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Manau sau: tie smetoninin- 
kai išsižioję iki pasprogimo. 
Kalbu apie adv. Gabaliauską, 
pabėgėlį iš Lietuvos, klerika
lų propagandistą.

Jis, taip sakant, utėlę ima 
tiesiai už ragų, šaukia jis: 
duokite mums po 40 tūkstan
čių dolerių per metus, arba 
mes nustipsime badu !

Ne šiais žodžiais, bet tokį 
griežtą reikalavimą Amerikos 
lietuviams stato ponas advo
katas “Amerikoje” kovo 21 
dieną.

Gabaliauskas padalina, kas 
kiek turi pinigų sukelti. Ka
talikų srovė sukelsianti 20 
tūkstančių dolerių per metus, 
o tautininkai ir socialistai turi 
sukelti kitus 20 tūkstančių!
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Nežinau, kas iš to išeis. 
Klerikalai gal ir iškaulys iš 
katalikų tuos 20 tūkstančių 
dolerių. Mat, jie turi 130 pa
rapijų. Prie jų priklauso per 
45 tūkstančius šeimų. Visi tie 
vargšai trokšta po mirties pa
tekti dangaus karalystėn. O 
nepateks, jeigu gausiai neau
kos palaikymui čia suplauku
sių smetoninių parazitų.

Dalykas taip stovi: katali
kų srovė smetonininkams yra 
melžiama karvutė. Laučka iš 
vienos pusės, kun. Balkūnas iš 
kitos pusės įsikibę į jos teš
menį ir sušilę melžia pieną į 
“tautos vado” uzboną!

Bet kaip su tautininkais ir 
menševikais? Ypač menševi
kai tik liežuviais moka aukoti. 
Sekasi jiems tik tada, kai jie 
prišlidina prie kokio nors iž
do arba kitų sudėtų aukų. Ne
pamirškime, kaip jie pasigro
bė Amerikos Lietuvių Kongre
so iždą. '

Iš Berlyno pradėjo gausiai 
plaukti hitleriniai cirkuliarai 
prieš Tarybinę Lietuvą ir Ta
rybų Sąjungą. Pasirašyti viso
kiais slapyvardžiais. Po vienu 
tokiu cirkuliaru pasirašo tūlas 
J. A. Daugminas.

Visi šitie kazioni cirkulia
rai sistematiškai telpa visuo
se tautininkų, klerikalų ir 
menševikų laikraščiuose.

Tai tos pačios sutros iš tos 
pačios duobės.

Jau didoką pluoštą raštų 
gavome “Laisvės” jubilėji- 
niam numeriui. Dar turime 
keletą dienų. Tie veikėjai, 
kurie dar nėra parašę savo 
atsiminimų iš “Laisvės” gyve
nimo, gali dar parašyti. Tik 
jau pasiskubinkit.

Jubilėjinė “Laisvės” laida 
išeis balandžio 4 dieną. Raš
tus turime gauti keletą dienų 
turime gauti keletą dienų 
prieš tai.

Skaudžiausia ir pirmiausia 
karo rykštė krinta ant dar
bininkų nugaros. Dar tik 
pradžia, o jau gyvenimas pa
brango, jau skuba darbe pa
didėjo, jau valdžia atima dar
bininkams teisę streikuoti.

Kas kita plutokratijai. Jai 
šis karas jau atnešė nesvietiš
kus pelnus. Milionieriai pra
dės dygti, kaip grybai po lie
taus.

Ar skaitote Liežuvinskio ei
les apie “tautos vadą” ir jo 
kavalierius? Jos kupinos gra
žios satyros. O tokia satyra 
yra labai aštrus botagas.

♦

Nemažai mūsų jaunuolių 
moka gana gražiai ir taisy- 
kliškai lietuviškai rašyti. De
ja, jie lietuviškai nerašinėja. 
Gal niekas jų neparagino. Lai 
šitie žodžiai bus tiems jaunuo
liams paraginimas.

Greatneckietė Olga Lukaus- 
kaitė parašė straipsnelį į
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Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

Amerikos Armija ir 
Laivynas Grasina 

Sireikieriams
Washington. — Amerikos 

laivyno ir armijos koman- 
dieriai grūmoja paimt į sa
vo rankas Allis-Chalmers 
fabriką Milwaukeej todėl, 
kad ten jau septynias savai
tes streikuoja darbininkai, 
nariai CIO Jungtinės Auto
mobilių Darbininkų Unijos. 
Per streiką tapo sustabdyti 
kariniai užsakymai 45 mi- 
lionų dolerių vertės.

Armijos ir laivyno minis
terial grasina pasiųst į tą 
fabriką valdiškus - civilius 
tarnautojus užimt streikie- 
riu vietas, v

Dayton, Ohio. — Ameri
kos Darbo Federacija “pa
triotiškais sumetimais” at
šaukė savo narių streiką 
prieš keturis CIO elektri- 
ninkus karinių orlaivių sto-

Jugoslavija, Sakoma, 
Pasirašė Sutartį 

su Vokietija
Belgrad, Jugoslavija. — 

Neoficialiai pranešama, kad 
vokiečiai privertė Jugosla
vijos valdžią pasirašyt ben
dradarbiavimo sutartį su 
Vokietija. Del to protestuo
dami, atsistatydino trys Ju
goslavijos ministerial: teis- 
darystės — Konstantinovič, 
visuomeniškos gerovės — 
dr. Budisavljevič ir žemdir
bystės — Cubrilovič. Du ki
ti ministerial taipgi buvo 
pasiruošę apleist valdžią, 
protestuodami prieš pasida
vimą Vokietijai.

Prieš nuolaidavimus Vo
kietijai demonstruoja Ju
goslavijos kariuomenė ir 
serbai, kurie vadinami val
dančiąja Jugoslavijos tauta.

ANGLAI ATĖMĖ PASKUTINĘ 
ITALŲ POZICIJĄ RYTI

NĖJE LIBIJOJE
Cairo, Egiptas. — Anglai 

praneša, kad po penkiolikos 
savaičių apgulos jie atėmė iš 
italų paskutinę poziciją Ry
tinėj Libijoj, Jarabub oazę, 
Afrikoj. Tuom žygiu anglai 
paėmė ir 800 italų karių į 
nelaisvę.

Rytinėje Afrikoje anglai 
atgriebė nuo italų Hargeisą, 
svarbų karinį punktą Ang
liškoje Somali joje.

Anglai įnirtusiai štur
muoja italus Kerene Eritrė
joje; italai desperatiškai gi
nasi.

Washington. — Amerikos 
Raudonasis Kryžius su val
džios užgynimi žada nu
siųst du laivus su 13,500 to
nų miltų neužimtąja! Fran
ci jos daliai.

“Laisvės” jubilėjinį numerį. 
Gyvai, gražiai straipsnelis pa
rašytas.

Olga, nepamiršk mūsų ir 
ateityje.

vykioj Wright Fielde, Ohio.

Washington. — Karines 
gamybos direkt. Knudsen ir 
Roosevelto valdžios nariai 
planuoja veiksmus prieš ke
liolika tūkstančių darbinin
kų streikuojančių prieš In
ternational Harvester kom
paniją Illinojuj ir Indianoj.

Los Angeles, Calif. — 
Amerikos valdžia atsiuntė 
savo tarpininkus taikyt 
streikierius šešių orlaivinių 
fabrikų su samdytojais.

Washington. — Visašališ- 
ka Darbo Santikių Komisi
ja vėl atrado, kad automo
bilių fabrikantas H. Fordas 
neteisingai elgiasi su darbi
ninkais: jis smurto būdais 
stengiasi sulaikyt juos nuo 
dėjimosi į CIO uniją.

Turkija Darysianti 
Nepuolimo Sutartį

Su Sovietų Sąjunga
Maskva. —Turkijos am

basadorius Maskvoj, Ali 
Haydar Akday pereitą sa
vaitę* du kartu atėjo pas A. 
V. Višinskį, pirmąjį Sovie
tu užsieniu reikalu vice-ko- 
misarą, ir ilgokai tarėsi 
apie santikius tarp šių 
dviejų šalių.

Neoficialiai p r a nešama, 
kad greitu laiku bus pasira
šyta nepuolifno-nekariavimo 
sutartis tarp Sovietų Sąjun
gos ir Turkijos.

TURKAI TIKISI PARA
MOS Iš SOVIETŲ

Ankara, Turkija, kovo 23. 
— Diplomatai sako, jeigu 
Turkija bus “priversta” ka
riaut su Vokietija, tai So
vietai duos Turkijai tokios 
pagalbos, kokios jie duoda 
Chinijai.

Numatoma, jog trumpu 
laiku Turkija panaujins sa
vo nepuolimo sutartį su So
vietų Respublika.

IŠ DARBO LAUKO
Gresia Bethlehem Plieno 

Darbininkų Streikas 
Bethlehem, Pa. — CIO 

Plieno Darbininkų Organi
zavimo Komitetas pranešė 
direktoriams karinių darbų, 
Knudsenui ir Hillmanui, 
kad šį .pirmadienį bus pa
skelbtas streikas keliolikos 
tūkstančių darbininkų prieš 
Bethlehem Plieno korpora
ciją, jeigu fabrikantai tuo
jau neatšauks savo balsavi
mų, kuriuose bosai bruka 
darbininkams išrinkt kom
panijos skiriamus kandida
tus^ neva kaip darbininkų koma, jog šį pirmadienį są

lyginiai grįšią darban trys 
tūkstančiai d a r b i n i n kų 
streikavusių prieš Aliumino 
kompaniją ir dirbsią, kol 
bus vedamos, derybos tarp 
CIO unijos ir fabrikantų dė-

Edgewater, N. J. — Sa-

atstovus.
Tokius “rinkimus” fabri

kantai daro vardan kompa- 
niškos unijėlės. Jie nepaiso, 
jog valdiška šalies Santikių 
Komisija jau devyniolika 
mėnesių atgal įsakę panai- lei darbininkų reikalavimų.
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“LAISVĖS” 30 METŲ JUBILE J AUS 
REIKALAIS

40 Bilijonų Dolerių 
Kariniams Amerikos 

Tikslams!
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Kasdien gauname gražių pasveikinimų nuo organiza

cijų ir pavienių. Šiandieniniai sveikinimai yra sekami:.
ALDLD 138 kp., Maspeth, N. Y., $5.00. ’
LDS 86 kp. ir 188 kp., Detroit, Mich., $6.00.
LDS 3-čias Apskritys, Brooklyne, $3.00.
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubas, Brooklyne, $10.00.
ALDLD 42 kuopa, Nashua, N. H., $3.00.
ALDLD 10 taiopa, Philadelphia, Pa., $3.00.
LDS 16 kuopa, New Haven, Conn., $3.00.
A. Balčiūnas ir P. Bieliauskas (malioriai) B’klyn, $5.00.
Ig. Sutkus (Bar & Grill), 492 Grand St., B’klyn, $5.00.
A. žvingilas, So. Boston, Mass., $2.00.
J. Žilinskas, Lewiston, Me., $1.00.
A. Višniauskas, Bayonne, N. J., $1.00.

VOKIEČIAI NUSKANDINĘ TUZINUS ANGLU 
LAIVU, 224 TŪKSTANČIUS TONU

Berlin. — Vokiečių ko
manda paskelbė, kad jų ka
ro laivai šiaurinėje dalyje 
Atlanto V a n d enyno per 
dieną sunaikino 22 preki
nius Anglijos laivus, 116,000 
tonų įtalpos, o dieną pir
miau ties Vakarine Afrika 
vokiečių submarinai nu
skandino 10g( tūkstančius 
tonų anglų laivų; i tai per 
dvi dienas pagrečiui vokie
čiai viso nugramzdino 224 
tūkstančius .tonų prekinių 
Anglijos laivų.

Ginkluoti prekiniai anglų 
laivai turėjo smarkių mūšių 
su vokiečių karo laivais, iki 
liko nugalėti. ^Skęstant ang-i Atlanto Vandenyno.

NAUJA FORDO DARBININKU PERGALĖ
Detroit, Mich. — Ameri

kos valdžia per savo tarpi
ninką Homerį Martiną įsa
kė Fordui,' automobilių fa
brikantui, priimt atgal 1,200 
darbininkų, kurie per kelis 
paskutinius metus buvo pa
varyti iš darbo už unijinę

Per penkias pastarąsias

ANGLAI PRALEISTĄ AME
RIKOS MAISTĄ NEPRI
KLAUSOMAI FRANCI JAI

Washington. — Praneša
ma, kad Amerika ir Angli
ja greitai paskelbs sutartį 
dėlei maisto praleidimo iš 
Jungtinių Valstijų į' neuž
imtą Francijos dalį. Angli
ja ir Amerika užtai reika-- 
lauja, kad nepriklausomoji 
Francijos dalis nepervestų 
jokių savo karinių laivų Vo
kietijai ir neperleistų nei 
mažo biskelio to maisto vo
kiečiam.

kint kompanišką uniją 
Bethlehem plieno fabrikuo
se, o leist patiem darbinin
kam pef valdžios prižiūri
mus balsavimus pasirinkt 
tokią uniją, kokios jie nori 
kaipo savo atstovės dery
boms su samdytojais.

lų laivams, vokiečiai išgel
bėjo iš vandens 800 jų jūri- 

“Bet tai dar tik pradžia,” 
sako Vokietijos valdininkai. 
Jie didžiuojasi, jog kariniai 
vokiečių laivai atliko žygius 
nepaisant, kad didieji ang
lų karo laivai tuo laiku bu
vo visai arti.

London. — Anglai pripa
žįsta, kad didieji Vokietijos 
šarvuotlaiviai “Qneisenau” 
ir “Scharnhorst” pralindo 
pro anglų blokadą ir užpul
dinėja Anglijos prekinius 
laivus “amerikinėje” pusėje 

dienas tarpais streikavo iki 
50 tūkstančių Fordo darbi
ninkų, reikalaudami sugrą
žint savo draugus išmestus 
už tai, kad jie geri CIO uni- 
jistai. Bijodama tolesnių 
streikų, todėl, valdžia ir įsa
kė Fordui priimt atgal tuos 
dvyliką šimtų unijistų.

ITALU ORLAIVIAI “NU
ŠLUOTI” NUO ALBANI

JOS PADANGES
tei-Athenai. — Graikai 

gia, kad jų ir anglų lėktu
vai jau “visiškai iššlavę” 
Italijos orlaivius iš Albani
jos padangės. Graikai sako
si sukriušinę italų tankų 
ataką darytą prieš Tepelenį.

Senatas Šiandien Už 
girsiąs 7 Bilionus 
Dolerių Anglijai

Washington. — Tvirtina
ma, jog šį pirmadienį Jung
tinių Valstijų senatas nu
balsuos 7 bilionus dolerių 
Anglijai remti. Kongreso 
atstovų rūmas jau pereitą 
trečiadienį nubalsavo tą Šu
rną pinigų karinei pagalbai 
anglams.

Vatikanas. — Užginčija
ma, kad popiežius pradėjęs 
veikt kaipo taikytojas Ita
lijos ir Vokietijos su Angli
ja.

ORAS. — Nešalta; būsią 
kiek liėtaUfe.

Gręsia Bankrotas ir Fašiz
mas, sako Kongresmanas 

Hamilton Fish

Washington. — Kongreso 
atstovu rūmas nubalsavo 4 v

bilionus 73 milionus 810 
tūkstančių ir 74 dolerius 
kaip papildomuosius pini
gus reikalams armijos ir 
laivyno šiais metais. Senato
rių komisija užgyrė 7 bilio
nus dolerių remt Angliją ir 
kitas “kovojančias demo
kratijas.” Taigi kariniams 
tikslams šiemet ir kitąmet 
paskirta bei skiriama jau 
virš 32 bilionų dolerių.

Kongresmanas Hamilton 
Fish sako, jog iki vidurva
sario bus paskirta 40 bilio
nų dolerių kariniams tiks
lams iš Amerikos iždo. Jis, 
todėl pranašauja finansinį

Vokiečių- Bombos, Kaip Anglai 48-tą Kartą Ar-
“Kruša,” Tūkstančiais 

Krito į Plymouthą
London. — Vokiečių or

laiviai antrą naktį pagrečiui 
naikino Plymouthą, patį 
pietiniai - vakarinį anglų 
prieplaukos miestą; vėl su
griovė ir sudegino ištisus 
blokus namų. Pagal anglų 
pranešimus šeštadienį, vo
kiečių bombos tūkstančiais 
krito į Plymouthą kaip ko
kia “kruša” (ledų lietus), ir 
atrodė, jog naziai pasiryžo 
visiškai nušluot tą miestą 
nuo žemės veido. Šiuo žygiu 
vokiečių lakūnai ' užmušė 
daugiau žmonių Plymouthe 
net negu ketvirtadienio 
naktį.

Plymouth buvo Anglijos 
karo laivų stovykla ir uos
tas, per kurį plaukė Angli
jai daug karo reikmenų iš 
Jungtinių Valstijų.

SUSTIPRINTA TURKŲ 
SĄJUNGA SU 

ANGLAIS
Istanbul, Turkija. — Tei

giama, jog per Anglijos už
sienių reikalų ministerio A. 
Edeno atsilankymą Turki- 
jon tapo sustiprinta turkų 
sąjunga su anglais.

Anglija žada Turkijai 
greičiau ir daugiau prista
tyt ginklų ir amunicijos ir 
duot naują aukso paskolą.

Turkų karininkai tvirti
na, kad jeigu Jugoslavija 
nepraleistų vokiečių armi
jos, tai, girdi, vokiečiai ne
drįstų užpult Graikiją tik 
per Bulgariją.

Washington. — Senato
rius Norris pasmerkė Dar
bo Federacijos unijų vadus/ 
kad jie reikalauja tokių 
aukštų mokesčių iš darbi
ninkų norinčių įstot į uni
jas, kurių nariai dirba įvai
rius karo reikmenis. Norris 
nurodo, jog įstojimo ten da
bar imama ne mažiau kaip 
50 dolerių ir iki pusantro 
bei pustrečio šimto dolerių.

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

Amerikos nupuolimą ir fa
šizmą šioje šalyje.

Naujos Roosevelto reika
laujamos pinigų sumos, 
tarp kitko, numato keturių 
milionų vyrų armiją, 3,600 
didžiųjų bombinių orlaivių 
ir desėtkus tūkstančių ma
žesnių karinių lėktuvų.

:4ft'.
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Washington. — Valdiška 
jūrininkystes komisija nu
tarė perleist Anglijai 5<J 
prekinių Amerikos laivų.
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Lakūnas pulk. Lindbergh 
rašo “Collier’s” žurnale, 
kad Amerikos valdžia, be- 
eikvodama pinigus Anglijai 
ginti, pati pralaimės; kad 
Amerika liks pažeminta ir 
atsidurs pavojuje. Lindber- 
ghui atrodo, kad Anglijai 
nėra jokios vilties laimėt 
karą prieš vokiečius.

dė Vokiečiu Subma- 
riny Stovyklą

Lortdon. — Anglijos or-; 
laiviai jau 48-tą kartą bom
bardavo vokiečių submarinų 
stovyklą Loriente, Franci- 
joj. Anglai sako, kad jų la
kūnai taipgi sėkmingai ata
kavo vokiečių laivus ir prie
plaukas Šiaurinėje Vokieti- - 
joje ir ties Norvegija.

VOKIEČIAI NUSKANDINĘ 
BENT DU ANGLU LAI

VUS TIES GRAIKIJA
. Berlin. — Vokiečių ko
manda sako, kad jų bombi- 
niai orlaiviai nuskandinę 
du, o gal tris transportinius 
-kareivinius anglų laivus 
ties Graikijos sala Kreta.

| Amerika Statys 400 
Laivy Anglijai

Washington. — Vienas 
valdininkas J ū r ininkystės 
Komisijos t pareiškė, jog 
Amerika statys 400 preki
nių laivų Anglijai. Jie viso 
kaštuos 500 milionų dolerių. 
Laivų dalys bus fabrikuose 
pagamintos ir suvežtos į 
septynias laivastatyklas su- 
budavot jas tenai. Tose lai- 
valstatyklose bus pastatyta 
nauji įrengimai, kur galima 
bus vienu kartu būdavot 
51-nas laivas.

Amerikos armijai kongre
sas paskyrė dar virš tris bi
lionus dolerių, o karo laivy
nui pridėjo dar 4 bilionus.
Kas Daugiausia Sumokės 

Taksų?
Kapitalistų laikraščiai ra

šo, būk turčiai, girdi, jau 
esą aptaksuotų “kiek tik ga
lima”; todėl dabar žmonės 
gaunantieji po tūkstantį iki 
penkių tūkstančių dolerių 
per metus turės taksais su
mokė t daugumą ginklavi
mosi lėšų.
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Ekonomija Ne Is To Galo
SLA organas “Tėvynė” (iš kovo 21 d.) 

jau išėjo sumažinta — tik keturių pusla
pių. Tatai padaryta tuo tikslu, kad su
mažinti lėšas, kad išgelbėti lėšų fondą, 
kuris yra tuščias (pasak Jurgelionio: 
“daugiau negu tuščias”).

Savo suvažiavime pild. taryba darė ir 
kitus žygius “išgelbėjimui” lėšų fondo. 
“Tėvynė” rašo, kad nutarta paleisti tū
lus darbininkus iš darbo, o kitiems — nu
mažinti algas.

Deja, pild. taryba, kapodama algas 
Centro darbininkams, “pamiršo” nusi- 
kapoti jas sau. Ak, ne! p. Bajoras prime
na: “Pildomoji Taryba irgi tarėsi apie 
nusimušimą sau algų, dienpinigių ir ke
lionės išlaidų. Šiame suvažiavime to rei
kalo dar neužbaigė, bet turi minty tai pa
daryti sekančiame suvažiavime, kuris į- 
vyks sekantį rudenį.”

Ar tai gražu? Ar tai broliška?
Šiuo metu viskas kyla, gyvenimas da

rosi vis sunkesnis, nes maistas ir butai 
ir drabužiai brangsta. SLA centro darbi
ninkai turi gyventi iš algų, kurias jiems 
moka SLA. Ir va, akiregyj-to, jiems tam
pa algos numažintos, gyvenimas pasun
kintas.

Na, o pild. tarybos nariai — profesio
nalai arba biznieriai. Pinigai, kuriuos jie 
gauna iš SLA, yra tik šalutinės jiems įei- 
gos (apart p. Viniko). Iš SLA pild. tary
bos nariai pasiima tūkstančius dolerių 
pavydale algų ir sugaiščių. Ar gi nebūtų 
buvę gražu, jei, pirm kaposiant darbinin
kams, pild. tarybos nariai būtų sau jas 
susimažinę?!

Tik pagalvokim: p. Bagočius gauna 
$1,200 algos per metus, be “sugaiščių.” 
Ponas Gugis — $1,800 per metus be “su
gaiščių.”

Šitaip pasielgdami, SLA pildomosios 
tarybos nariai parodė labai prastą bro
liškumą, apie kurį jie taip mėgsta kal
bėti.

Straipsnis Apie Lietuvą 
“Daily Worker y”

Angliškam dienraštyj “Daily Worker” 
(laidoj iš kovo 21 d.) telpa Margaretos 
Cowl straipsnis apie Lietuvą po antgal- 
viu: “Smetona, Ousted by Lithuanian 
People, Found Refuge in Hitler Germa
ny, Now Welcomed Here by Roosevelt”. 
Straipsnis ilgas ir įdomus. Jame trum
pai nušviečiama vėlesnių laikų Lietuvos 
įvykių istorija, — kaip Smetona smurto 
keliu pasidarė Lietuvos prezidentas, kaip 
jis šeimininkavo ir kaip, pagaliau, Lietu
vos liaudis jį iš Lietuvos išvijo. Be to, 
straipsnio autorė parodo Amerikos lietu
vių fašistų, socijalistų ir klerikalų spau
dos nusistatymą linkui tarybų Lietuvos. 
Ryškiai iškeliamas tos spaudos anti-se- 
įhitizmas, kurio ji griebiasi kaipo 
priemonės kovai su tarybų Lietuva ir su 
darbininkų judėjimu Amerikoje.

Margaret Cowl savo straipsnį baigia 
šiais žodžiais:

“Tačiau lietuviški fašistai, net ir su 
lietuvių socijalistų parama, Smetonos 
nesugrąžins ant fašistinio sosto Lietu
voje. Lietuvos masės džiaugiasi, nes jųjų 
kraštas įstojo į tarybinę laisvų tautų 
šeima.” V f,

Anglijos Žmonės Priversti 
Užmušinėti Galvijus

Kovo 19 dieną iš Londono praneša, 
kad žemdirbystės ministerio duotas žmo
nėms įsakymas užmušti galvijus, kuriuos 
negali išmaitinti. Ministeris R. S. Hud
son sako, kad Anglijos žmonės negali 
laukti galvijams pašaro iš kitur. Karas 
jau pirma buvo privertęs gyventojus su
mažinti galvijų kiekį, o dabar ir tiems 
nėra pašaro.

Tas parodo, kaip sunki Anglijos žmo
nių padėtis. Šis karas yra nelaimė visų 
kariaujančių šalių darbo žmonių. Ir ka
rui nesimato galo. Artėjant pavasariui 
galima laukti tik didesnių mūšių ir tuo 
pat kartu darbo žmonių didesnių vargų 
ir nelaimių.

Greitai Stato
Iš Washington© praneša, kad Ameri

koj budavojimas naujų karo laivų eina 
daug sparčiau, kaip tai buvo iš pradžios 
suplanuota. Ypatingos svarbos deda į tai, 
kad šarvuočiai “Iowa”, “New Jersey”, 
“South Dakota” ir “Massachusetts” la
bai sparčiai būdavo j ami. Tai bus šarvuo
čiai po 45,000 tonų įtalpos ir 16-kos co
lių kanuolių gerklėmis ginkluoti.

Pirmuosius du stato New Yorko ir 
Philadelphijos valdžios laivyno fabrikuo
se, gi “South Dakota” New York Ship 
Building Corp. Camden, N. J., ir paskuti
nį “Massachusetts” būdavo j a privatinė 
Bethlehem Steel Co., Quincy, Mass, fa
brike. Sako, kad taip pat greitai eina sta
tybos darbas kruzerių, naikintojų, sub- 
marinų ir kitokių karo laivų.

Tomas Mann, Kilniausias
Anglijos Darbininkų Vadas

Paskui aš suėjau Tomą 
Manną Maskvoj 1921 me
tais, pirmajame tarptauti
niame darbo unijų suvažia
vime; toliau aš aplankiau jį 
Anglijoj; o paskui 1927 m. 
mudu, kaipo nariai Tarp
tautinės Darbininkų Dele
gacijos, sykiu praleidome 
šešis mėnesius važinėdami 
po Chiniją, kur mudviem 
rengė susirinkimus Visos 
Chinijos Darbo Federacija 
ir tautinė partija Kuomin
tang; mudu tada dalyvavo
me ir suvažiavime darbo 
unijų iš visų kraštų priei
nančių prie Pacifiko Vande
nyno ; suvažiavimas įvyko 
Wuhan mieste.

“Tomas Mann tuojau pa
traukė chinų širdis, ypač 
darbininkų ir vaikų. Kur 
tik jis ėjo, visur jie spietė
si aplink jį. Jis išmoko jų 
dainas, o iš, savo pusės jis 
mokino juos dainuot angliš
kai liaudiškas dainas iš sa
vo mylimo kampelio, kurį 
jis vadindavo ‘Zomerzat.’ 
Visur žmonės užsikrėsdavo 
jo širdingai linksma dvasia. 
Tai buvo tuo laiku, kada 
mudu minėjome 71-mąjį jo 
gimtadienį palei* Yangtse 
upe, Chinijoj.

“Tomas Mann buvo taip 
visuomet jaunas, jog sunku 
net įsivaizduot, kad jis da
bar mirė sulaukęs 85 metų 
amžiaus. Atsiminimai apie 
jį visuomet žaliuos ir žydės 
Anglijos darbininkų judėji
me, kuriam Tomas Mann 
tarnavo taip ilgai ir kurio 
kovas jis taip tiksliai visada 
vedė linkui socialistinio pa
saulio.”
TOMO MANNO GYVENI

MAS IR DARBAI
Tomas Mann gimė iš var

gingų tėvų,1856 m. balan
džio 15 d. Sulaukęs devynių 
metų, jis pradėjo dirbt prie 
minkštųjų angliakasyklų, o 
būdamas 10 metų jis jau 
dirbo pačiose kasyklose. 
Paskui Tomas Mann moki
nosi mašinisto amato ir ta
po gabiu metalo darbininku. 
Tuom jis ir užsidirbdavo 
sau duoną, kada nebūdavo 
užsiėmęs kaipo darbininkų 
organizuotojas, kada jam 
netekdavo vadovaut strei
kams ar demonstracijoms 
viename ar kitame iš pen
kių pasaulio žemynų.

Iki Tomas Mann sulaukė 
20 metų amžiaus, jis buvo 
taip gerai žinomas kaipo 
“agitatorius,” jog jau sunku 
buvo jam gaut darbo.

Jis jau 1885 m. įstojo į 
Social-Demokratinę Federa
ciją ir tuo būdu sumezgė 
ryšius su Markso dukteria 
Eleanora ir su Fridriku En-

organizuotis į unijas to
kiem darbininkam, kurie 
iki tol buvo laikomi “nesu
organizuojamais”; ir tokiu 
būdu skaičius Anglų Darbo 
Unijų Kongreso narių nuo 
687,000 tais metais pašoko 
iki 1,593,000 sekamais 1890 
metais.
ENGELSAS APIE TOMĄ 

MANNĄ
Engelsas, Markso drau

gas ir bendras mokslinio 
socializmo kūrėjas, rašė vie
name laiške apie Tomą 
Manną, kad jis yra “pui
kiausias iš jų” (iš naujųjų 
proletarinių vadų).

Tapęs pirmininku Laiva- 
krovių Unijos, Tomas Mann 
padėjo 1896 metais sukurt 
Tarptautinę Važiotės Dar
bininkų Uniją ir asmeniškai 
nuvykęs darbavosi pagelbė
damas organizuot darbinin
kų unijas Holandijoj, Belgi

joj, Norvegijoj, Ispanijoj, 
Francijoj ir Vokietijoj.

1896 m. Tom Mann buvo 
delegatas Antrojo Interna
cionalo Kongreso. Jis stojo 
ne tik už streikinį, bet ir už 
politinį darbo unijų veikimą. 
Bet dešinieji anglų socialis
tų vadai vertė jį tenkintis 
tiktai industriniu veikimu.

Nuo 1901 iki 1906 m. 
Tomas Mann praleido Nau
jojoj Zelandijoj, Australijoj 
ir Pietų Afrikoj,* organizuo
damas ten Socialistų Parti
ją ir darbo unijas.

Sugrįžęs Anglijon, jis 
metėsi kovon už apvieniji
mą anglų darbo unijų ju
dėjimo. 1911 m. Tom Mann 
vadovavo Liverpoolio važio
tės darbininkų streikui dėlei 
sąlygų pagerinimo. Tai bu
vo didžiulis streikas. Jame 
dalyvavo 80 darbininkų ir 
streikas tęsėsi 72 dienas. Ir 
nors prieš streikierius buvo 
sutraukta 7,000 kariuome
nės, nors samdytojai darė 
kruvinas provokacijas, vis 
tiek darbininkai laimėjo.

“NEŠAUDYKITE!”
Laike to streiko Tom 

JVlann pagamino lapelį at
kreiptą į kareivius—“Ne
šaudykite!” Jis perskaitė šį 
lapelį ir viename viešame 
mitinge:

“Kai mes sustreikuojame, 
kad pagerintume sau liki
mą, kuris yra taip pat liki
mas jūsų tėvų, motinų, bro
lių ir seserų, tai jums ofi- 
cieriai įsako mus žudyti. 
Nedarykite to!”

KALĖJIME
Už to lapelio išleidimą ir 

skaitymą mitinge Tomas

Mrs. S. V. Montgomery, Amerikos Taikos Mobilizacijos 
Washington© skyriaus pirmininke, kalbasi su spaudos 
atstovais; pasakoja, kodėl ji atsisakė išduoti Dieso ko
mitetui narių vardus ir adresus.

Mann buvo įmestas kalėji
man šešiem mėnesiam. Išė
jęs iš kalėjimo, jis atvyko į 
Jungtines Valstijas ir per 
šešis mėnesius sakė kalbas 
darbininkų mitinguose kar
tu su tokiais vadais kaip 
William Z. Foster ir Wm. 
D. Haywood.
KARO PRIEŠAS, REVO

LIUCIONIERIUS
Tomas Mann neatlaidžiai 

kovojo prieš šovinizmo ban
gą laike Pirmojo imperialis
tinio karo, ir jis entuzias
tiškai sveikino sovietinę re
voliuciją Rusijoj 1917 m. Į 
Proletariato Diktatūros Ša
lį jis atvyko 1921 m. kaipo 
delegatas Raudonųjų Darbo 
Unijų Internacionalo; ir bū
damas 65 metų amžiaus ta
po komunistu, ištikimu Ko
munistų Internacionalo ko
votoju, atsidavusiu Lenino 
sekėju. Būdamas Maskvoj, 
Tomas Mann asmeniškai 
kalbėdavosi su Leninu.

TARPTAUTIETIS
Vienas gražiausių lapų 

gražiojoje istorijoje Tomo 
Manno gyvenimo ir darbų 
tai jo tarptautiškumas.

Veikęs Chinijoje, teikęs 
chinų darbo žmonėms įkvė
pimo, Tomas Mann sugrįžęs 
dainuodavo su pasididžiavi
mu Internacionalą chinų 
kalba.

Mylėjo jį. ne tik anglų 
darbininkai, bet ir tuzinų 
kitų tautų; už tat Anglijos 
buržuazija jam keršijo ir 
persekiojo jį. Kada Tomas 
Mann buvo 76 metų am
žiaus, jis tapo trim mėne

siam įkalintas už veikimą 
bedarbių naudai. Po dviejų 
metų jis buvo areštuotas už 
vadovavimą bedarbių “bado • 
maršavimui”; bet šį kartą 
darbininkai taip plačiai ir 
smarkiai subruzdo, kad pri
vertė valdžią paleisti Tomą 
Manną.

Dar už trijų mėnesių pirm 
išsiveržiant d a b a r t i niam 
imperialistų karui, Tomas 
Mann šaukė Anglijos darbi
ninkus iš anksto apsivienyt 
kovai prieš karą ir reakci
ja.

Iki amžinai akis užmerkė, 
kovojo jis prieš karą, už 
demokratines laisves, už 
darbo žmonių būklę ir už 

i galutiną jų ‘ laimėjimą po 
raudonąja vėliava.

“Tai buvo kilniausias An
glijos darbininkų klasės at
stovas. Tomas Mann tikrai 
priklausė pasaulio darbinin
kams/’ sako Amerikos' Ko- » 
munistų Partijos pirminin-* 
kas Wm. Z. Foster ir vei
kiantysis jo sekretorius Ro
bertas Minor savo kablegra- 
moj pasiųstoj Anglų Komu
nistų Partijąi dėlei Tomo 
Manno mirties: “Jis amži
nai pasiliks atmintyje ir šir
dyje tarptautinės darbinin
kų klasės.” . V. T.

Atmušė Italų Atakas
Graikai atmušė dvi stip

rias italų atakas, kuriose 
dalyvavo ir daug italų tan
kų. ,

Graikų vyriausybė nepa
tvirtina pranešimo iš užsie
nio, kad graikai atėmę iš» 
italų Tepelenį.

Likimas nulaužė seną 
darbininkų klasės ąžuolą, 
seną metais, bet vis jaiiną 
pasiryžimu ir dvasia — ko- 

G vo 13 d. mirė Anglijoj To
mas Mann, baigdamas 85 

; metus amžiaus. Tai buvo 
žinomiausias ir mylimiau- 

; sias anglų darbininkų vadas 
ir sykiu viena iš didžiausių 
asmenybių pasaulinėje dar
bininkų istorijoje.

“Miliūnai darbininkų visa
me pasaulyje visada su gi
liu dėkingumu atsimins ir 
brangins šį nenuilstamą 
proletarinį vadą, kuris dau
giau kaip per pusę šimtme
čio aukojo savo jėgas dau
gelyje šalių betarnaudamas 
darbininkų klasei ir pri
spaustoms tautoms,” — 
taip sako Jurgis Dimitro
vas, Komunistų Internacio- 

; nalo generalis sekretorius, 
; savo telegramoje, kurią jis 
į atsiuntė Tomo Manno gimi

nėms, apgailėdamas jo mir-
• tį: '

“Tomas Mann visuomet 
skiepijo darbininkų klasei 
pasitikėjimą jų stiprybe, vi

sada šaukė vienybėn kovoje, 
visuomet ragino, kad reikia 
sukurt tikrai kovingą dar
bininkų klasės partiją. Sa
vo ilgame ir veikliame poli
tiniame gyvenime jis visa
da drąsiąi ir nenuolaidau- 
damas išstodavo prieš vis
ką, kas tik buvo sukta, kas 
buvo be principo, pardavi- 
kiška ir supuvę darbininkų 
klasės judėjime.

“Vardas Tomo Manno, 
neatlaidaus kovotojo prieš 
kapitalistinį išnaudojimą ir 
imperialistų karą, vardas 
garbingo nešėjo tarptauti
nio darbininkų' klasės vie
ningumo vėliavos, amžinai 
pasiliks ženklu kovos ir be
galinio pasišventimo didžia
jai darbininkų klasės išsi
laisvinimo idėjai.”

Earl Browder, Amerikos 
Komunistų Partijos sekre
torius, pats skaistus ir pa
sišventęs darbininkų vadas, 
pats kankinys-kovotojas už 
jų būklę, laisvę ir prieš ka
rą, rašo:

“Tomas Mann buvo didi 
siela, labai žynius žmogus,

didis darbininkų organizuo
to jas ir kovotojas, didis ko
munistas ... Jo asmenyje 
buvo sujungta dabartinė 
karta su Markso ir Ehgelso 
karta. Jis - darė nepaprastą 
asmeninę įtaką ne tik savo 
gimtojoj Anglijoj, bet taip 
pat Jungtinėse Valstijose 
(jis buvo metalo darbinin
kas, kuris padėjo pastatyt 
Brooklyno tiltą); tokią as
meninę įtaką jis turėjo ir 
Pietų Afrikoj, ir Australi
joj, ir Chinijoj. Jis buvo 
vadas pasauliniai - garsių 
streikų 1880-siais metais; o 
50 metų vėliau viešpatau
jančioji Anglijoj klasė pa
siuntė jį kalėjiman už sa
kymą komunistinių kalbų. 
Tomą Manną žinojo ir my
lėjo milionai darbininkų vi
suose pasaulio kampuose.

“Pirmą kartą aš sutikau 
Tomą Manną 1913 m., kada 
jis atvyko sakyti kalbas, 
važinėjant po Jungtines 
Valstijas. Aš suruošiau jam 
mitingą Kansas City. Tai 
buvo didelis įvykis to mies
to darbininkų judėjimui.

gelsu.
STREIKŲ VADAS

1889 metais išsiveržė di
dis Londono laivakrovių 
streikas, ir Tomas Mann bu
vo žymiausias jo vadas. 
Streikavo daugiau kaip 60 
tūkstančių dokininkų, rei
kalaudami pridėt algos ir
užtikrint darbą.

Streikas apėmė 50 mylių 
prieplaukų plotą; pikietavo 
po 16 tūkstančių streikie- 
rįų pakaitomis. Streikas tę
sėsi 5 savaites. Tomas 
Mann dirbo po 18 ir 20 va
landų per dieną-naktį, stip
rindamas streikierių dvasią, 
ypač besistengdamas gaut 
piniginės paramos streikie- 
riams ne tik iš Anglijos 
darbininkų, bet ir iš užsie
nių. Tuo būdu vien iš Aus
tralijos buvo gauta 50 tūks
tančių dolerių paspirties 
Londono laivakroviams. Vi
siškai liko sustabdytas bet 
koks, darbas Londono prie-

ŠYPSENOS
TAUTOS VADAS PASAKOJA 

VISOKIAS NOPOSTIS

Atėjo vadas ir man tarė, 
Kas‘jo bankiete ten darės. 
O ten buvo šposų visokių — 
Nes daug buvo pastarlokų.

Dabar matai, ponas mielas, 
Pataikė man gal taip dievas, 
Gal Sniečkus, o gal Paleckis, 
Gal Gedvilas, gal Glovackis...
Turėjau neštis, kaip perkūnas, 
Kad išlikt sveikas mano kūnas. 
Bėgau pas gerąjį kaimyną, 
Pas Adolfėlį, į Berlyną.

— Ponas, — tarė tautos vadas, —
— Tegu juos muša kur ledas! 
Suruošė jie man vakarienę, 
Kad užpildyt savo kakarienes.
Suėjo ten bunčius mužikų, 
Buvo net ir menševikų!
Jie ryjo, ėdė ir vis lakė, 
Kas alų, o kas baltaakę.
Jadvyga atvedė už dyką 
Ponią ir jos vyrą pliką, — 
Tą, kurs radijūšu vadinas, 
Ką puošiasi, ką dabinas ...
Jie sakė man, kad ten bus minios, 
Sueis ten ponai, jų lelijos.
Bet susirinko netašyti
Chamai — tie puodai nevalyti!

Atbėgau čia — aš tautos vada 
Visi į mane pirštais bado!
“Vadas tokis ir kitokis”, 
Šaukia chamai, tie bemoksliai
Bet aš sakiau, ponas Mikai, 
Visai mano priešų klikai: — 
Esu prezidentas ir būsiu, 
Jei tik iš lūkesčio nežūsiu!
Nors mane ėda bolševikai, 
Bet palaiko menševikai. 
O prie jų kunigai stoja, — 
Net ir rankomis paploja!
Man aukoja ir davatkos, — 
Vis tai eina ant sveikatos. 
Tautos vadui reikia aukso, 
Aš to visko susilauksiu!
Bet dabar lik sveikas, ponas,

plaukose, ir galų gale strei
kas tapo laimėtas.

Tas streikas didžiai pa
tarnavo kaipo paakstinimas

Kai aš kadais valdžiau Lietuvą, 
Kuri ant visados man žuvo, 
ž tokius chamus nežiūrėjau, 
Nesitariau, nesikalbėjau.

Kitkart pas man apsistojęs, 
Gausi naujienų visokių, 
Gausi šiokių ir kitokių.

Liežuvius kas.



Pirmadienis, Kovė 24, 1941
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Trečias puslapis

Willkes-Barre’o Brangy Kelione Išgirsti 
Wm. Z. Fosterio Kalbą Philadelphi a

gazolino stotyje, o patys leido
mės važiuoti požeminiu, nes 
iki Arenos dar buvo aštuone
tas mylių. Arenon pribuvome 
8:45 v. v. Prakalbos buvo jau 
prasidėję, bet žmonės dar 
plaukte plaukė. J prakalbas 
suėjo 8,000 klausytojų, šnabž
dėjome ir džiaugėmės, kad ne
pavėlavome d. Fosterio pra
kalbos, kuri buvo reikšminga 
šiame gyvenimo momente.

Fosteris aiškino, kad šis ka
ras yra imperijaiistinis ir kad 
mes nieko su juo neturime, 
kad Rooseveltas su savo biliu- 
mi nori įtraukti į tąjį karą 
mūsų šalį, kad tas jo bilius 
yra diktatoriškas, kad mes tu
rime prieš tą stipriai kovoti, 
neleisti Rooseveltui patapti 
diktatoriumi. Taigi, jis pareiš
kė griežtą protestą prieš d. 
Browderio įkalinimą. Tą jo 
protestą publika užgyrė griau
smingu delnų plojimu ir priė
mė protesto rezoliuciją, 'kuri 
tapo pasiųsta prez. Roosevel
tui. Taipgi aiškino, kad rei
kia skaityti ir skleisti darbi
ninkišką literatūrą. Daugiaus- 
siai ragino skleisti “Daily 
Worker},” pareikšdamas, kad 
mums jis yra taip reikalingas, 
kaip reikalingas oro kvėpavi
mas palaikymui gyvybės. Be 
šių dalykų daug kalbėjo apie 
kariaujančias šalis ir kad im- 
perijalistų šalys baisiausiai 
pyksta ant Sovietų šalies, kad 
jie neįvelti į jų karą. Taipgi 
davė faktiškų palyginimų, ko
kie elementai Ameriką valdo 
ir kas Sovietų Sąjungą valdo. 
Davė nurodymų, kokie žmonės 
į aukštas -valdžios vietas įeina 
čionai ir ten.

Buvo atsišaukta į publiką 
aukų vedimui agitacijos prieš 
karą ir Browderio gynimo rei
kalui. Pirmą syk man teko 
matyt, kaip saujomis nešė do
lerius. Aukų surinko $4,400 
su viršum. Du doleriai buvo 
priduoti nuo naujai gimusio 
kūdikio. Toliau sekė‘dainos ir 
uždarymas to didžiulio mitin
go.

Išėjome iŠ arenos. Visus 
mus patiko nepaprastai šaltas, 
drabužius draskantis vėjas. 
Rodėsi, kad nuplėš drabužius. 
Pūtė, šėlo, kepures nešiojo. 
Sustoję tarėmės, nakvoti ar 
važiuoti. Nutarėme grįžti na
mo. Bet dar sumanėme už
sukti pas vieną draugą. Apsi
stojome pas jį. Jis supirko už
kandžių, gėrimų. Tai ir links
minomės, švęsdami ten vieno 
draugo 42-rą gimtadienį.

Jau buvo antra valanda ry
to, kai mus pavežėjo į pože
minę stotį. Atsisveikinę’ grei-

(Įspūdžių Žiupsnelis)

Suskambino telefonas. Paė
miau. Klausia:

—Ar jau pasirengus važiuo
ti?

Atsakau:—Taip.
Už 16 minučių pribuvo 

draugai manęs paimti. Eida
ma klausiu: Keli mes važiuo
sime ?

Atsakymą gavau:
—Astuoni.
Tai, sakau, kas ten do maši

na, had tiek daug jon parei
na. Sakau, gal busas. Ir pa
rodžiau į vieną šalimai stovin
tį Martz linijos busą. Atsako, 
taip, panašus. Greitai mes jį 
prieisime. Ir priėjome. Tai 
buvo liūdniausios išvaizdos 
mašina iš visų, kurios radosi 
toje gatvėje, o gal ir visam 
miestely. Tai buvo tamsiai 
mėlynos spalvos apšepusi dė
žė, visa lentų, tik du langeliai 
užpakaly. Tik iš priešakio bu
vo bent kiek panašesnė į ma
šiną. O ratai sukūdę, pasistie
bę, dar vienu įlenktu šonu. Iš 
visko atrodė bėdos vežimas. 
Atsidarius duris pamačiau vi
sai kitą vaizdą. Tai tikrai bu
vo puošnus vidus. Visų drau
gų linksmi veidai, kaip jaunų, 
taip ir suaugusiųjų. Sėdausi ir 
pamaniau, jei jie linksmi, tai 
ir man bus linksma ir gerai. 
Antrą vai. po pietų leidomės 
kelionėn.

Keletą mylių pavažiavus 
mašinistas klausia: Kaip jūs 
ten užpakaliniai?

Pasigirdo balsas:
“Unconscious.”
Visi atsisukom pažiūrėt. Ti

krai juos ten kratė, mėtė, stik
lai barškėjo, bet nei kiek ne
blogiau, kaip ir priešakyje. 
Sniegas su vėju pro langų 
plyšius švilpė. Pečiaus neturė
jome. O kaip tyčia šalo ir sni
go. Bet visi buvome linksmi, 
dainavome ir juokavome, lyg 
Roosevelto automobiliuje va
žiuotume.

Netoli Eastono mūsų links
mumą ir dainas nutraukė pir
mas dėžutės pokštelėjimas. 
Atsidvėsė ratas. Vieni pradė
jo taisyti ratą, kiti ėjo kavos 
gerti ir kojas sušilti. Mums 
beeinant, kabokšt, viena par
puolė, aš, atsisukus, norėjau 
pasijuokti iš jos, ir aš pati 
parpuoliau. Marė atsistojo, 
Ona parpuolė.

Netrukus susitaisėme maši
ną, išsigėrėme kavos ir vėl 
linksmi važiavome toliau. Po 
kiek laiko vėl mūsų dėžė su- 
bluzdėjo, suvaitojo. Tai buvo 
antras jos suklupimas, šitas 
jau daug liūdnesnis, nes šį 
kartą nusisuko “koją!” Tai

tė. Bet tas policistas sako, 
kad jam niekas dar netelefo- 
navo/ ir nenorėjo mūsų priim
ti. Pamatęs, kad mes esame 
tikrai sušalę ir lauke nepaken
čiama, pareiškė: Eikite į aną 
kambarį, ton yra daug kėdžių, 
galit nusirengti ir sušilti, bet 
tuo pačiu kartu jis pasiėmęs 
raktus išėjo iš raštinės ir sa
ko: eikit čia. Ir maršuoja tie
siai į celes.

Aš atsisakiau ten eiti, nes 
žinau, kas ten yra. Bet jis sa
ko norįs mums tik parodyti. 
Nuėjome visi." Aš vėl atsisu
kus pasižiūrėjau, kad tik tos 
durys neužsirakintų. Ištikro 
buvo klaiki vieta. Ten buvo 
apie dvylika tų staugimų ce
lių. Langą nebuvo, tik elektros 
lemputė, kaip vilko akis aukš
tai kabojo paliai apmusijusias 
lubas. Celių viduje nuogas 
suolas, išeinamoji paliai pa
galvę ir cemento grindys. Tai 
ir visi rakandai, kuriais nelai- 
mingasai patekęs turi privile
gijas naudotis. x

Peržiūrėjome. Visos celės 
buvo tuščios išskyrus vieną, 
kurioje gulėjo negras. Jis bu
vo basas, apsisukęs juodą sku
durą ant galvos. Didelis poli
cistas, kaip si on is, užklausė 
jo:

—Did you rob the store?
Negras, nusitraukęs tą juo

dą drabužį nuo veido, atsakė:
—Yes, Sir, that’s all I did.
Po to mes visi iš ten išėjo

me. Tas paliudijo, kad nei 
vienam iš mūsų tos seklyčios 
nepatiko. Nors ten ir buVo 
tuščios lovos ir “minkšti pata
lai.”

Atėjo j)as mus antras poli
cistas, parodė mums kitą kam
barį ir pasiūlė mums lošti če- 
keriais. Taipgi pranešė, kad 
kitas policistas telefonavo.

Vieni draugai lošė čekeriais, 
kiti vaikštinėjo žiūrėdami pri
klijuotų skelbimų ir pirštams 
traukti prietaiso. Viską ap
žiūrėję, j ieškojo vietų snaus
ti. Neužilgo visi tą darėme. 
Aš pasirinkau suoliuką ir tai
saus! gulti, štai pasimaišo po
licistas. Pastebiu jam, kad jų 
lovos labai “minkštos” ir ne
manau, kad aš galėsiu užmig
ti. O jis sako:

—Kai vokiečiai atlėkę pa
mėtys bombų, tai visur bus ge
rai gulėti.

Aš jam pastebėjau, kad vo
kiečiai turi pilnas rankas Eu
ropoje.

Rungiaus, raičiaus ir niekaip 
patogiau negalėjau atsigulti. 
Dabar man prisiminė manoji 
lova, štai tau ir pančiaką už
kabinau. Jaučiu irsta. Turiu 
keltis taisyti. Atsisėdau. Siu
vu. Bet ant tos nelaimės po
licistas užgesino žiburius, ma
nydamas, kad mes visi miega
me.

Priėjau prie langelio ir sa-

Streikuojantieji Steel Workers Organizing Committee (CIO) nariai pikietuoja 
Bethlehem Steel Korporacijos fabriką Los Angeles, Cal., mieste. Darbininkai su
streikavo po to, kai samdytojai išmetė iš darbo keturis unijistus.

Binghamton, N. Y.
Ligoniai Mūsų Mieste

Sirgo dd. F. O. Kižai. Fra- 
nas turėjo strėnkaulio įdegi
mą. Jis išgulėjo lovoje kelias 
dienas. Ona jau ilgokas laikas 
negalauja. Jie nei į darbą ne
gali eiti. Lanko gydytoją. Ji 
yra Moterų Skyriaus narė.

Labai sirgo d. O. Girnie- 
nė, gyvenanti ant Downs Ave.

Drg. A. Maldaikienė jau 
eina sveikyn. Pradeda vaikš
čioti, po kelių savaičių gulėji
mo lovoje.

Mes linkime greitai su gyti 
ir padėti Moterų Skyriui iš
pildyti 50 narių gavimo kvo
tą. Ją turėsime išpildyti ligi 
liepos mėnesio pradžios.

Daug sveikesnė jaučiasi d. 
E. Belagarienė, kuri jau ke
lintas mėnuo serga galvos ir 
ausų liga. .

Jau sveiksta jaunuolis Ch. 
Keržis. Jis turėjo plaučių už
degimą. Gulėjo mėnesį laiko 
ligoninėj. Dabar randasi tėvų 
namuose.

Eina sveik^h d. Kastravic- 
kas, kuris išbuvo 14 savaičių 
ligoninėj.

šie lietuviai jaunuoliai pa
šaukti kariuomenėn: A. Rep- 
šis, gabus lošėjas; G. Čeponis, 
Valiulis ir švareikų sūnus. Be
je, Tinkūnas liuosnoriai stojo 
į kariuomenę.

D. Kvetkauskas išvažiuoja 
Dėdės Šamo armijom

J. K. Navalinskienė.

Rochester, N. Y.
Rochesterio progresyviai lie

tuviai neseniai turėjo kompo
zitoriaus Vytauto Bacevičiaus

SCRANTON,PA.

nebijo peklos, vistiek ateina; 
užtikrinu, kad ir 29 d. kovo 
ant pažmonio nemažai ateis.

Per draugės Abekienės pra
kalbas, padengimui lėšų, aukų 
surinkta 11 dol., 60 centų. Au
kavo sekanti:

1 dol. V. Balienė; po 50 
centų— J. Vaitas, J. šuopis, 
Wm. černauskas, J. Stanley, 
R. šerelis, Raugala, K. Andre- 
šiūnienė, M. Severinas, B. 
Duoba; po 25 centus — šnai- 
derienė, “Draugė”, A. Duobie- 
nė, A. Baltakienė, Morkevi- 
čienė, A. Lekavičienė, J. Ivo- 
naitis, J. žemaitis, P. Mali-1 
nauskas, F. Gricius, A. Pauža, 
K. Galinaitis, Morkevičius, P. 
Kurkulis, J. Mockevičius, P. 
Vaivadienė. Visiems ačiū.

Purškalas.

Laiškas iš Lietuvos
Pranas Cvirka (woodsidie- 

tis) aplaikė nuo savo brolio 
Juozo Cvirkos laišką iš Lietu
vos, kurį čia ir paduodame.
Broli Pranai!

Senai, senai ruošiaus tau 
parašyti atsakymą ant Tavo 
laiško, kurį gavau jau keli 
mėnesiai atgal.

Ant tavo duotu visu klausi
mų nieko negaliu parašyti, tik 
tiek tegaliu pasakyti, kad 
■dirbu, krutu, esame tą valan
dą visi sveiki ir taip slenka 
mūsų gyvenimas. Dėl -bendro 
gyvenimo tai peiktis nerandu 
kuo, girtis taip pat. Sesutės 
gyvena vidutiniškai, tarnauja, 
dirba, tai ir bėdos nėra. Kiek 
blogiau su Kazyte, kad ji 
vargšė be sveikatos ir jokio 
darbo negali dirbti, tai jai 
sunkiąu iš mūs visų.

Kas pas. Tave broli naujo, 
kaip sveikata Tavo ir bendrai

visos Tfivo šeimos? Kaip da
bar su darbais pas Jumis? 
Man rodos, kad dabar, kuo
met buržuazinės valstybės 
taip smarkiai kariauja, o 
Amerika Anglijai teikia pilną 
paramą, tai gal ir darbai 
smarkiau eina. Pas mus dabar 
labai triukšmingos dienos, nes 
ryt, tai yra sausio mėn. J2 d., 
1941 m. rinkimai kandidatų į 
Aukščiausią . TSSR Tarybą, 
kuomet tą Tarybą išrinks, sa
ko, kad gyvenimas bus daug 
geresnis, šiaip pas mane dau
giau nieko naujo, gyvenimas 
slenka sena vaga, kuomet 
esame visi sveiki, šeimai duo
nos kąsnį uždirbu, tai ir vis
kas gerai.

Nu tai šiuo kartu ir baigiu. 
Lik sveikas.

Tavo brolis, 
Juose f.

1941 mt. sausio mėn. 11d. 
Veliuona.

Saginaw, Mich.
LLD 131 kuopa laikė savo 

susirinkimą kovo 9 dieną pas 
draugus Arminus, po num. 
2923 So. Washington Ave.

Apdiskusavus vietinius rei
kalus prieita prie darbininkiš
kos spaudos klausimo.

Skaitytas laiškas- nuo dien
raščio “Laisvės,’’, kuriame pra
nešama apie “Laisvės” 30 me
tų sukaktį. Kadangi mūsų iž- 
Jas tuščias, tai nutarta paau
koti kiek kas išgali. Buvusie
ji susirinkime “Laisvės” pa
sveikinimui suaukojo $3.

Mes širdingiausiai sveikina
me dienraštį “Laisvę” 30-ties 
metų sukakties proga ir linki
me kuo geriausio pasisekimo 
gyvuoti ir išgyvuoti 3 sykius 
po trisdešimts metų ir lankyti 
kiekvieno lietuvio bakūžę.

Draugiškai,
ALDLD 131 Kuopos Nariai.

Kovo 5 d. pasimirė senas 
Scrantono gyventojas Domini
kas Pilotas, kuris visą laiką iš
gyveno Scrantone apie 45 me
tus.

Tai buvo pavyzdingo būdo 
žmogus. Per daugelį metų iki 
1935 m. prigulėjo prie A.L.D. 
L.D. 39 kuopos kartu su savo 
žmona Ona Pilotiene, kuri buvo 
organizacijoj veikli narė ir pa- 
s'i žymėjus gaspadinė mūsų pa
rengimuose.

Pilotienę žiaurioji mirtis iš
plėšė iš mūsų tarpo per anksti, 
nes buvo dar tik 54 metų, ji 
dar būtų daug pagelbėjus dar
bo klasei. Nors jau šiemet 
(liepos mėnesyj) sukaks 6 me
tai nuo jos mirties, bet mes jos 
nepamirštam ir kiekvienam 
mūsų parengime ją prisime
nam.

Pasimirus Onai Pilotienei jos 
vyras Dominikas daugiau prie 
mūs (ALDLD) neprigulėjo, bet 
ir nebuvo priešas. Be perstoji- 
mo per daug metų buvo “Vil
nies” skaitytojas.

Palaidotas 8 d. kovo, Abing
ton Hills (Cemetery, kur skait
lingas būrys giminių, draugų 
bei pažįstamų jį palydėjo į am- 
žinastį, kur veik šeši metai il
sis jo moteris Ona Pilotienė.

Nors Pilotai visados buvo 
laisvi žmonės ir joks lietuviš
kas makliorius jų sielos ne
drumstė, bet pasimirus buvo 
metodistų tikėjimo atstovas 
Rev- Felix Zaffiro, kuris sutei
kė paskutipį patarnavimą. Tas 
man atrodo lyg paniekinimas’ 
mirusio įsitikinimų, bet tai ne 
mano dalykas. Valia gyvųjų, o 
ne mirusiųjų.

Dominikas Pilotas pribuvo į 
šią šalį dar jaunas būdamas 
(apie 21 metų) ir vis dirbo an
glių kasyklose, todėl sveikata 
jau buvo sunaikinta nuo anglių 
dulkių- Bet būdamas drūto su- 
budavojimo žmogus, labai ma
žai sirgo. Porą dienų pagulė
jęs užbaigė savo visus vargus. 
Paliko dideliam nuliūdime tris 
dukteris: Oną, Aldoną* ir Vero
niką ir daug draugų bei pažįs- 
mų.

Iš Lietuvos paėjo Suvalkų 
rėdybos, Keturvalakių parapi
jos, Valavičių dvaro. Velionio 

i D. Piloto buvo didžiausias 
džiaugsmas, kada pasiliuosavo 
Lietuvos liaudis iš po smetoniš
ko režimo ir įsteigė socialistinę 
santvarką.

Ilsėkis, drauge Dominikai, 
Dėdės Šamo šaltoj žemelėj.

T. D.

Washington, kovo 21. — 
Numatoma, jog 60 senato
rių balsuos skirt 7 bilionus 
dolerių Anglijai remti, o 31 
senatorius išstos prieš tą 
sumanymą.

buvo ašis “gone with the 
wind.” Jau ir mūsų veidai tru
putį surimtėjo. Tik spėjome 
išlipt iš mašinos, nagi žiūrime, 
kad ir tas valstijos kazokas 
čia pat, kurį nesenai buvome 
pralenkę. Jis išlipęs klausia:

—Kas atsitiko, ar ratas su
triko ?

Mes atsakome:
—Ašis nulūžo.
Tai jis paėmė mūsų mašinis

tą ir nuvežė apie aštuonias 
mylias į miestuką gauti nau
ją ašį, o mums moterims pa
tarė eiti apie ketvirtadalį my
lios į kavinę sušilti. Kiti drau
gai pasiliko nuiminėti rato. 
Netrukus sugrįžo su ašimi. Bet 
ant tos nelaimės randa sutru
kusį “bėringą!” Laimė, kad 
gavome, kas nuvežė ir vėl par
vežė. Ilgai netrukus ir vėl va
žiavome. Bet dabar jau visi 
jautėmės pusiau apmirę, nes 
kelias pašalo ir pasidarė kaip 
stiklas, gal buvo galima va
žiuoti tik kokią 15 mylių į va
landą. Rodėsi, kad pėsčias ga
li greičiau nueiti. Nuo Phila- 
delphijos buvo trisdešimties 
mylių atstume. Laikrodis ro
dė septintą vai. Vakaro, o aŠ- 
tuoniose prakalbų pradžia. 
Visos mašinos tik ką vilkosi.
Niekas žvyro ant kelio nepylė.

tai sulindome požemin, kad( 
vėjas neišneštų į padanges. 
Laimė, kad gavome porą plos- 
čių iš kitos mašinos. Su vienu 
apvilkome vieną draugę, nes 
ji buvo plonai apsivilkus. O 
kitą nešėmės į karą, nes pa- 
tyrėm, kad jis mums bus rei
kalingas.

Netrukus mes atvažiavome 
prie to “gezolin steišino,” kur 
buvome palikę savo mašiną. 
Bet negalime išvažiuoti, nes 
mašinos .raktas yra stoty. O 
stotis užrakinta. Mes ir vėl 
esame keblioj padėtyj. Ęą da
ryti, mes, moterys sulipome į 
amželį atgyvenusią dėžutę. O 
vyrai nežinia, kur dingo. Bet 
netrukus jie grįžo ir paliepė 
mums kraustytis į policijos 
stotį, nes jie sutikę policistą ir 
jis jiems pavėlinęs ten eiti. 
Sakė patelefonuosiąs į stotį, 
kad mus ten priimtų. Taip ir 
leidomės tekini. Iš to strioko 
sudūmėm visi į ugniagesių na
mą ir išgąsdinome ten vieną 
miegojusį sargą, kuris pašokęs 
nuo kėdės žiūrėjo į mus akis 
išpūtęs. Sakom, mūsų klaida. 
Klausiam, kur yra policijos 
stotis. Sako, šalinis namas. Ap
sisukę ėjome atsargiau. Sulyg 
Anglijos mada — vyrai ėjo

kau:
—Jei nenorit, kad atsiųs

čiau jums bilą už pančiaką, 
tai uždegkite žiburį, nes ta jū
sų puiki lova sudraskė man 
pančiaką.

Jis sako, eik į raštinę ir 
siūk, kiek tik nori.

Jau norėjau eit, bet pama
čius ateinant tris vyrus grįžau 
vėl atgal. Sėdžiu patamsy. O 
ten vieną vyrą įvarė į tą tam
sią skylę. Jis rėkė, priešinosi, 
bet vistiek turėjo eiti.

Vienas draugas, rodos, gu
lėjo patogiai, išmiegojo dvi 
valandas. Bet ir knarkė, lyg 
demonstruojamas padangėse 
orlaivis. Neiškentusi pradėjau 
tuos miegančius budinti, bijo
dama, kad vienas gali neišsi- 
tiesti, o kitas nesusiriesti. Nu
merio pirmo mašinistas gulėjo 
ant stalo. Jo galva ir kojos 
kabojo, o čekerių lošimo len
telė ir stiklai po jo šonais, 
žiųriu ir stebiuos, kaip sal
džiai gali miegoti.

Mano kitos dvi draugės at
sikėlę irgi skundėsi, kad jų 
naujutėlės pančiakos suplyšo, 
išbrizgo.

Jau buvo septynios ryto. Su- 
krutome visi rengtis. Padėko
jome policijai už priėmimą ir

nepąprastai šaunų piano kon
certą ir muzikos meno paskai
tą. Apie tą įvykį vis dar žmo-z 
nes tebekalba su dideliu pa
sigėrėjimu.

Kovo 14 dieną įvyko prakal
bos. Kalbėjo draugė K. Abe- 
kienė. Klausytojai stebėjosi, 
kad darbininkė moteris gali 
taip aiškiai nušviesti Lietuvos 
liaudies būklę buvusią po Sme
tonos padu ir dabartinę padė
tį Tarybų Lietuvos.

Kovo 29 d. Literatūros 
Draugijos kuopa rengia sma
gų, viešą pažmonį Gedemino 
svetainėj.

Rochesterio lietuvių aviga
nis kun. Bakšys, prieš pažan
giuosius lietuvius užvedė ne
paskelbtą kryžiaus karą. Su
šilęs atkalbinėja katalikus 
darbininkus, kad neitų į “ka- 
capų urvą” — Gedemino sve
tainę, tačiaus žmonės, kurie

radome uždarytą. O šalta, nei 
minutės negali stovėt lauke/ 
Suėjom skersai kelią valgyk- 
lon, papusryčiavom ir grįžę į 
stotį radome tą žmogų su mū
sų dėžės raktu. Susitvarkę vi
si išvažiavome.

Atgal kelionė sekėsi labai 
gerai. Visi buvo linksmi. Tik

. pirma, o moterys — paskui, šiltą vietą ir už “minkštus Wilkes-Barry kuo neįvažiavo- 
Tiki•ai buvo pavojingas važia-[Susiinkom' visi į policijos stotį [matrasus,” pridūrėme, kad ki-’me į policijos' “White goose,” 

ir maršuojame tiesiai prie raš-jtą syk parūpintų geresnes lo- nes kaip tai' paslydo karas ir 
tinęs langelio. Išaiškinam sa- vas. [norėjo pralėkti raudoną lem-
vo nelaimę ir kas mus atsiun-| Nubėgę į gesolino stotį dar pą. Keliauninkė.

vimas.
Privažiavę antrą požeminio 

traukinio stotį, palikome karą Keliauninkė.
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Žinokite Teisybę Apie Lietuvą
SKAITYKITE KNYGĄ

Naujoji Lietuva
Knyga “Naujoji Lietuva Faktų ir Dokumentų šviesoj” jau gatava ir 

platinama. Knyga turi 200 puslapių. Ją paruošė Antanas Bimbą. Išleido 
Lietuvos Draugų Komitetas. Platina Literatūros Draugija.

Knygoj yra: _
Įvadas, Negrįš Ta diena, Kur Praėjo, Kovos Kelias Laisvai Darbo Lie

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

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

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

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

A.L.D.L.D.
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
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PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
1-30-41—45

Protesto Rezoliucija Pries SLA 
Pildomąją Tarybą

(Tąsa)
Dvarininkas ėmė Tarutį gėdinti, esą 

tokių smulkmenų nevertėtų ir kartoti. 
Nekartą savanorį iš bėdos ištraukęs, vis
ko davęs.

Žodis po žodžio, priekaištas po prie
kaišto, dvarininkas pradėjo grūmoti. Ju
ras dar ramesnis pasidarė, dar lėčiau 
klojo:

— Nesiskubinkite, ponas! Ateis laikas 
— būsime kvit. Bet dėl visa ko, atsimin
kite: juoksis tas, kas juoksis paskutinis. 
O dabar, ponas, — keliaukite, kitaip — 
supyksiu. Oi, galiu supykt!..

Audrų, nederliaus, krizio, arba kry
žiaus, kaip žmonės jį vadino, prislėgtą 
kraštą užplūdo elgetos, prakeliaujantieji 
fotografai, šunadvokačiai, dantistai, Zin
gerio mašinų pardavinėtojai. Įvairiau
siais būdais viliojo iš valstiečių, skęstan
čių skurde, paskutinį centą. Ten pasiskel
bė emigracijos agentas, surašinėjąs no
rinčius važiuoti Amerikon, o surinkęs 
neva dokumentų reikalui iš kiekvieno 
pasirašiusio po penklitę, dingo. Kitur per 
kaimus perėjo šaukdamas Dievop geros 
valios katalikus pusiau kunigiškai apsi
rengęs vyras, renkąs aukas katedros 
varpams įtaisyti, kuriuos šventinsiąs 
pats vyskupas.

Apakę, apduję, iš vėžių išmušti kaimie
čiai nenoromis tikėjo vikriems sukčiams. 
Daugelis jieškojo nusiraminimo, paguo
dos Viešpatyje: statė paskutinėmis išga
lėmis kryžius, taisė bažnyčioms altorė
lius, koplytėles, traukė kiekviena atlaidų 
proga kompanijomis į stebuklingas vie
tas. .. Tūkstančiai jas gulė su giesmėmis, 
kryžiais, vėliavomis. Atsirado keistų pi
ligrimų, atėjusių mylių mylias keliais, 
kruvinomis kojomis.

Kunigai, matydami iš vienos pusės to
kius tikinčiųjų potvynius, semiančius 
šventintas vietas, o iš kitos — gausėjan
tį atskalūnų skaičių, dar plačiaį atidarė 
bažnyčių duris, dar daugiau paskelbė ste
buklingų šaltinių.

Į Sarmantus klebonas taip pat užsi- 
kvietė misijonierių, tėvą kapuciną, pa
sauktą pamokslininką. Vienuolio balsas 
šešias dienas skardėsi perkūnija parapijo
je, šešias dienas, lyg Jarichonas, nuodė-

| mingųjų buvo? apgulta bažnyčia, kuri 
ūžė nuo ryto iki nakties, tarytum, bičių 
apipulta žydinti liepa.

Šventoriuje, klebonijos sode, aikštėje 
grūmėsi parąpijonys, šniokštė lyg iš 
krantų išėjusiu drumzlina upė. Visur tik 
spūstis, karštis, raudos.

Trečią misijų dieną ir Tarutienė iš
siruošė bažnyčion. Vyrui sakė: — Išleisk 
mane, sutvarkysiu vaikų kapus: nura
vėsiu, apvelėnuosiu, krūmelį pasodinsiu, 
— gal širdis nurims.

Po Kaziuko mirties Monika vis neat
sigavo. Paliktuose velionies daiktuose 
dar tebegyveno jo dvasia. Kažkaip lauk
davo jo motina, o sekmadieniais visai 
prie lango prarymodavo. Rodos, išbėgs 
vaikas, iškils jo galvutė iš pievos, bet ten 
pašiaus vėjas, nuplauks žole.vilnis, ir nėr 
ir nėr. Valandas moteris.galėdavo neju
dėdama išsėdėti pasiėmus kokį Kaziuko 
niekelį.

Anksčiau Monika bijodavo ir pagalvoti 
apie aną gyvenimo pusę, o sūnui ten nu
keliavus, artimesnė ji pasidarė. Ne vie
nam sakė: — Kviečia mane Kaziukas. 
Galėčiau nueiti naktį nakčiausią gulėti 
ant jo kapelio.

Per vargą Monika įsigrūdo bažnyčion, 
norėdama pasiklausyti pamokslininko, 
kuris, bobelių patarimu, tik vienas galėjo 
ją išgydyti, grąžint ramybę ir jėgas.

Smilkalų, vaško ir prakaito tvaikas 
veikiai moteriškę įveikė. Suklupus pa- 
mūryje, ji pradėjo poteriauti, bet netru
kus liovėsi: kažkas svetimas kalbėjo jos 
lūpomis. Krūtinėj liko tik pelenai, užge
sus atnašavimo ugniai, kuri kažkada ją 
šildė.

Pamažėl, paimta snaudulio, Monika 
persikėlė į brangų atsiminimų pasaulį, 
kai baltai aprengta, pirmosios komunijos 
dieną ji laikė žvakę su rūtų šakele, ir šil
tas vaškas liejosi ant jos rankos. Kaip ji 
tada verkė, ir niekas negalėjo jos nura
minti! Net pats kunigas pasidėjęs ant 
kelių ėmė ją raminti, Visi klausinėjo, kas 
tai mergaitei pasidarė? O ji, kvailutė, 
bijojo prisipažinti, kad liežuviu nuo go
murio nukrapštė paplotėlį, manydama, 
jog tokiu būdu sunaikino Dievą, ir dėlto 
jai teks mirti.

(Bus daugiau)

įvyko kovo
New Yorker

Mes, SLA 249 kuopa, laiky- čius slankioja po Washingto- 
tame mėnesiniam susirinkime, no valdiškas kontoras? 
kovo 11 d., 1941 m., nuodug
niai apkalbėjome, kokia padė
tis dabar yra centre ir atsibu
vusį pildomosios tarybos su
važiavimą, kuris 
3 d., 1941 m.,
Hotel, New York, N. Y. Minė
tame suvažiavime, Pildomoji 
Taryba, vietoje rūpintis SLA 
reikalais, tai ji kvaršina savo 
tuščias galvas apie žlugusį 
Lietuvos fašizmą ir sykiu eik
voja SLA narių turtą! Tad 
mūsų kuopa mato reikalą tarti 
savo balsą:

1. Iš kur Pildomoji Taryba 
žino, kad visų SLA narių yra 
vienoda nuomonė apie žlugi
mą Lietuvos fašizmo ?

2. Kas įgaliojo ir kieno lė
šomis Prezidentas F. J. Bago-u

Binghamton, N. Y.

Worcester, Mass
Worcesteris nemažas mies

tas, todėl ir dirbtuvių randasi 
įvairių. O ypatingai čia ran
dasi įvairių drato išdirbysčių, 
kurios šiuom laiku dirba visais 
garais — trimis pakaitomis. 
Ten ir mūsų lietuvių dirba ne 
mažas skaičius. Neblogai už
dirba. Apie unijas ten mažai 
ką girdėsi kalbant, rodos, kad 
jiems visai nerūpi. Drataunė- 
se įvyksta daug visokių nelai
mių.

nelaimė. Policija juos sučiu
po. Nuvesti į policijos stotį ty
rinėjimui. Vienas iš jų, 12 
metų, padarė policijai pasta
bą. Sako, kad toj koplyčioj 
ir jo yra pinigų, nes kelis kar- 
tu$ matė, kaip jo tėvas ir ma
ma metė į škarbuųką po penk
tuką.

Worcesterio lietuviai ne
snaudžia. Vieni rengia šokius, 
kiti rengia 
.rengia paskaitas, o smetoni-
ninkai nors Jadvygutei pra
kalbas. Tai vis geriau negu 
nieko.

E. Rochester, N. Y.
Iš LDS 167 Kuop.os Susirin

kimo.
Kovo 5 dieną įvyko LDS 167 

kuopos susirinkimas pas drg. 
Malinauckus. Padaryta daug 
gerų tarimų, 
kinti “Laisvę
riais. Skaitytas laiškas nuo

Nutarta pasvei-
&u trim dole-

12 dieną kovo važiavo ke
turi asmenys 
tapo traukinio 
Hope Ave.
yra Lincoln F. Pond 
na ir Henry M. Blais 
na. Visi paeina iš 
Mass.

automobiliu ir 
užmušti ant 

kryžkelio. Jais 
su žmo- 
su žmo- 
Auburn,

NOTICE ii hereby givw that Wo.
RL 1422 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291—į Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM SAPECA
291—3 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 831 has been issued to the undersigned 
to sell beer nnd 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 the premises.

JOSEPH BALSA
56 Columbia Pl., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Np. 
RL 5382 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 Avex Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THERESA FEUERSTACK 
Eat More Lunch Room & Bar

409 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 under 
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

1035—41 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 237 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2123 Emmons Ave. & Additional 
Space. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

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 undersignėd 
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 
2214 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6216 New Utrecht Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to- be consumed 
off the premises.

JAMES SANT!
6216 New Utrecht .Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issued to the undersigned 
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, to be consumed off 
premises.

Avenue 
154 Avenue

NOTICE is hereby given that License 
RL 1875 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 180 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIO VIOLA & CHARLES VIOLA 
New Ridgewood Casino

180 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

šistai į Worcester!. Manė, kad 
įten jie nutars ir galės kalnus 
nuversti. Deja, jie savo tarpe 
susitarimo neturėjo, ten vieny
bės tos nebuvo, kurios buvo 
tikėtasi, nes ne visi, matyt, 
stojo bjaurot Lietuvą. Jie pa
tys pasisako, kad ten buvo ir 
saumylių, kurie tik pasipelnyt 
manė iš to. Išeina, kad ten tų 
“ščyrųjų” buvo tik keli. Kai 
kurie dabar po konferencijai 
vaikščioja kaip vištukės.

3. Kaip Pildomoji Taryba 
savo rezoliucijoj neteisingai 
perstato visų SLA narių nuo
monę, taip joje viskas netei
singa apie Lietuvos padėtį.

4. Pildomosios Tarybos re
zoliucijoj yra pasakyta, jog 
Sovietai Lietuvoje pavartojo 
jėgą. O kad kur yra vartoja
ma jėga, ten net būtinai turi 
būti ir aukų. Tad, mes kons
tatuojame, jog Pildomoji Ta
ryba apsimetė nežinėliais ir 
minėto savo pareiškimo nie
kuomet negalės SLA nariam 
įrodyti.

5. Mes pageidaujame, kad 
Pildomoji Taryba artimiausiu 
laiku paaiškintų SLA nariams, 
dėl ko SLA centre yra daroma 
•kelių valstijų atstovų revizija 
ir prie ko tas veda mūsų SLA ?

6. Mūsų kuopa pageidauja 
ir nori žinoti, dėl kokios prie
žasties Pildomoji Taryba ne
laiko posėdžių savo

! nuosavoj patalpoj, o 
žiauja viešbučiuose?

Pirmininkas,
J. Matulevičius,

Sekretorius,
i N. Kirklauskas.

Vienas puikus vyrukas ir 
gerai apsitašęs atvyko iš Lie
tuvos nuo Kastriškių prieš ke
letą metų. Jis visgi stojo su 
pažangiaisiais. Nors beveik 
nieko ir neveikdavo, bet šiaip 
jis visuomet buvo kone užsi- 
tįkimas. Deja, nei iš šio nei iš 
to, jis pradėjo lankyti fašistė- 
lio “Kulnio” radijų. Ką jis ten 
veikia, nesvarbu, bet kad jis 
ką bendro turi su “Kulniu,” 
tai nėra abejonės. Nemanau, 
kad kastriškietis, vartodamas 
puikiai lietuvių kalbą, eitų la
vintis lietuvių 
“Kulnį.”

kalbos pas

Juozelis.

Vokiečių Atstovas Praneš 
Hitleriui apie Anglų De

rybas su Turkais
Kovo 8 d- buvo atžymėta drg. 

A. ir J. Navalinskų 26 metų 
ženybinio gyvenimo sukaktis.

Sukaktuves surengė Navalin
sko sesuo, P. Bakšienė ir sūnai 
Vilius ir Andrius su pagelba 
draugų-kaimynų.

Navalinskams įteikta dovana 
“silver set” ir daug gražių svei- 
kinimų-linkėjimų nuo vietos 
draugų-gių, taipgi ir iš kitur: 
nuo Navalinskų iš Brooklyno; 
nuo K. Kondroto (Navalinskie- 
nės brolio), iš Martins Ferry, 
Ohio; nuo Rauduvių, iš West 
Pittston, Pa. ir telegrama nuo 
Viktors-Viktorauskų iš Pitts
burgh, Pa.

Padaryta rinkliava pasveiki
nimui “Laisvės” 30 metų su
kaktuvių. Prie pasveikinimo 
prisidėjo šie draugai-gės:

Po $1.00 A. Navalinskas, J- 
K. Navalinskienė ir F. Maldai- 
kis.

Po 50c: A. Bagdonas, A. žo
lynas, J. Undrejunas, P. Miko- 
lajunas, J^ Vaicekauskas, J. že
maitis, Pet- Mikolajunas, 
Jasilionis, J. Kireilis.

Po 25c: Pet, Mačiukas, 
Vinckūnienė, V. Kaminskienė, 
Aug. Zmitra, J. Strolė, K. Dzi- 
dulionis, V. Girnis, A. Garnis, 
Kapičiauskienė, R. Gregor, M. 
Machis, O. Girnienė, A. šimo- 
liūnienė, J. Zdanevičius, I. Vė- 
žis, Alex Judikaitis, J. Ališaus
kas, M. Simonaitis, J. Kamins
kas, J. Ivanauskas, P. Grinius, 
V. Balanis, J- Šulskiūtė, K. 
Juozapaitienė^ P. Juozapaitis, 
Adelė Capson, M. žvirblienė. 
Smulkių surinkta 45c.

Nuo parengimo liko 55c.
Viso $15.25.

P. Mikolajunas.

(SLA) 
posėd-

PASTABOS

St.

Kibą iš Žemės Dygsta?

Vienas geras lietuvis, skai
tydamas “Laisvę” per ilgus 
laikus, ją prenumeruodavo 
vien tik dėl to, kad jis ras
davo pasaulinių žinių. Bet jis 
su kūnu ir siela tarnavo “Vie
nybei” bei “Dirvai”. Aną die
ną jis man sako, maniau, kad 
“Laisvei” dabartiniu laiku 
bus kaput. Va, kitos ga- 
zietos rašo, kad visi pa- 
darė bendrą frontą prieš 
laisviečius, bet 
dauguma skaito 
dar daugiau į ją 
kibą tas viskas iš 
ta? Aš sakau, < 
skaitai “Laisvę” ? 
keli, be “Laisvės” 
kas ir už slenksčio

Istanbul, Turkija. — Sa
koma, kad vokiečių ambasa
dorius Turkijai Fr. von Pa
pertas greitu laiku iš čia va
žiuos į Berlyną pranešt sa
vo valdžiai apie pasitarimą, 
kuris įvyko tarp užsieninio 
Anglijos ministerio A. Ede
no ir užsieninio Turkijos mi
nisterio Shukru Saracoglu.

PETER BRESŠT 
U Wine & Liquor Store 
u. -Brooklyn, N.

the

No.

žiūrau, kad 
“Laisvę”, o 

. rašo. Sako, 
žemės dygs- 

dėlko dėde
Gana, tai- 
nežinočiau, 
darosi.

Vadavimo Darbas
Jau apie 5 mėnesiai Water

bury organizuojasi į vienybę 
visoki smetonlaižiai bei penk- 
takolumnistai vaduot lietu
vius, kad padaryt juos ver
gais. Deja, tie išminčiai 
šiol dar vis nesusitaria, 
bent vadavimo darbas!

iki
Tai

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

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

SUNSET WINE CORP.
97 Chester St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that Licen.se 
WR 58 has been issued to the undersigned 
to sei' wine at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
97 Chester Street, Borough of Brooklyn, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SUNSET WINE CORP.
97 Chester St., Brooklyn, N. Y.
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 McHUGH
1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6882 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 151 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bC consumed 
on the premises.

NAPLES RESTAURANTT, INC.
151 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1862 has been issued to the undersigned 
t6 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 
on the premises.

HUNT BROS. TAVERN, INC.
2081 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

at 

the

Y.
No.

Valgykite 
MEDŲ

NELAUKITE 
kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašk*aučius

Kaina 75c Kvorta

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

Fašistų Suvažiavimas
Wdrcestery

Suvyko iš kelių miestų
IOE=XOI

fa Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

vakarienes, treti I “Vilnies” administracijos. Laiš- 
' kas priimtas ir draugai pasiė
mė blankai parinkt aukų dėl 
bazaro.

LDS 167 kuopa rengiasi prie 
metinio parengimo, kuris įvyks 
balandžio 20 dieną (nedėlioj), 
1:30 vai. Tai bus pietūs.

Tikietų .kaina 50 centų. Aš į 
tikiu, kad pietūs bus puikūs, į 
nes mūsų kuopos draugės O. 
Malinauckienė, Navickienė, Sti- 
rienė, Juzevičienė, Bernatonie- 
nė ir Bukevičienė labai rūpes
tingai ruošiasi.

Vieta: Peanut Grill, 312 W. 
Commercial St., E. Rochester,

Kovo 5 d. Miss Anna Bai
ley, jaunuolė, neteko keturių 
pirštų. Jai mašina nukirto po 
du pirštus nuo abiejų rankų.

Kovo 13‘d. vakare LDS 57 
kuopa turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą. Susirinkimas bu
vo pusėtinai skaitlingas. Mūsų 
pirmininkas J. Bakšys lošia 
svarbią rolę, nes jis pirminin
kauja ir paskaitas skaito. O 
Petras Plokštys sekretoriauja 
ir vajininkauja. Jis atsivedė 
3 naujus narius ir prirašė prie 
LDS. Tai graži pradžia. Būtų 
gerai, kad ir kiti vajininkai 
pasektų jo pavyzdį.

Aukos Ispanijos Kovotojams

Kovo 9 d. Mrs. Julia Piltrc- 
ček’ienei mašina nukirto 2 
pirštus.

Kovo 12 d. Wilfred Steger 
mašina nukirto du pirštus.

Tai matote, į tokį trumpą 
laiką mašina padarė tris dar
bininkus ubagais. Vis tai ka
ro aukos. Kompanija nepaiso 
apsaugot darbininkus darbe, 
bet žiūri, kad tik pasidaryti 
daugiau pelno.

Marijona Juškiavičienė, LDS 
narė, mirė 13 vasario. Tapo 
palaidota šv. Jono kapinėse.

Juozas Kupstas irgi LDS 57 
kuopos narys, kuris gyveno 
Boylston, mirė 7 dieną kovo, r 
Palaidotas 9 d. kovo be baž
nytinių apeigų.

Kviečiame Rochesterio lietu
vius skaitlingai dalyvauti. Po 
pietų bus šokiai prie geros mu
zikos.

Kuopos Narys.

Buvo skaitytas .laiškas nuo 
“Laisvės” administracijos pra
nešant apie “Laisvės” 30 me
tų gyvavimo sukaktį. LDS 57 
kuopa nutarė pasveikinti 
“Laisvę.” Taipgi ant vietos bu
vo parinkta aukų.

Po pusę dol. aukojo: J.

Atsiranda Vagišių
Trys jaunuoliai po 12-14 

metų pradėjo kraustyti iš ko
plyčių škarbunkas. Dviejų ko
plyčių škarbunkas iškraustė ir 
jau pradėjo trečios koplyčios 
škarbunkas čystyti. Bet čia| 25 centus: G. Žukauskas, F.

Pietkūnas, P. Banionis, J. Pie,t- 
kūnas, N. J. Meskus, M. žu- 
kienė, A. J. Miliauckas, M. 
Sukackienė, J. Bakšys. Ręstą 
dadėta iš kuopos iždo ir pa
daryta penki doleriai. Pinigai 
pasiųsti “Laisvei” kartu su 
sveikinimu.

Velinam “Laisvei” kuo 
riausios kloties ir linkime
sulaukti šešiasdešimts metų

Raulušaitis ir A. Draugas. Po1 jubilėjaus.. (
. Kuopos Korespondentas.

pa-

gė
jai

• Aplaikytos aukos Ispanijos J. Sereikis, o St. Baronas 50 
kovotojų ‘ reikalams ir per
duotos komitetui, kuris tais 

j reikalais rūpinasi. Gavome 
sekamai aukų:

Po $1 aukavo: M. Voverė 
ir V. Krasnickas iš Waterbu
ry. J. Ruseckąs ir Petras Ya- 
nuškevičius brooklyniečiai. C. 
Saltys iš Freehold prisiuntė 
dolerį aukų nuo Biją ir žmo
nos. J. Weiss, brooklynietis, 
pridavė ant blankos surinkęs 
$1.45. V. Sandaras iš Inker- 
man ir Vytautas Deltuva iš 
Baltimore. M. Simanavi
čius, 426 S. 5th St., Brooklyne, 
užlaikąs užeigą aukavo $2. J. 
Deltuva iš Baltimore aukavo 
$2 ir J. Deltuva iš Hanover, 
Md., aukavo $3.

Drg. Luce J. Evaniuk iš 
Gardner, Mass., prisiuntė $9.- 
25. Lietuvių Motetų Kliiibo 
vakarienėj surinkta $6. Ir pas
kui' dar aukavo: S. Rasimavi- 
čius $1; Chas. Dirda, J. Ber- 
nadys,. Geo. Pranskus ir Jo
nas Butkus po 50 centų, o S. 
Kuncas 25c. ,

Drg. G. Šimaitis iš Montel
lo dar prisiuntė $4.50 aukų. 
Aukavę po^$l: A. čerkasas, 
J. Wavirauskas, K. Ustupas ir

centų.
Drg. V. Barkauskas iš Oak

ville prisiuntė $5.25. LDS 31 
kuopa aukavo $3. Po 25 cen
tus sekami draugai: V. žiūrai
tis, P.^ Bokas, J. žiūraitis, V. 
Barkauskas, T. Dutkauskas, T. i 
Visockas, C. Butkus, A. But
kus ir 25 centai smulkių.

Drg. A. Varaneckienė iš De
troit prisiuntė $14.75. Aukavo 
ALDLD 188 kuopa $5. B. Va- 
rehekas $2. Po $1: K. Beliu- 
nas, G. Steponkevičiūs, A. Ma
cys, A. Lotozienė. Po 50 cen
tų : S. Staskionis, J. Jančaus- 
kienė ir F. Rodgers. Po 25 
centus: A. Depsis, F. Gustai
tis, P* Dravidžius, J. Luckys, 
J. ,'Zigmontas, A. Dargienė, M. 
Vengriauskienė, J. K. Alvina^ 
ir P. Vedrinskienė.

Visiems draugams ir drau
gėms, kaip aukavusiems, taip 
ir rinkusiems aukas tariame 
širdingai ačiū!

D. M. Šolomskas.

n Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir {dės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karSto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be Jokio mokesčio.
o

WORCESTER, MASS.
Antradieni, kovo 25 d., 8 v. v. 

įvyks Pažangiųjų Tarybos susirinki
mas, Liet. Svet., 29 Endicott St. Vi
si Draugijos atstovai malonėkite da
lyvauti. (70-71)

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

Telefonas E Ver green 7-1661

BHHHH
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Licen.se


Pirmadienis, Kovo 24, T94f_____________
laarnfcj.

Penkt|a puulapli

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 84 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 Furman St., Borough of Brooklyn, 

be consumed on theCounty of 
premises.

Kings, to

67 Furman
JOSEPH

Street,
NEMIA

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL 6484 has 
to sell beer. 
Section 107 

trol laiw at .. . _____  ____ ______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

LILLIAN O’CONNOR 
The Six Corners

1490 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 1827 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

NOTICE is 
RL 5330 has 
to sell beer. 
Section 107 i 
trol Law at . _
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-

5601 -2nd Ave., Borough of

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

of the Alcoholic Beverage Con- )
1425 Rockaway Parkway. Bo- I

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

NOTICE is 
rl r?~ ___  _____ „ .... ______
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 
consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
L 213 has been issued to tho 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.

on the premises.
JOHN J. STANLEY 

1607 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N.

be

NOTICE is hereby given that License 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 Aye., 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 ĮJcense 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 hereby given that License No. 
RL 1242 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 107 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS WISCH
107 Tompkins 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 
oh the premises.

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

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.

FOTOGRAFAS

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

FRANK DUMCHES 
1125 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

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

BEN MaCHREE 
Foot of Bay

hereby given that License No. 
been issued to the unders’.gned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
Foot of Bay 33nd St., Borough 

to be con-

BOAT CLUB. INC 
nd St.. Brooklyn. N.

NOTICE is 
RL 1860 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 621 Chester 
Hegeman Ave., Borough 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

Brooklyn, N.

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

621 Chester Street, and 109 
of Brooklyn, 

the

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 un^ler 
of the Alcoholic Beverage Con- 
127 Livingston St., Borough of

NOTICE is 
RL 5324 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol I>aw ąt 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN KEARNS 
1696 Broadway,

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

1696
Alcoholic Beverage Con- 
11 road way. 
Kings, to

Borough of 
be consumed

& JAMES MULLEN 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1278 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law 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 
trol Law _ __ ____ _____ _
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

PATRICK CLIFFORD 
Rainbow Tavern

6019 —1th Ave., ■ • ■ BiWklyn, N. Y.

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

at 6019 4th Ave., Borough of

NOTICE is 
RW 236 has 
♦o sell beer 
tion 107 of 
1/aw at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE APOSTOL 
A. P. Bar & Grill

4811 Avenue N, Brooklyn. N. Y.

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

4811

No.
undersigned 

retail under Sec-

Avenue N, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5325 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 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.
NOTICE is 
RL 5318 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol I.rfiw at ___ __  __ ______ „___
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

JOSEPH A. McGUINN
119-121 Conover 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- 
119-121 Conover St., Borough of

NOTICE is 
RL6I60 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol I-aw at _______ ____  _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

A. D. RESTAURANT CORP. 
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- 
948 Jamaica Ave., Borough of

948 Jamaica
NOTICE is 
RL 1604 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. 
tro) Law ... .... . ............ .. ..........
Brooklyn. County of kings, to be consumed 
on the premises. 

TONY DAUKANTAS
Ave., Brooklyn. NT Y,

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

at 716—3rd Ave., Borough of

716 3rd
NOTICE 
RL 4048

is hereby given that License No. 
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 701—39 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN O’REILLY
Brooklyn, N. Y.701-39 St..

NOTICE 
RL tfill 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at . _______  ____ ______ __
Brooklyn. County of kings, to bo consumed 
on the premises.

MICHAEL FERRY
Ave., Brooklyn, N. Y.

is 
has

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

174 Flatbush

NOTICE is 
Rl. 1^00 has 
to sell beer, 
Sectipp 107 
trol Jaw 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 
RL5321 has 
to sell beer. 
Section 107. 
tro) Law at___  ______ ____  _____ ... ..
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATTHEW MURPHY
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- 
3224 Church Ave., Borough of

8224 Church
NOTICE is 
RW 748 has 
to sell beer 
tion J07 of 
Uw at 31 uiwill/villt, z»ve», ovrvujęil 
Brooklyn, County of kings, to l>e consumed 
on the premises, 

JOHN MIECZNIKOWSKI
31 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
PL 1523 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 346 East Ave., Borough of 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on the premisos.

EDWARD MILLER 
Wallabout Market

316 iua^t A-, Brooklyn/ N. Y.346 ba>t A p.

hhhmhi

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1753 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 2110 Cortelyou Rd.,. Borough of 
Brooklyn, County * of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

hereby given that License No.NOTICE is
RL 5718 has been issued to th<^undersigned £() f)dl lipei* n »■» z-1 11
Section 107
trol Law at _ _______ ____ ______
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on the premises.

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

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage - Con- 
1196 Flatbush Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that incense 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 Law at 215—60th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

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

No.NOTICE is hereby given that license 
RL 6086 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 137 Schenectady Ave., 
of Brooklyn, County of Kings to 
sumed on the premises.

VINCENZO POLICANO 
137 Schenectady Ave., Brooklyn,

NOTICE is 
RL 6713 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law 
rough of Brooklyn 
consumed

Borough 
be con-

N. Y.

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

of the Alcoholic Beverage Con- 
11-13-15 Grand St., Ext., Bo- 

, County of Kings, te be. 
on the premises.

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

at

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12157 
to sell beer. ;

; the Alcoholic
I 1201 Foster 

County of 
( premises.

has been issued t the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of 

Kings, to be consumed off

1201 Foster

Law
Brooklyn, 

the

HERMAN LIEBER
Ave., Brooklyn, N. Y.

No.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

5011—13
NOTICE
RL 4197

is hereby given that License No. 
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 400 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM DUGGAN 
Duggan’s Bar & Grill 

400 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7053 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 199 Russell St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
FRED GUTERD1NE & RICHARD WIIJiENS 

G. G. Tavern
St., Brooklyn, N. Y.199 Russell

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

HENRY ATHING 
Jlake’s Tavern

553 Nostrand ‘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- 
553 Nostrand Ave., Borough of

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

at 396—7th Ave., Borough of 
to be consumed

NOTICE is 
RL 6291 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol 
Brooklyn, County of Kings, 
on the premises.
WILLIAM BOYLE & JOHN J. EVERS 
396—7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4231 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 423—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAV1TA 
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 the premises.

GEORGE JETTER 
Linden Bar & Grill

Ave., Brooklyn, N. Y.

is 
has

299 Wyckoff

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

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 Law at orvauwny, ■>«
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

1596 Broadway, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6884 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 5701—1st Ave,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DEE—EXCELSIOR BAR & GRILL, INC. 
5701—let Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 510 has been issued to tho undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
[aw at 112Mi—5 th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

FORTUNATO SESTI
112*^ 5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 765 Washington Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

r , GEORGE RANDALL
765 Washington Ave., Brooklyn, N. Y-
NOTICE Is 
RL 4962 has 
to sell beer, 
Section 107 __  ________ ._______
trol l,aw at 125 Wythe Ave., Gviuukii vi 
Brooklyn, County of Kings, to be consurried 
on the premises.

IRENE CARLIN
125 Wythe 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- 

.. Borough of

NOTICE is 
RW 273 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Iaw at

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

at 616 Myrtle Ave., Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed
on the premises.

LEO BELLI)CCI & ROBERT VETERE 
Myrtle Rest. & Bar

6-16 Myrtle 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 
Law at 201 Seventh Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

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 
5611-—5th Ave.,

& LIQUOR INC, 
Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License
I RW 898 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 124—list St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SARNOWSKI , 
124—41st St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4153 has been issued to the undersigned 
to sell beer, w.ne and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 362 DE KALB Ave., — 238 
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. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 737 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law. at 279 
lyn, 
the
279

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

premises.
LENA SCHNIZLER

Irving Ave., Brooklyn,
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine nt retail under Sec 
the Alcoholic Beverage Control

Lorimer St., Borough of

NOTICE is 
RW 253 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 559 ______ __
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. JOSEPH BONFIGLIO
St., Brooklyn, N. Y.559 Lorimer

NOTICE is 
RW 261 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at ?>’< 
County of 
premises.

Adm.
32 Union

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

2 Union St., Borough of Brooklyn, 
f Kings, to be consum«d on the

ELISA CANEDO
of Estate of Antonio Cancdo
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
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 107 of 
Law at I! __ .... ...
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM ERNST 
Black Eagle Tavern 
Ave., Brooklyn, N. Y.■ Irving

NOTICE is 
RW 677 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 
Brooklyn. County o 
on

957

No. 
gned 

at retail under Sec 
: Beverage Control 
Ave., Borough of 

ings, to be consumed

hereby given that License 
been issued to the undersi 
and wine 
the Alcoholic

Lafayette

957
the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12227 l^as been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
3601—15th 
County of 
premises.

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

3601—15th
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. Y.
NOTICE is 
RL 1166 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 2 Sackett St., 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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 Con-

2 Sackett St., Borough of

NOTICE is 
RL 1370 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Lav/ at __ _______ ____  ______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS ABRAMOWITZ 
119 Belmont

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

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL 6083 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- 
131 McDougal St., Borough of 

Brooklyn, County of 
on the premises.

THOMAS J. 
McDougal 

131 McDougal St.,

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 haw at 33 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDEIKOS ALEKSIU US
33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL 5667 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 48 Sands St., „ 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SERRAGO 
Bridge Bar & Grill

48 Sands 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 48 Sands St., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6880 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 2318 Atlantic Ave., Bdrough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE RATNONE 
Atlantic Bar & Grill

Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.2318

NOTICE is 
RL 6989 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
of Brooklyn, _____ „
sqmedt on the premises. ~

crystal Restaurant corp.
2832-4-6 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been isued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2832-4-6 Church Avė., Borough 
County of Kings, to be con-

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

JOHN PONTES
166 Columbia St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given thAt License No. 
RL 4036 has been issued td the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic BeveragO Con
trol Law at 974 Moekei’ Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

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

NO 1 ICE is hereby given that License No. 
RL 1647 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer, wine and liquor ąt retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 138 Ft. Greene Pl., Borough of 

Kings, to be consumedBrooklyn, County of 
on the premises.

ALICE
138 Ft. Greteue PL,

E. WILLS
Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6122 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 2412 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VITO DI NAPOLI
2412 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 248 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 739—Gth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN PERROTTA
739—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6119 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 1593 East New York Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ANTHONY DE VITO & THOMAS 
CANTONE

1593 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5682 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 8510—18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN CIACCIO 
8510—18 Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 673 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 483 Park Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on -the 
premises.

MARIA GENTILE
483 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7191 has been issued to the undersigned 
to sell ’beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 1048—1060 Ocean Parkway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT 
CORPORATION

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

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 nt 300 Reid Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be cdhsumed 
on the premises.

MAC DONOUGH 
Reid Bar & Grill, Inc.

300 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 1839 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 234 Cleveland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JUREVICH 
Cleveland Palace

234 Cleveland St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4178 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 1364 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERASNO ROSSI
1364 Myrtle Ave., ‘ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail urider 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 229 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN DRACOMANOLIS
229 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licensd 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.

DOMINICK PAGNOTTA 
Don’s Bar & Grill

40 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 295 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 594 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

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

i DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
'' •

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ISbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
Veltui šermenine 

(Koplyčia)

Parsamdo autoniįbilius ir ka- ■; 
rietas veselijom, krikštynom ■ ;

ir kitkam.
231 BEDFORD AVĖ.
BROOKLYN, N. Y. !

Telephone: EVergreęn 8-9770

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1603 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 167 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,
EMIL HERTWEK & JOSEPH NESSLER 

167 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1183 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 101/ of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 561—563—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO ROBERT SAVING 
561—563—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6136 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 1702 Stanhope St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OSWALD KRIST & KARL PURCER 
CYPRESS INN

1702 Stanhope St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1876 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 2423 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETE STRAND’S INC.
2423 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE . is hereby given that License No. 
RL 1253 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1012 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oh the premises.

HARRY KRAHAM
1012 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1506 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 Coney Island Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to bo 
consumed on the premises.

LUDWIG LA ROCHE
2081 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1551 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 6636—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM DWOJACKI 
6636—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Skelbkites savo biznį dien- 
raštyj “Laisvoje.”

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

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

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai 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 6-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

is hereby given that License

the

Y.

No.NOTICE
RL 6200 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 907 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ORAZIO GUTTILLA & 
GIACOMO BELLISSIMO

Ave., Brooklyn, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a u jus 
lūs 
sudarau 

kūniška is. Rci- 
kalni esant ir 

a d i dinų lokio
^^HS^H^^Vdydžio, pa- 

geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su amo-

907 Livonia

NOTICE is 
RL 4075 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 233 Moore Str., ____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MURRY CAFE. INC. 
St., Brooklyn,

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

233 Moore N.
NOTICE is 
RL 1770 has 
to sell beer, 
Section 107 __ _______ ____ _____
trol Law at 405 Livonia Ave., Bvivugn ui 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LEO. S. STARR & BENJAMIN GOLDSTEIN 
405 Livonia

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

Borough of

Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is 
RL 1448 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law 
Brooklyn, 
on the premises.

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

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

at 252—3rd Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

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

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

ir daržovių—virtų ir žalių.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų

Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems lLV£fĮetLi. baking coW-

**^®8OOKLYN, N V

Varpo 
keptuvė

THE BAKERS*

JUNIOR LABEL

yra 
unijinė

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kaina#.

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

£
■-ši
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National Container Šapa 

Vėl Streike
National Container Corp, ša- 

poj, Long Island City, vėl iš-

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

V. Bacevičius Vėl Koncertuos 
Carnegie Hall; Chicago]

Jam Puikiai Sekėsi
Nežiūrint visokio plauko 

smetonininkų atakų ir šauks
mo boikotuoti, prof. Vytautas 
Bacevičius koncertuoja. Ir 
koncertuoja sėkmingai. Sme- 
tonukai pakenkia ne jam, bet 
tiems' žmonėms, kurie patikėję 
tiems pleperiams liekasi neiš- 
girdę taip aukštai talentingo 
muziko.

Prof. V. Bacevičius pereitą 
sekmadienį koncertavo Or
chestra Hali, kuri Chicagoje 
yra tuomi, kuomi New Yorke 
yra Carnegie Hali. Koncertą 
ruošė Lietuvių Kultūros D-ja.

Iš Chicagos brooklyniečiams 
pranešama, kad Bacevičiaus 
skambinimu chicagiečiai susi
žavėjo, o muzikos kritikai di
džiojoj spaudoj nepašykštėjo 
puikių komplimentų. Chicagos 
‘‘Daily News” rašė:

“...Bacevičius yra puikus 
pianistas, turįs aukštą techni
ką ir pagaminąs labai gražios 
rūšies skambesį.”

Gi Chicagos “Herald-Amer- 
ican” rašė:

“...Kompozicijose jis lin
kęs ultra-modernistinėms — 
su rezervacijomis tendenci
joms, jei imti jo Sonatą No. 1 
kaipo pavyzdį. Jo “Meditaci
ja,” “Capriccio” ir Etude No. 
2 parašytos ta pat tėkmė.

“Kaipo pianistas jaunas lie
tuvis yra apdovanotas origina
lumu ir, dar daugiau, jo to
nas yra dainingos savybės ir 
jo technika leidžia jam skam
binti įvairuojantį rinkinį savo 
programoj su dideliu pilnumu 
ir laisvai.”

Kaip Clevelande po koncer
to Bacevičius buvo pakviestas 
pas tenykštį žymų orchestrų 
dirigentą Rodzinskį ir kviestas 
dalyvauti simfoniniuose kon
certuose sekamą sezoną, taip 
ir Chicagoje buvo užkviestas 
pas garsųjį dirigentą Frede- 
rich Stock, susipažinti. Toji 
pirma pažintis baigėsi diri
gento prašymu jam skambinti 
net keturis savo kūrinius ir po 
to — pakvietimu dalyvauti 
simfoniniuose koncertuose se
kamą sezoną, žymusis dirigen
tas apgailestavo, kad prof. 
Bacevičiaus negirdėjo anks
čiau, negalėjo turėti jau šio 
sezono koncertuose.

Brooklyniečiams, kurie skai
tome prof. Bacevičių namiš
kiu, kadangi mes pirmieji su 
juomi įgijom pažintis, bus įdo
mu ir smagu girdėti, jog bū
damas Chicagoje jis gavo tele
grama užkvietimą nuo Amer
ican Russian Institute dalyvau-' 
ti jų ruošiamame koncerte ba
landžio 29-tą, Carnegie Hall, 
New Yorke, greta garsiųjų ar
tistų : Paul Robeson ir Be.nny 
Goodman. Kvietimą priėmęs 
ir ruošiąs visai naują progra
mą, negirdėtą pirmesniuose 
koncertuose.

Beje, prie progos noriu pa
taisyti jo koncertavimo Cle
velande pasekmių aprašyme 
įsiskverbusią technišką paklai
dą. Ten buvo pasakyta, jog 
prof. Bacevičių dar turėsime 
progą išgirsti Newarke balan
džio 21-mą, o turėjo būti: ba
landžio 27-tą.

New Yorko Studentai Siųs 
* 200 Delegatu

New Yorko studentai tikisi 
pasiųsti apie 200 delegatų stu
dentų Nacionalėn Konferenci- 
jon už Demokratiją ir Mokslą. 
Konferencija šaukiama 29 ir 
30 kovo, Harvard Universite
te, Cambridge, Mass.

Aprokuojama, kad iš visos 
šalies konferencijon suvažiuos 
apie 500 delegatų.

Miesto CIO Taryba Rems 
Whelan Streikierius

Didžiojo New Yorko Indus
trinių Unijų Taryba buvo su
šaukta posėdin pereito ketvir
tadienio vakarą svarstyti bū
dus pagelbėti busmanų strei
kui, ruoštis sunkiai kovai. Bet 
mitingas pavirto į laimėjimo ir 
džiaugsmų šventę, kadangi tą 
dieną streikas jau buvo laimė
tas.

Apsidžiaugę, CIO vadai ne- 
siskirstė, bet apsidairė, kur ki
tur reikalinga greitoji pagelba 
ir nutarė :

Pravest atvirutėmis protestų 
vajų prieš pasimojimą depor- 
tuot Harry Bridges.

Visomis išgalėmis remti 
Whelan Vaistinių Krautuvių 
darb. streiką, kuris jau eina 
7-tą savaitę.

Protestavo prieš Ives- 
Schwartzwald bilių, kuris siū
lo įvest priešstreikines tary
bas. Kada Greenai - Hillma- 
nai - Dubinskiai triūsiasi pada
ryti darbininkus ir unijizmą 
karo mašinos uodegomis, tai 
tikrieji unij.os vadai randa ga
na darbo unijų ir darbininkų 
naudai.

Gardene Platino Naują 
Browderio Knygą

Fosteriui pagerbt mitinge par
duota ką tik iš spaudos išė
jusi Browderio knyga “The 
Way Out,” kurioj telpa su
trauka jo žymiausių vėliausių 
prakalbų, stebėtinu aiškumu 
nušviečiančių dabartinę padė
tį ir rodančių kelią į šviesesnį 
rytojų darbo žmonėms. Kny
gos kaina $1. Išparduota gal 
tūkstančiai kopijų, kadangi 
Browderiui gręsiant kalėjimu, 
niekas nežino ar greit vėl teks 
išgirsti jo gyvą žodį. Gi jo 
knyga kalbės visada.

Lankėsi “Laisvėje”
Kovo 20-tą, “Laisvės” įstai

goj lankėsi Viktorija Zmitrai- 
tė iš Johnson City (Bingham- 
tono dalies), N. Y., nuolatinė 
“Laisvės” skaitytoja ir dar
buotoja savo kolonijoj. Taipgi 
aplankė ir LDS Centro įstaigą. 
Ji buvo atvykus grąžintojų 
konvencijon, New Yorke. At
sisveikindama, viešnia varde 
visos šeimos (tėvo, sesers ir 
savęs) pasveikino “Laisvę” jos 
jubilėjaus proga su $3 aukų.

Teisėjas Leibowitz pasiuntė 
nuo 10 iki 30 metų kalėti du 
jaunus plėšikus. Plėšime, ku
riame tapo suimti, jie buvo lai
mėję $18 ir laikrodėlį, vertės 
$25.

PYTERIS IR ČALIS
* —Klausyk, čali, kur taip 
skubiniesi ?

—Nugi, bėgu į Prienų Sani
tary Barber Shop.

—Argi? Juk Antanas Yen- 
čauskas sirgo. Ar jis pasvei
ko?

—Taip, sirgo 11 savaičių. 
Per tą laiką jo barberoė buvo 
uždaryta. Dabar Prienų Dzū
kas yra pasveikęs ir wėl dar
buojasi savo barber shapoj, 
174 Roebling St. užsidėjęs 
“baltą žiponėlį.”

—šitaip? Na, tai einu ir aš. 
Prienų Dzūkas savo darbą ge
rai atlieka, pas jį tikras ma
lonumas užeiti.

Pradėjo teisti Thomas Con
roy, įkaitintą nužudyme ir su
deginime 10 metų mergaitės 
Genevieve Connolly.

Miesto Taryba reikalaus 
įstatymo leisti numažint Tri- 
boro Tilto mokestį nuo 25c iki 
10c,

Daliai L. I. traukinio vago
no nušokus nuo bėgių prie 
77th St., Queens, važiuote į 
abi puses sulaikyta valandai 
laiko.

Religinį Karo Priešą Išnešė 
Iš Registraciją Vietos

Ir Išsiuntė Armijom
Frank Moncada, 28 m., na

rys religinės sektos Jehova 
Witnesses, kuris sakė dėl sa
vo religijos negalįs nieko pa
sirašyti, nieko prisiekti, taip
gi negalįs, atiduoti pagarbos 
jokiai vėliavai nei jokiems vir
šininkams, ir kad jis priešin
gas karui ir draftui, tapo neš- 
tinai išgabentas iš Jamaica 
Armorės, kur priimami naujo
kai, ir varu išvežtas į kempę.

Atvežtas į kempę Upton, 
Yapyank, N. Y., vis dar laikė
si savo rankose bibliją ir atsi
sakinėjo bent ką nors pradėti 
veikti kempėj.

Moncada buvo bedarbis, 
paskiausia dirbęs laivo pečku- 
riu. Draftui jis užsiregistra
vęs, bet laišku pasiuntęs savo 
priešingumo draftui priežastis. 
Tačiau jam vistiek įsakyta pri
būti rekrutavimo stotim Jis 
nuvyko ir ten oficieriams išsi
aiškino savo padėtį. Leitenan
tas Paul J. Brienza pataręs 
imti fizinius egzaminus, ka
dangi tas jam nieko nekainuo
sią. Jis stojo egzaminam ir ta
po praleistas.

Tada jis pasiųstas pas raš
tininkę atsakyti armijon pri
ėmimo klausimus. Jis atsisa
kė. Saržentas Albert R. Dou
cet jį nunešė prie deskos, bet 
jis vis nekalbėjo. Tada jis pa
statyta prie sienos ir jam įsa
kyta paskui Įeit. Brienzą kar
to priesaiką. Jis pakarojo: 
“Aš, Frank Moncada,” bet tai 
ir viskas, toliau jo balso vėl 
nesigirdėjo, leitenantas prie- 
saikavo pats sau vienas. Bai
giant, liepė jam sakyt “Sutin
ku,” bet Moncada garsiai luk
telėjo “Nesutinku.”

Sutinki ar ne, Moncada vis
tiek buvo paskaitytas priimtu 
armijon, militarinės policijos 
nuneštas į armijos troką ir iš- 
bugdintas kempėn, kur jis sa
vo gyvenime nenorėjo kojos 
įkelti.

N. K.

Reikalauja Išlaisvint 
William Weiner

Kaip visur darbo žmonių 
organizacijos susidomėjusios 
savo judėjimo budavotojų ir 
vadų gynimu ir išlaisvinimu, 
taip ir Williamsburge neatsi
lieka.

Jau nekartą pirmiau buvo 
minėta “Laisvėje,” jog Wil
liam Weiner, internacionalis 
IWO prezidentas, buvo įkai
tintas ir nuteistas panašiais 
kaltinimais, kaip kad buvo 
kaltintas ir nuteistas Browde- 
ris. Weineris irgi veikė dar
bininkų judėjimo priešakyje, 
kuomi užsipelnė valdančiosios 
klasės rūstybę. Jis irgi pasida
rė valdančiajai klasei pavojin
giausias dabar, kai šalis ren
giama karui. Bet užtat darbo 
žmonės tokius vadus brangina 
ir gina.

Kovo 27-tos vakara Brook- 
lyno organizacijos rengia Wil
liam Weineriui gint masinį 
mitingą. Jis įvyks lietuviams 
gerai žinomoj Labor Lyceum 
salėj, 949 Willoughby Ave., ( 
kur būna “Laisvės” koncertai.. 
Kadangi tikslas svarbus, o sa
lė taipgi visiems žinoma ir pa
togi, tad girdėti, kad ir tarp 
lietuvių bilietai smarkiai pla
tinasi. Tikimasi mažiausia 
šimtą lietuvių dalyvausiant ta
me mitinge. Bilietai gaunami 
pas žinomus vietos veikėjus. 
Kaina tik 10c.

Kaip visuose mitinguose, 
taip ir tame, tikimasi, bus iš
keltas ir Browderio gynimo 
klausimas. Nacionaliai žymūs 
kalbėtojai pasižadėję k-albėt 
mitinge. L. K. N.:

Buteliai Prabalsavo 
Reakcininkus

Mažos reakcinės klikutės 
vadas Julius Schein bandė da- 
sigauti į valdybą Amalgamei- 
tų Bučerių Lokalo 623-čio ne
seniai įvykusiuose rinkimuose. 
Bet jis gavo 126 balsus, o pro
gresyvių sleito kandidatai ga
vo nuo 550 ir iki 568 balsų.

Murray Smerkė Hillmaniniu 
Laužymą “Day” Streiko
Philip Murray, CIO prezi

dentas, pasmerkė Frank’o Ro
senblum, Amalgameitų Unijos 
veikiančio prezidento ir CIO 
vice-prezidento poziciją žydų 
laikraščio “Day” streiko klau
simu.

Rosenblum pereitą savaitę 
pasmerkė Laikraštininkų Gildi
jos, CIO, prieš “Day” leidėjus 
vedamą streiką. Sužinojęs apie 
tai, Murray pareiškė:

“Pareiškimas iš CIO viršinin
ko pasmerkiantis streiką ir pa- 
reiškiantis, būk jis komunistų 
įkvėptas, yra be pamato fakte 
ir yra padarytas be pasitarimo 
su Laikraštininkų, Gildijos ar 
su CIO viršininkais.”

Rosenblumas rašte, tilpusia- 
me “Times” pereitą penktadie
nį, streiką pavadino klaida, pa
rėmė Amalgameitų Joint Boar- 
do veiklą, .kurioj streikas api
būdinta “komunistiniu bandy
mu kontroliuot žydišką spau
dą.”-

Streikui paramą seniau buvo 
pareiškęs ir streiko priešus pa
smerkęs Allan S. Haywood, CIO 
organizacinis direktorius. Da
bar pasisakė Murray. Taigi, žy
mieji CIO viršininkai, kaip ir 
pridera, remia žydus darbinin
kus prieš žydus bosus, o hilma- 
niniai norėtų paremti bosus 
prieš darbininkus.

Norėjo Apiplėšti
■ I

Pereitame ^Laisvės” nume
ryje buvo žinutė/ kad Jonas 
Kliokis sužeistas ir randasi 
ligoninėje. Tai čia viena bėda.

Ketvirtadienio vakarą, be- 
grįžtant Kliokienei iš sesers— 
visai netoli namų, kaži-koks 
vyras griebė Kliokienei iš ran
kų • “poketbuką”, ir manė 
pagriebęs dingt. Bęt Kliokie- 
nė yra tvirta ir apsukri mo
teris. Todėl plėšikas nutraukė 
“pocketbuko” dirželius, vie
nok jam nepavyko atimti iš 
Kliokienės to “poketbuko”.

Nors tai buvo trumpa kova 
Kliokienės su tuo plėšiku, ta- 
Čiaus ji skundžiasi užsigavus! 
koją ir šiek tiek šoną.

Moteris sako: “Laimė, kad 
neatėmė iš manęs “poketbu
ko”, nes kaip tik tuo tarpu 
turėjau su savim porą desėt- 
kų dolerių.”

O Kliokiui šį panedėlį bus 
daroma Greenpoint ligoninėje 
kojos operacija. Petras.

Mieste per dieną pašalpga- 
vių šeimos išpirko $92,034 
vertės maisto štampų.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytoji! ,

Auto nelaimėse mieste per 
sausį ir vasarį žuvo 114 žmo
nių. Pernai tuo pat laiku buvo 
žuvę 147.

kilo streikas, 350 darbininkų 
metė darbus, kada firma su
laužė savo neseniai su unija 
padalytą sutartį su Sandėlių 
Darb. Unijos Lokalu 65-tu, 
CIO, ir pravarė iš darbo 20 
veiklių unijistų.

Pirmiau buvęs penkių savai
čių streikas prieš firmą buvo 
baigtas 10-tą šio mėnesio fir
mai sutikus n ebepra varinėti 
darbininkų ir leisti Darbo Ta
rybai pravesti balsavimus bė
giu trijų savaičių, kad darbi
ninkai galėtų pasirinkti uniją, 
kuri atstovautų juos kolekty- 
vėse derybose.

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

MIRĖ
Frank Sarapinas, 27 metų 

amžiaus, gyvenęs 105 Wythe 
Ave., Brooklyn, N. Y., mirė 
kovo 21, Kings County ligoni
nėj. Pašarvotas pas grab orių 
J. Garšvą. Bus palaidotas ko
vo 25-tą, šv. Jono kapinėse.

RANDAVOJIMA1
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)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas pagelbėti 

prie namų darbo (Supt. Asst.) At
lyginimas $15.00 j mėnesį, kartu val
gis ir guolis. Del daugiau informaci
jų, prašome kreiptis pas Z. Solub, 
102 E. 114th St., New York City, 
N. Y. (69-71)

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 
temojo: “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 į 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 Bowes St., Brooklyn, 
N. Y. Kviečia Rengėjai. (69-71)
EH.......................................... ........... —S

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
0 ..... ...... ............................... B

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta 
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

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

< Priminkite Sį skelbimą ir gausite nuolaidą. Prašykite 

žalios trading stampos.

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS D 
(BIELIAUSKAS) S

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas q 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

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

Open Day and Night

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

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

Sun. all day and night.




