, jei nebūtų buvę eilės pa
sišventusių pirmųjų ir anksty
bųjų jos pionierių, kurie pir
mais sunkiais laikais padėjo 
daug energijos, kad laikraštį 
įsteigti, jį palaikyti, auginti ir 
tobulinti.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGAPereitą panedėlio naktį, 

apie 10 valandą, esant dide
liam šturmui, kaži, kokiu bū
du tapo labai sunkiai sužeistas 
brooklynietis Jonas Kliokis.

Manoma, kad jį bus parmu- 
šęs automobilis, nes nuvežtas 
į Greenpoint Ligoninę visai be 
sąmonės. Tik vėliau atgavo 
sąmonę. Tačiaus jis neatsime
na, kokiu būdu jis tapo taip 
sužeistas.

Apart kitko, daktaras sakė, 
jog Kliokiui nulaužta koja ir 
labai apdaužytas veidas.

Jonas Kliokis gyveno su 
žmona 137 Richmond St., 
East New Yorke. Sūnus Jonas 
nesenai vedęs gyvena atskirai, 
o kitas sūnus Vincas gyvena 
Chicago j e.

Slaptosios policijos agentai 
atėjo į Kolegijų Mokytojų Uni
jos mitin/ą pereito antradienio 
popietį ir areštavo Morris U. 
Schappes remiantis ant pirmiau 
tą dieną “grand džiūrės” išduo
to prieš Schappes kaltinimo ne
teisingame liūdyme. Jei nuteis
tų, jam gręsia 20 metų kalėji
mo ir $20,000 piniginės baudos, 
arba po 4 metus ir $5,000 už 
.kiekvieną iš atskirų 4 kaltini
mų.

“Grand džiūrė,” sušaukta dis- 
trikto prokuroro Dewey, įkalti- 
nimą rėmė Schappes liūdymu 
Rapp-Coudert komitete, tyrinė- 
jančiame “maištingas įtakas” 
miesto mokyklose. Schappes, 
anglų kalbos mokytojas Miesto 
Kolegijoj per 13 metų ir veik
lus unijistas, prisipažino buvęs 

i Komunistų Partijos nariu per 
5 metus.

Liaudies švietimo Gynimo 
Komitetas savo pareiškime dėl 
Schappes arešto kaltino distrik- 
to prokurorą padėjime “sunai
kinti laisvą liaudies švietimą 
akademinę laisvę.”

Pažįstamieji galėtų ligonį 
aplankyti, kuris dabar randa
si Greenpoint Ligoninėje ant 
antro aukšto—kambarys—A2.

Simams ir žmonai 
užuojauta ir Jonui 
greit pasveikt!

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

’ Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

ta pranešimai 
tintojų, dalyvaus 
rys brooklyniečių, ir laisviečių 
atstovybės iš kitų kolonijų.

V. Paukščiui pagerbti ban- 
kietas-vakarienė įvyks jau šį 
vakarą, šeštadie.nj, kovo 22-rą, 
Crescent Palace, 3386-8 At
lantic Avė. (kampas Crescent 
St.), Brooklyne (East New 
Yorke). Vienas blokas nuo 
BMTZ Jamaica linijos Crescent 
St. stoties. Pradžia 7 vai. vak.

Bankiete bus graži dainų 
programa, kurią išpildys broo
klyniečių mylimi dainininkai: 
Aldona Klimaitė, vietinė, 
Antanas Višniauskas iš 
onne, N. J.

Iki pasimatymo mūsų 
dos veteranui pagerbti 
re, Crescent Palace!

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Marcantonio Kalbės 
Žydu Atstovams

šeštadienio vakarą, Mecca 
Temple, N. Y., atsidarys žydų 
Liaudies Komiteto šaukiama 
Penkta Nacionalė Konvencija, 
kuriai sveikinti, apart pačių 
žydų veikėjų, atvyks iš Wash- 
ingtono ir .kongresmanas Mar
cantonio.

Konferencijoj tikimasi daug 
delegatų iš žydų organizacijų 
po visą šalį.

RUOŠIAMA PARE
Paminėjimui 1-mų Sukaktuvių

Penktadienį, 21 d. kovo sueina ly
giai metai kai Jonas, Jurevičius ati
darė Cleveland Pąlace Bar ir Grill. 
Todėl apvaikščioti tas sukaktuves, 
jis ruošia parę — bus per dvi dienas. 
Penktadienį ir šeštadienį, kovo 21 ir 
22 dd. Apart paties Jurevičius, kvie
čia ir Manageris Vincas Karlonas 
pažįstamus ir draugus dalyvauti per 
dvi dienas, paragauti ‘dzūkiškų deš
rų.” Taip pat yra ir Bowling Alley.

Privažiavimas lengvas: Jamaica 
Linijos eleveiteriu 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. KARLONAS, Mgr.

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.

“Streikas laimėta vieningu
mu ir pasiryžimu mūsų galin
gos industrinės unijos.

“Mes norime padėkoti CIO 
prezidentui Phillip Murray, ir 
broliui Allan Haywood, nacio- 
naliam CIO direktoriui, ir Un
ited Mine Workers preziden
tui John L. Lewis už puikiau
sią mums suteiktą kooperaci
ją ir pagelbą.

“Mes taip pat norime padė
koti kitoms darbininkų orga
nizacijoms mieste ir po visa 
šalį, kurios stovėjo su mumis.

“Mes džiaugiamės, kad bu- 
sai vėl riedės ir New Yorko 
publika neturės toliau kęsti 
nepatogumų. Mes norimo pa
dėkoti publikai už jos kantru
mą ir paramą.”

Haywoodas dėl šio laimėji
mo pareiškė :

“Tai yra milžiniškas laimė
jimas visos šalies darbinin
kams.

“Mr. Murray (CIO prezi
dentas) manęs prašė pasvei
kint unijos vadus ir narius ir 
padėkoti visiems pagelbėju- 
siems.”

Kaip minėta, sutartis nėra 
galutina, nenustato smulkme
nų, tačiau ja busų savininkai 
jau atsisako nuo pasimojimų 
blogint darbininkų sąlygas 4r 
sutinka leist arbitracijai nusta
tyti, kiek pakelt algas. Origi
naliai unija reikalavo iš New 
York City Omnibus Comp, 
bendros met. sumos algų pa
kėlimam $750,000 ir iš Fifth 
Ave. Coach Co. $250,000. 
Kiek bus iš to reikalavimo 
gauta, sutikta, kad bus pra
dėta atmokėti nuo kovo 10-tos. 
Nauja sutartis galios iki ba
landžio 1-mos, 1942.

Arbitratorius dar nepaskir
tas.

Transportininkų laimėjimas 
yra pasekmė didžiausio soli 
darumo ir veiklos tarp pačių 
streikierių ir greitos masinės 
paramos iš kitų tos industrijos 
unijos narių, kitų unijų ir ma
sinių organizacijų, pasekmė 
gabios ir ištikimos vadovybės, 
kuri sugebėjo mobilizuot tą 
masinę paramą. Iš karto prieš-

Vincas Paukštys
Paukščiui, vienam iš 

ankstybųjų “Laisvės” vetera
nų, šiemet suėjo 60 metų, ku
rių didelė dalis gijų gijomis 
susijus su “Laisvės” gyvavi
mu. Tad labai atatinkama, 
kad “Laisvės” B-vės 
riai, greta žingsnių 
paties dienraščio

Tūkstantis Miesto Kolegijos 
SluilentŲ Protestavo prieš 

Schappes Areštavimą

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už isredymą

New Yorko Miesto Kolegi
jos viršininkams neleidus stu
dentams vartot kolegijos di
džiosios salės, virš tūkstantis 
studentų susirinko išlaukyje 
prie kolegijos ir atlaikė masi
nį mitingą, kuriame išnešė 
protestą prieš areštavimą Mor
ris U. Schappes, mokytojaus 
anglų kalbos departments ir 
veiklaus unijisto. Jis areštuo
tas kaltinimais, būk jis netei
singai liudijęs.

Studentai taip pat pareiškė 
protestą prieš kolegijos pre
zidentą Harry N. Wright, ku
ris pasiskubino reakcininkam 
talkon tuojau po įkaltinimo 
išmesdamas Schappes iš mo
kytojaus vietos, kurią jis už
ėmė per 13 metų, vien tik dėl
to, kad jis prisipažino buvęs 
komunistu.

Studentų laikraštukas “The 
Campus” irgi stoja už Schap
pes. Jis pareiškė: “Tai nėra 
ikaltinimas. Tai yra persekio
jimas. Tai yra kryžiavojimas.”

Prie studentų protesto pri
sidėjo du fakulteto nariai, Dr. 
Edward Rosen, iš istorijos de
partment©, ir prof. Phillip į 
Weiner iš filosofijos dep-to. 
Jie abu kalbėjo studentų mi
tinge prieš Schappes persekio
jimą, abu buvo studentų aud
ringai sveikinami. Patsai 
Schappes, paleistas iš kalėji
mo po $5,000 kaucija, irgi bu
vo manoma kalbėsiant, bet ko
legijos prezidentas Wright ne
leido jam ateiti kalbėti ant 
kolegijos žemės.

Po mitingui, studentai mar- 
šavo šaukdami: “Schappes tu
ri pasilikti!”

Kalbėdamas studentams Dr. 
Rosen ypatingai ryškiai per
spėjo studentus budėti prieš 
atiminėjimą laisvių, sakyda
mas :

‘Smagu matyti, kad studen
tai nėra susiskaldę. Atsimin
kite, jeigu jūs leisite atimti 
vieną teisę, jūs turėsite leisti 

atimti visas.”

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

BROOKLYN, N. Y.
Prakalbos.

Sveikata Pirmoje Vietoje
Prakalbas rengia Sveikatos Kultū

ros Draugija. Kalbės du gerai žino
mi kalbėtojai, lietuviškai ir angliš
kai.

J. W. Tamsonas, N. D., kalbės 
temoje: “Kas Daryti kad Išvengti 
šaltis.”

Dr. Yurman’as, N. D., Physio- 
Therapistas kalbės abelnai apie svei
katą. Laike klausimų, Dr. Yurma- 
nas pasikvies iš publikos moterį bei 
vyrą ir pažiūrėjęs j akis, jis pasa
kys jo talentą ir ligą.

Taigi, -vyrams Ir moterims šiose 
prakalbose bus gera proga sužinoti 
savo talentą ir ligą (jeigu serga).

Prakalbos įvyks 25 d. kovo, 8 v. v. 
Po numeriu 411 So. 3rd St., tarpe 
Union Avė. ir Hewes St., Brooklyn, 
N. Y. Kviečia Rengėjai. (69-71)

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Apisunkiai serga draugė G. 

Parsonienė, gyvenanti 301 
Water St.

Aplankius, d. Parsonienė nu
siskundė, kad labai nuobodu. 
Sako — aš sergu, gal nė ma
no draugės kliubietės nežino.

Draugė Parsonienė yra dar
bininkų judėjimo rėmėja, pri
guli prie visų darbininkiškų 
organizacijų, ir niekados ne- 

i atsisako paaukauti dolerį dėl 
darbininkų reikalų. Kad ir da
bar, serganti, sako — norė
čiau pasveikint “Laisvę, 
negaliu nuvažiuoti.

Draugės ar draugai, kat- 
riem laikas leidžia, aplanky
kite draugę. Rasite užėję vie
nais trepais aukštyn.

M. Renkevičiūtė.

bet

Emilio Zola Didis Veikalas!

“Human Beast”
su JEAN GABIN 
in SIMONE SIMON

ŠIĄNAKT

Šaunus Sovietinis Judis!

“Baltic Deputy”
“Puikus” Herald-Trib.
“Didis”—N. Y. Post.

VĖLAI RODOMA

milini?

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

, I
Prie Graham & Manhattan Avcs.

BROOKLYN, N. Y.

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
i ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą. Prašykite 
žalios trading stampers.

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Ai • 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

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

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

A

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

Sun. all day and night.

» f i. i-a. tYViiKtJA




