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liai bombarduoja prezidentą 
Rooseveltą rezol i uci jom is.

Kogi jie nori? Ko jie prašo?
Jie prašo Lietuvai užtarimo.
Gal kad Amerika padėtu iš-lI mušti nacius iš Lietuvos ir Lie-; 

tuvą išlaisvinti? .
Nieko panašaus. Jie staugia! 

prieš Sovietų Sąjungą ir reika-j 
lauja, kad Rooseveltas išeitų; 
prieš tą Amerikos .talkininkę.

. ?
Amerikos Orlaiviai Smogė 
Kirtį Japonų Lėktuvams 

Ir Jų Stovykloms

; / >

Jiems jokia Lietuvos nepri
klausomybė nerūpi. Jie bijo j 
Raudonosios Armijos laimėji
mų ir artinimosi prie Baltijos. 
Todėl jie šėlsta. ;

Ką jie pirmiau slėpė, dabarj 
viešai pasako. Jie pasako, kadi 
jie sutinka, kad Lietuva būtų į 
įjungta į tam tikrą tautų fe-' 
dcraciją. Ne tik sutinka, bet su
šilę perša.

štai klerikalų “Lietuvių Kul
tūrinis Institutas” išleido anglų 
kalba knygutę ir ją tiesiog pa
vadino “The Baltoscandian 
Confederation.” Ją parašė Prof. 
Pakštas. Varde visų klerikalų 
jis siūlo, kad susijungtų Lietu
va, Estonija, Latvija, Suofnija, 
Danija, Norvegija ir Švedija i 
vieną konferedaciją.

“Naujienos” šitą Pakšto bro-į 
šiūrą ir planą plačiai komen
tuoja (“N.” kovo 12 d.) ir ne
išeina prieš. Vadinasi, tai Pakš
to idėjai pritaria. Tik, girdi, 
galima numatyti tris keblumus: 
vienas—kalbų įvairumas, kitas 
—Lietuvos ekonominis atsiliki
mas, trečias—religijiniai skir
tumai.

Konfederacijoj arba federaci
joj tauta taip vadinamos pilnos i 
valstybihės nepriklausomybės 
nebeturi. į

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, kovo 13. — Karo departmen tas pranė-

Filipinai — Padėtis Bataan pusiausalyje liekasi ta 
pati, be permainų.

New Guinea — Penki didieji Amerikos armijos or
laiviai, Lekiančiųjų Tvirtumų rūšies, užpuolė japonų 
užimtas stovyklas Salamaua ir Lae, saloje New Guinea, 
kovo 11 d. Jie sunaikino visus stovyklų pastatus ir pa
darė stambių nuostolių aikštėm, nuo kurių pakildavo 
lėktuvai. Lae uoste bomba tiesiog pataikė j prieplau
kos įrengimus. Mūsų bombininkai atakavo būrį japonų 
kovos lėktuvų ir nušovė žemyn penkis priešų lėktuvus. 
Visi mūsų bombanešiai išliko sveiki, be jokio sužeidi
mo.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskvą, kovo 13. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 

sako:
Sovietinė kariuomenė, veikdama Leningrado fronte,, 

sunaikino daugiau kaip 1,000 vokiečių per vienos die
nos mūšius.

Sovietų kariuomenė vienoje dalyje Kalinino fronto 
per dieną užmušė 420 vokiečių kareivių ir oficierių, 
sudaužė eilę trisdešimt aštuonių trokų-vežimų su reik
menimis ir pagrobė kiekį ginklų ir amunicijos.

Kai kuriuose fronto sektoriuose vokiečiai darė 
kontr-atakas, bet raudonarmiečiai atmušė jas su dide
liais priešams nuostoliais.

Kovo 12 d. priešai prarado 24 orlaivius, o Sovietai 
septynis.

Rolandai Tebekovoja 
Saloje Sumatroje

Dabar klausimas, kodėl šitie [ 
Hitlerio pastumdėliai perša Lie
tuvai taip vadinamą “Balto
skandijos Konfederaciją,” o jau 
tūkstantį ir vieną sykį prakei
kė Lietuvos įstojimą į sovietinę 
tautu konfederaciją arba sąjun-įja> Rad jįe užėmę Medaną, 

t [sostinę didelės salos Suma-
Viena, jie žino, kad tokia[įros> Rytinėje Holandu In- 

•‘Baltoskandijos Konfederaci-^-- • ‘• di vigai be ky -0
ja,” jeigu iš sykio ir nebūtM.hjeiimo 
bet greitai patektų po vokiško! J ’ ______
elemento įtaka.

Antra, jie žino, kad tokioj, Melbourne, Australija. — 
“konfederacijoj” v i e š p atautų i Hubertus J. van Mook, vice- 
ponai ir luptų Lietuvos ir kitų gUbernatoriUS Rytinės Ho- 

!landų Indijos, sako, kad jis 
turi žinių iš patikimų šalti
nių, jog holandai dar tebe
kovoja prieš japonus šiau
rinėje ir vidurinėje dalyse 
salos Sumatros.

tautų darbo žmonėms kailį.
Trečia, tokioje “konfederaci

joje,” paremtoje žmogaus žmo
gum, tautos tauta išnaudoji
mu, viešpatautų tautinė neapy
kanta, ypatingai kentėtų eko
nominiai ir kultūriniai atsilikus 
tauta. O Lietuva kaip tik ir 
yra tokia tauta.

Taigi, jie kalnus verčia 
Sovietų Sąjungos ne todėl, 
joje Lietuva būtų netekus 
priklausomybės, bet todėl,
ten panaikintas žmogaus žmo
gum ir tautos tauta 
jimas.

Vadinasi, visas tas 
mainingas alasas
grynai klasiniais išrokavimais. 
Ko jie negali pakęsti, tai socia
listinės, laisvos Lietuvos.

ant 
kad
ne- 
kad'

išnaudo-

jų veid- 
paremtas

So. Bostono “Darbininkas” 
turi uždėjęs gražų antgalvį: 
“Iš Pavergtos Lietuvos.” Lietu
va iš tiesų yra pavergta.

Bet po šituo pavadinimu kiek
vienam numeryje “Darbininko” 
redaktoriai gina Lietuvą ne nuo 
nacių pavergėjų, ne nacių tero
rą kelią aikštėn, bet prakaituo

dami plūsta Sovietų Sąjungą ir 
veda hitlerinę propagandą.

štai, ve, kovo 13 d. kolumno- 
Je “žinios Iš Pavergtos Lietu
vos” skaitome: “Bolševikų van
dališki darbai Lietuvoje.” 
iš Berlyno atsiųstas melas.

Tuo tarpu nė žodelio prieš 
Lietuvos pavergėjus, prieš na
cius-.

Tai

Tokio. — Japonai pasako

Vyskupas Smerkia
Fašistinio Kunigo

Kalbą *

metodis-
B'romley

Boston, Mass. — 
tų užprotestavo ir 
tų vyskupas G. 
Oxman prieš leidimą kalbėt
vidurinėje mokykloje fašis
tiniam katalikų kunigui Ed. 
Curran’ui, kuris kursto 
žmones prieš žydus, prieš 
anglus ir prieš Sovietus, o 
pritaria fašistų kraštams. 
Kun. Curran, dešinioji ran
ka kun. Coughlino, yra kal
bėjęs nuo tų pačių pagrindų 
su Hitlerio agentu Fritzu 
Kuhnu ir panašiais.

Vyskupas Oxman ypač 
protestavo, kad Bostono 
miesto valdyba paskyrė $6,- 
000 mitingui, kuriame kal
bės fašistinis katalikų kuni
gas Curran, priešas Ameri
kos ir kitų Jungtinių Tautų 
pastangų prieš Hitlerį, 
Mussolinį ir Japoniją.

Didžiuliai Sovietų 
Gamtiniai Turtai

tu ri

cinos,

Washington. — Amerikos 
Mokslų Akademija atranda, 
kad Sovietų Sąjunga 
turtingesnes anglies, gele
žies, vario, švino,
aliumino, mangano ir aukso 
kasyklas, negu bile kuri ki
ta šalis pasaulyje, tik apart 
Jungtinių Valstijų. Sovietai 
taipgi turi labai gausingas 
žibalo šaltinius.

Amerikos Mokslų Akade
mijos narys, profesorius G. 
B. Cressey tvirtina, kad net 
jeigu kas užimtų visą euro
pinę Rusiją iki Uralu kal
nu, tai dar Urainose ir Si- 
bire Sovietai turėtų gana 
gamtinio turto-žaliavų tęs
ti karą ir laimėti, “jeigu 
laimėjimas priklausytų nuo 
medžiaginių ištekllių.”

(Žymėtina, jog Sovietų 
Sąjunga dar nėra. įvedus 
maisto kortelių, nes maisto 
yra ten įvalias.)

Anglai apie Nacių Nuo
stolius Sovietuose

London. — Aukšti anglų 
karininkai skaičiuoja, kad 
Sovietai iki šiol užmušė 
bent pusantro miliono vo
kiečių kariuomenės, o sun
kiai sužeidė bei nelaisvėn 
pąėmę daug daugiau.

Melbourne, Australija. — 
Pirm pat japonam užimant 
Singaporą, anglai dar pa
spėjo laivu išsivežt $1,200,- 
000 pinigu, skirtų armijos 
algoms.

Visur talkininkam bloga, 
apart Sovietų fronto sakė 
Amerikos radijas ir spauda 
sekmadienį.

/

Britu oficialinė nuotrauka sako, kad vokiečių karo lai
vas “Gneisenau” dabai* stovi Kielo uoste, Vokietijoje. 
Sakoma, šis laivas yra gerokai sužeistas.

Sovietai per Mėnesį Užmušė 
63 Tūkstančius Tik 

Vienam Fronte
Maskva. —Raudonoji Ar-[viziją ties Novgorodu. Rau- 

mija vien tik šiaurvakari-i donoj i Armija su tankais ir 
niame fronte užmušė 14. kitomis motorizuotomis jė- 
tūkstančių nacių kareivių irjgomis ir su kazokais raite- 
oficierių nuo š. m. vasario liais prakirto vokiečių lini- 
22 iki kovo 10 d. Tas fron-jjas Bor miesto apylinkėje, 
tas apima ir Starają Russą, [ Vokiečių komanda per 
kur yra visomis pusėmis ap-.radiją pripažino, kad Sovie- 
supta 16-toji vokiečių armi-itai darė baisiai galingas 
ja. Per paskutines penkio--atakas į šiaurių rytus nuo 
liką dienų Sovietai atkaria-i Smolensko prieš nacius, bet, 
vo nuo nacių 84 apgyventas esą, vokiečiai atmušę tas 
vietas.

šeštadienio radijas 
Maskvos paskelbė, kad 
sai atgavo nuo vokiečių 
šešis miestus.

Užgrobė Daugiau Švedų 
Laikraščių už Raštus

Apie Hitleriečius
Stockholm, šved. — Šve

dijos valdžios įsakymu, už
grobta dar šeši laikraščiai 
už tai, kad jie pranešė apie 
žvėrišką vokiečių elgimąsi 
su belaisviais ir politiniais 
kaliniais.

Tai šiomis dienomis viso 
užgrobta jau 20 švedų lai
kraščių už žinias ir raštus, 
nepatinkamus Hitleriui.

Daugėja Reikalavimai 
Išlaisvint Browderj
New York. — I Nacionali 

Kongresą Išlaisvint Brow- 
derį, Komunistų Partijos 
sekr., išrinko delegatus dar 
Newarko Elektrininku, Ra
dijo Darbininkų ir Maši
nistų unijų centras, Bethel 
Metodistų parapija New 
Yorke, Canarsie baptistų 
bažnyčia Brooklyn^, Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mas ir desėtkai kitų organi
zacijų.

Visašališkas Kongresas 
Browderiui Išlaisvint įvyks 
New Yorke, kovo 28 ir 29 d.

Philadelphia, Pa. —Penn- 
sylvanijos Universiteto pro
fesoriai P. Gemmill, Wm. 
Laucks, Shaloo, Hollowell ir 
eilė kitų Philadelphijos 
mokslininkų pasiuntė prez. 
Rooseveltui laiškus, ragin
dami išlaisvint politiniai 
baudžiamą Earlą Browderj.

Paliuosuot Browderj iš 
kalėjimo taipgi atsišaukė j 
prezidentą Philadelphijos 
miesto tarybos narys James 
Irvin, rabinai Feinshreiber 
ir Eugene Sacks, kunigai 
Logan, Bagnall ir Henry, ir 
eilė kitų žymių philadelphie- 
čiu. 4

Tūkstančiai Amerikie
čių Gina Australiją

Melbourne, Australija, ko
vo 15. — Atplaukė tūkstan
čiai Amerikos kareivių pa
dėt Australijai apsigint nuo 
japonų.

Rooseveltas Palankus
Pareiškimui CIO ir D.

Federacijos Pirmininkų
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green ir CIO 
unijų generalis pirmininkas 
Philip Murray kartu kalbė
josi su prezidentu Roose vel
tu apie darbininkų reikšmę 
reikale-, karę laimėjimo. 
Green ir Murray, po pasi
kalbėjimo, sakė, kad prez. 
Rooseveltas buvo palankus.

Tiedu vadai didžiausių 
unijinių organizacijų įteikė 
prezidentui pareiškimą kas 
liečia darbininkų algas, dar
bo valandas ir reikalingą 
paramą .darbininkams, ku
rie laikinai netenka darbo 
tuo laiku, kai fabrikai per
tvarkomi dirbt karo reik
menis.

Philip MuTray ir Wm. 
Green savo pareiškime iš
stojo prieš atžagareivių 
senatorių ir kongresmanų 
pasimojimą išleist įstatymą, 
kuriuom pastarieji siekia 
uždraust pridėt .darbinin
kam algai, baustinai užgint 
bet kokius streikus, sure- 
gistruot unijas, neva kaip 
trustus, ir panaikint ekstra 
mokestį už viršlaikius, kai 
prisieina darbininkam dirbt 
virš 40 valandų per savaitę.

Darbo Federacijos ir CIO 
pirmininkai, be kitko, nu
rodė prezidentui Roosevel
tui, kad, pragyvenimui 
brangstant, turės būti kelia
ma ir alga darbininkam.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
London. — Anglai gavo 

pranešimų, kad Hitleris ra
gina Japoniją užpult Sovie
tus.

Maskva. —Raudonoji Ar
mija apsupo didelį skaičių 
vokiečiu ties Viazma. v

London. — Anglų orlai
viai bombardavo vokiečių 
pramonės centrą Cologne; 
oro mūšyje nušovė žemyn 
10 nacių lėktuvų.

Cairo. — Laisvieji Pran
cūzai atėmė dar kelias pozi
cijas nuo italų Libijoj.

i atakas.
iš i Pagal sovietinius praneši

ni- mus, raudonarmiečiai atė- 
dar'mė iš vokiečiu vienuolika 

j miestu ir miesteliu vien tik ; «* • * Smolensko srityje.
Sovietai šeštadienį pa-

čius vokiečiu.
Staraja Russa srityje

Berne, šveic. —New Yor-
ko Times korespondentas skelbė, jog per vieną mėnesį 
Brigham, pranešdamas savo tiktai tarp Leningrado ir 
laikraščiui žinias, gautas iš [Maskvos frontų Raudonoji 
Sovietų-vokiečių karo fron- Armija užmušė 63 tūkstan- 
to, sako:

Raudonoji Armija dauge
lyje vietų apsupo vokiečių raudonarmiečiai pagrobė 2.- 
grupes ir naikina jas. .500 vokiečių kanuolių, 14 

Lenkų kalba radijo pra-[tankų, 800 trokų ir šiaip 
nešimas iš Maskvos teigia, [automobilių ir 23 sandėlius 
kad raudonarmiečiai per [amunicijos ir kitų reikme-, 
dieną užmuša po du tūks-jnų.
tančius vokiečių. Maskva tuo pačiu laiku

Žinios iš nerusiškų šalti- pripažįsta, kad stiprėja pa 
nių sako, jog Sovietai su- j-sipriešinimai iš vokiečių pu 
naikino bent vieną nacių di- sės.

Trečdalis Svaro Duonos, Pabėgėliai iš Armijos
Italams per Dieną 'Nušovė Valdžios Agentą

Berne, Šveic. — Italijos I Abingdon, Va. — Kai val- 
valdžia nustatė, kad nuo ko- džios agentai mėgino sulai- 
vo 14 d. žmogus tegali su- kyt du pabėgėlius iš armi- 
naudot tik trečdalį svaro jos, tiedu pabėgėliai nušo- ’ 
duonos per dieną, šiek tiek ve vogtais automatiškais 
daugiau duonos leidžia dar- revolveriais valdžios agen- 
bininkams tik sunkiuose tą H. J. Tracy ir sužeidė ki- 
darbuose. 'tą, Ch. Tignorą. •

Nauji Naciam Smūgiai i Nuskandinta 20 Kari- 
Sovietu Fronte I "N Laivu

London. — Nuo kovo 7 d. Washington. — Per trijų 
iki praeito ketvirtadienio Į dienu, vas. 27 iki kovo 1 d., 
Sovietu kariuomenė vien tik 
pietiniame ir pietiniai-va- 
kariniame fronte užmušė 
10,000 vokiečiu, ]

kovą tarp Amerikos ir An- * ? 
užmušė glij°s karinilI laivib iš ,vie’ 

nelaisvėn nos pusės, ir japonų karinių 
'paėmė 593 ir pagrobė 129 Uaivu, iš antros, ties sala Ja- 
kanuoles, 113 apkasu pa-;va> taP° nuskandinta Ame- 
trankų, 399 kulkasvaidžius, Tikos šarvuotlaivis “Hous- 
4,000 rankinių granatų, tris'ton” ir naikintuvas ’’Pope,” 
milionus kulkasvaidžių ir septyni kariniai Anglijos 
'šautuvų kulkų, 27 i 
!stotis, 370 auto-troku ir au- - 7 v
tomobilių, 150 dėžių minų iri . 
daugius kitokių karo reik- ni 
menu, v

radijo ]aįVai ir trys holandų kovos 
laivai; o japonų žuvo aštuo- 

kariniai laivai.

Washington. — Fašistų 
submarinas nuskandino ma
žą prekinį laivą Amerikos 
vandenyse. Žuvo 20 jūrinin-. 
ku. 4

Sumažina Gazolino 
Vartojimą

Washington. — Karinės 
gamybos valdyba įsakė vie
nu penktadaliu numušt ga- 

Senato- žolino pardavinėjimą N. Y.,Washington.
rius Lee, demokratas, įnešė pa., N* J. ir keturiolikoje 
kongresui sumanymą ,už- kitų pajūrinių valstijų, 
draust streikuot, ir jaunus 
streikierius tuoj imt armi-i 
jon, o senesnius sodint kalė
jimam

London. — Anglijoj 
dien įstoja į karinius 
bus po 5,000 moterų.

Stockholm, šved. — Pra
nešama, kad Finliandijos 
; moterys kiek galėdamos

[stengiasi sulaikyt savo vy- 
kas- rus, brolius ir sūnus nuo 
dar- karo išvien su naciais 

prieš sovietus.

i
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Metai Kalėjime
Vakar sukako lygiai metai, kai Earl 

Browderis sėdi Atlantos kalėjime. Už 
ką? Sarmata ir pasakyti. Sakome sar
mata, nes demokratinėje šalyje, kuri ka
riauja už žmonių laisvę, tokiam žmogui, 
kaip Earl Browderis, sėdėti nekaltai ka
lėjime, yra daugiau negu sarmata!

Kuo gi iš tikrųjų Browderis yra nusi
žengęs? Kam gi iš tikrųjų jis buvo nu- 
smerktas kalėti? Už ką?

Už tai, kad jis kada tai vyko Europon 
po kitu vardu, bandydamas užtikrinti 
sau saugumą. Už tai, kad jis kada tai 
vyko iš Amerikos Chinijon, paskui Is
panijon padėti priešfašistiniams žmo
nėms organizuotis kovai prieš hitlerinin
kus, prieš kuriuos šiandien mūsų kraš
tas veda karą. Jis kadaise vyko po kitu 
vardu, nes vykstant po savo tikruoju 
vardu, jam būtų buvę sunkiau nuva
žiuoti ir dirbti. Jis vyko po kitu vardu 
ne dėl to, kad jis būtų norėjęs ką nors 
apgauti, kokiam nors asmeniui pakenk
ti, sau asmeninei naudai ką nors gauti, 
bet dėl to, kad padėti darbo žmonėms 
kovoti prieš bendrą žmonijos neprietelių, 
prieš Amerikos neprietelių kovoti.

Už tai -Earl Browderis tapo nusmerk- 
tas keturiems metams kalėti ir jau pra
ėjo metai, kai jis.sėdi kalėjime! Be to, 
jis užsimokėjo jam uždegą.,.piniginę pa
baudą.

Browderis — įtakingas Amerikos žmo
nėse asmuo. Browderis — žymus prieš- 
fašistas. Browderis — žmogus, kuris ga
lėtų suvaidinti milžininšką vaidmenį or
ganizavime Amerikos žmonių karui prieš 
hitlerizmą! Ar galima Browderis ilgiau 
laikyti kalėjime? Mes manome, ne! Mes 
manome, jis turėtų būti tuojau išlais
vintas. Mūsų krašto saugumas, mūsų 
krašto reikalai verčia kiekvieną žmogų 
kelti savo reikalavimą, kad Earl Brow
deris būtų išlaisvintas! Jis turėtų būti 
išlaisvintas tuojau. Kiekvienas Ameri
kos pilietis, kiekvienas gyventojas turėtų

pasiųsti prezidentui Roosėveltui prašy
mą, kad jis išlaisvintų Earl Browderį, 
kuris mums reikalingas, kuris Amerikos 
žmonėms šiuo metu gali būti nepavaduo
jamas !

“Kur Laka, Ten Loja. .
Tai yra senas lietuvių priežodis. Ir jis 

labai tinka p. Vitaičiui. Kaip žinia, p. Vi- 
taitis, kurį SLA nariai pašalino iš “Tė
vynes” redaktoriaus vietos, dar vis minta 
iš tos organizacijos lovio. Jam darbą į- 
taisė p. Vinikas. Na, ir dabar, kai eina 
SLA pild. tarybos rinkimai, tai Vitaitis 
susirietęs agituoja SLA narius, kad jie 
paduotų savo balsus už Viniką.

Žinoma, jis gali agituoti už Viniką, bet 
kam reikia šmeižti ir niekinti p-lę Ma- 
sytę, kuri kandidatuoja į SLA sekreto
rius? Kam ją pulti?

Mums atrodo, kad advokatė Masytė 
būtų labai gera SLA sekretorė. Ji yra 
Amerikoje gimusi, čia ėjusi mokslus, su
tapusi su amerikiniu gyvenimu ir todėl, 
jeigu ji būtų išrinkta sekretore, būtų di
delis.tai organizacijai pliusas.

Bet p. Viniko samdinys p. Vitaitis ra
šo straipsnius į fašistų-tautininkų spau
dą ir ją dergia, niekina. Vadinasi, SLA 
negali pasirodyti jokis jaunesnis žmo
gus, jokis veikėjas. Kai tik pasirodo, 
tuojau bando jį arba ją moraliai sunai
kinti.

Tai negražu! Tai kenkia organizacijai!

Nusigandę
“Vilnis” (iš kovo 12 d.) rašo:
“Raudonajai Armijai po valiai artinan- 

ties prie Lietuvos, “Draugo” marijonai 
pradeda nerties iš kailio. Taip pat, žino
ma, ir “Naujienos” ir kiti tos rūšifes lai
kraščiai.

“Draugo” N-ry 59 duodama sekanti 
komanda:

“Atsižvelgdami į momento svarbą, 
mes konkrečiai siūlome, kad:

1) Washingtone tuojau būtų sušauk
tas Amerikos Lietuvių Tarybos ir Lie
tuvos Piliečių Sąjungos vadų Suvažia
vimas.”
“Be to, marijonų laikraštis įsako šauk

ti susirinkimus ir siųsti rezoliucijas pre
zidentui ir kongresui. .

“Draugo” akimis žiūrint, išeina taip, 
kad patys Lietuvos žmonės^ neigi Sovie
tų Sąjunga, pagaliaus, nei Anglija nieko 
neturi ką pasakyti apie Lietuvos ateitį.

“Susirinks keli politikieriai (be to, dar 
savo tarpe susirieję) ir padiktuos kaip 
kas turi būti su Lietuva.

“Draugas” kalba apie kokią tai Ame
rikos Lietuvių Tarybą. Tokia organizaci
ja senai neegzistuoja. Ji neturi jau net 
popierinės reikšmės.

“Tai kam tas akiu dūmimas? Kaslink 
tos Piliečių Sąjungos, susidedančios iš 
asmenų berlyniškės markės, tai ne jai 
kalbėti Lietuvos vardu. Tegul ji vely 
sveikina Hitlerio darbui dirbusius suki- 

. lėlius. Tai jos biznis.”

Klausimai ir Atsakymai
Anglijos buvusiam ambasadoriui 

Sov. Sąjungoje Sir Stafford Cripps 
sugrjžus namo buvo pastatyta 20 
klausimų apie tą socialistini kraštą 
ir jo rolę šiame kare. Jis i juos at
sako trumpai, bet esmingai, 
mes tuos klausimus ir Crippso 
kymus paduodame, po vieną 
dien.—RED.

Klausimas No. 4:
Ar šiandien Sovietų Są

junga stipresnė, ar silpnes
nė palyginus su pradžila ka
ro?

- Atsakymas:
Tiktai taip šiandien So

vietų Sąjunga silpnesnė, 
kad jinai neteko tam tikro 

A kiekio žmonių ir tam tikros 
teritorijos. Aišku, kad šian
dien Sovietų Sąjunga turi 
mažiau žmonių pajėgos, vie
na, karo laukuose buvo už
muštų ir sužeistų, antra — 
daug gyventojų naciai iš
grūdo į Vokietiją. Jie tuos 
išvežtuosius kartais pavadi
na karo belaisviais. Toks 
gyventojų ėmimas yra prie
šingas visiems tarptauti
niams supratimams. '

Taipgi aišku, kad šian
dien Sovietų Sąjunga turi 
mažiau žemės, iš kurios rei
kia maistą ir žalias medžia
gas gauti, hes didelius plo- 
tus turi užgrobę naciai. Ge
roka dalis Ukrainos, kur 

. auginama kukurūzai, tebė-

Čia 
atsa
kas-

ra nacių okupuota, taipgi 
visa eilė kitų svarbių dis- 
triktų ir industrinių centrų. 
Toks nuostolis, kaip neteki
mas didžiojo tvenkinio prie 
Dniepropetrovsko, kuris ap
rūpino elektros jėga didelę 
industrinę sritį, aišku, rim
tai atsiliepia ant pristatymo 
jėgos.

Iš kitos pusės, labai daug 
kas pasiekta per tuos kelius 
karo mėnesius. Šiandien So
vietų Sąjunga turi daug 
daugiau pilnai išlavintų ir 
apginkluotų kareivių, pra
monės gamyba smarkiai pa
kelta, taipgi smarkiai padi
dintas derlius tuose kraš
tuose, kurie nėra na^iipoku- 
puoti. Sovietai pasigamino 
naujų karo'pabūklų ir page
rino orlaivius ir tankus.

O kas svarbiausia, kad 
rusai išmoko, per karčius 
patyrimus, tiesa, kaip apsi
dirbti su vokiečių mechani
zuotomis jėgomis. Jie pasi
rodė pirmoji šalis, kuri mo
ka apsidirbti su žaibine na
cių taktika — net ir tokiuo
se atsitikimuose, kur jie, ru
sai, turėjo mažiau karinių 
pabūklų ir kareivių. 0 to
kių atsitikimų yra buvę la
bai daug tame 2,000 mylių 
fronte. Sir Stafford Cripps.

SLA Nariai, Balsuokite Prieš 
Mokesčių Kėlimą

Pažangiųjų SLA Narių 
Komitetas išsiuntinėjo įvai
rių lietuvių kolonijų veikė
jams savo pareiškimą, lape
lių formoj, užvardytą: “Bal
suokim už Pažangius Kan
didatus į SLA Pildomąją 
Tarybą*” '

Tame pareiškime, tarp 
kitko, pasakyta:

Dabartiniai SLA viršinin
kai pasirodė esą labai prasti 
gaspadoriai. Jie privedė mū
sų Susivienijimą prie kėli
mo mokesčių seniems na
riams. Dėl prastų invest- 
mentų ir kitų didelių išlai
dų jie prarado $503,628.42, 
kaip pripažįsta valdiški ap- 
draudos egzaminieriai. Per
žiūrėję visą SLA stovį eg
zaminieriai rekomenduoja 
ką nors daryti, kad tą pra
rastą turtą atpildyti. Pildo
moji Taryba tad nutarė pa
gaminti naujas mokesčių 
lenteles visiems seniems na
riams. Greitu laiku, atrodo, 
visi senieji nariai bus ver
čiami mokėti daug aukštes
nes mokestis.

Lėšų fondas, į kurį na
riai moka gana aukštas mo
kestis, yra tuščias, skolose 
paskendęs, kad šiuo metu 
net neturi iš ko atmokėti 
įvairių išlaidų organizato
riams ir Pildomosios . Tary
bos nariams. Dėlto ir orga
ną “Tėvynę“ sumažino. Pa
sirodo, kad mūsų viršinin
kai visai nesirūpina ar ne- ga 40 centų, 
sugebi ekonominiai tvarky-

ti organizacijos reikalus. 
Imdami per dideles algas ir 
dar 'didesnes kelionių ir su
gaiščių išlaidas, prie tokios 
nelemtos padėties jie prive
dė lėšų fondą.

Pareiškimas toliaus nu
rodo, jog šiuose rinkimuose 
reikia balsuoti už tuos kan
didatus, kurie yra priešin- 
šingi seniems nariams mo
kesčių pakėlimui. Reikia 
balsuoti už S. Masytę, J. 
žebrį, P. A. Jatulį ir D r. 
J.' T. Baltrušaitienę. Taipgi 
reikia rinkti Seimo delega
tais pažangius SLA narius, 
kurie yra priešingi mokes- 

kėlimui.
Pažangiųjų SLA 
Narių Komitetas, 
472 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humooldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

čių

Wilkes-Barre, Pa.
Žinotina Lyros Choro Drau

gams, Prieteliams ir Visai
Lietuvių Visuomenei

Lyros Choras rengia pasi
linksminimą su koncertine ir 
trumpo veikaliuko suvaidini- 
mo programa.

Choras sudainuos naujų ir 
senesnių dainų.

Veikaliuką 
ro nariai, — 
du vyrai.

Tas viskas
Lietuvių
325 E. Market St.

, Nepamirškite tos dienos.
Pradžia 6 vai. vakare. Įžan-

SEPTINTĄ KRYŽELĮ VA
RANT, ŠIO TO TRŪKSTA
Drauge daktare, prašau 

man ką nors patarti per “Lais
vę.”

Aš esu vyras 63 metų am
žiaus. Sverdavau 153 svarus, 
dabar tik 111 sv., ūgio 5 pėdų 
ir 6 colių.

Jau septintas mėnuo, kaip 
man skauda po krūtine, kur 
širdis, ir tam pačiam šone apie 
inkstą. Kosėjau su kraujais, 
gumulais, — atrodė kaip tik 
plaučiai.

Buvau pas daktarą. Liepė 
eit ligoninėn. Nuėjau. Išgulė
jau 6 savaites. Goduolių jokių 
nedavė, tik eksrei pikčius- tai 
pritraukė iš visų šonų. Dabar 
jau esu namie. Kas savaitė va
žiuoju į tą ligoninę. Kaip tik 
nueinu, tai tuojau ant stalo ir 
pradeda instrumentus kišt į 
lyties organą, labai giliai, kad 
negaliu ištylėt nerėkęs: taip 
labai skauda. Klausiau dakta
ro, kas do liga. Atsakė, kad 
vis dar neištyrė.

Dabar kosčiu sausai, burna 
labai džiūsta, viduriai
ba, kad ir šalta druska nepa- 
liuosuoja. Skauda po krūtine 
žemai, be persto j imo. Pasa
kiau daktarui, tai davė bonku- 
tę baltų kapotų piliukių. Lie
pė imt yieną, kaip tik skauda.

Prašau atsakyti per “Lais
vę,” labai lauksiu. Dėkui.
Atsakymas

Vienas iš Komisijos. į Tos kapotos baltos tabletės,

nedir-
suvaidins 3 cho- 
viena mergina ir

bus 29 d. kovo,
Progresyvių Kliube,

tai tik tam kartui skausmui 
sumažinti. Svaigalas, “dope”. 
Jokių ligų, jokių organizmo 
trūkumų jos nepagydo.

Jus ligoninėj kamantinėjo 6 
savaites ir dabar jau kelinta 
savaitė, kaip ten tebevažinė- 
jate, o ligos, sako, dar neišty
rė .. . Be abejo, gydytojai su
rado ir žino, bet sakyt, aiškipt 
nenori, dėl šiokių ar tokių 
priežasčių.

Tarp kitko, Jums veikiausiai 
j ieškojo, o gal ir rado akme
nis šlapimo organuose, gal ka
tro inksto lomelėj arba nuo 
jo einančioj žemyn dūdelėj.

Jei bile kur organizme ima 
atsirasti akmenų, tai tų akme
nų prašalinimas dalykų esmės 
nepataiso, nebent būtų atpil
dyti pamatiniai organizmo 
trūkumai. Yra pripažinta, kad 
akmenys susidaro pūslėj, arba 
inkstuose, arba šlapimo dūdo
se, arba tulžiapūslėj, jeigu 
žmogui permažai esti vitami
nų A ir D. Tiedu riebaluose 
tirpstą vitaminai perspėja ak
menų susidarymą, net padeda 
jiems pasiliuosuoti ir išeiti, jei 
akmenys nedideli ir minkšti.

Jums, žinoma, silpnai vei
kia ir viduriai, gal kas nege
rai ir plaučiuose ar bronchinė
se vamzdyse. Gal kraujo slė
gimas nenormalus.

Visa tam daug padės, šalia 
gero maisto, dar ir vitaminų 
preparatai. Gaukite Vitamin 
A ir D capsules, imkite po 3— 
5 kapsules, su maistu, 3 kar
tus kasdien, kad ir visą gyve
nimą. Brewers yeast tablets 
alba Vitamin B Complex cap
sules—irgi po keletą su mais
tu. lodino po lašą kasdien. 
Magnezijos pieno (milk of

Hartford, Conn.
Vasario 15 d. Lie^ Moterų 

Kliubas turėjo parengimą, ku
ris davė pelno $61.17c. Pel
nas padalintas pusiau: Raudo- 
najam Kryžiui ir Sovietų Są
jungos medikalei pagalbai.

Varde Moterų Kliubo, tariu 
širdingą ačiū toms draugėms, 
kurios prisidėjo aukomis ir 
darbu. Pavyzdžiui, d. Plitni- 
kienė aukojo 5 svarų dėžę sal
dainių, o Ramoškienė—bon- 
ką degtinės. Draugė M. Ber
notienė 
įžangos 
gi ir 
Draugė 
daug padėjo darbuotis ir tei
kė gerų sumanymų... Ačiū 
visom draugėm.

Moterų Kliubas jau turėjo 
kelius parengimus ir visi jie 
buvo pasekmingi.

Dabar mūsų kliubas rengia
si prie rankų darbo parodos. 
Manome, kad 
nusiseks.

Toji rankų , darbo paroda 
manoma turėt balandžio 26 d. 
Apart parodos, bus ir kitokių 
įvairumų. Apie tai bus vėliau 
pranešta spaudoje. Tėmykite.

Draugė Rastauskiene dar 
vis sunkiai serga. Dabar ji 
•randasi savo namuose, 134 
Bartheler Av. Teko man ją 
aplankyti. Ji labai dėkojo vi
soms kliubietėms už gėles. Kai 
pasveiks, sako, visoms atsily
gins. '

Worcester, Mass

O. K. Kliubietė

ir tas mums

gio. Vaikščiokite kasdien, dau
giau ore, saulėj. Maudykitės 
šiltai.

pardavė daugiausiai 
tikiętų iš anksto, taip- 
laimėjimo bilietėlių. 
Vasiliauskienė mums

Kad dirba jie, tai dirba!. .

Smūgis Smetonininkams ir 
Pačiam Smetonai

Iš didelio debesio daugiau
sia būna mažai lietaus. Taip ir 
su smetonininkų jomarku at
sitiko. Kybą dėjo visas pastan
gas, darbavosi sušilęs; jo 
laikraštukas “Amerikos Lietu
vis” per kelias savaites buvo 
didelėmis raidėmis užpildytas: 
ne vienas manė, kad su tokia 
agitacija galės būt užpildyta 
Municipal Memorial Audito
rium.

Kovo 1 dieną, 2:30 vai. po 
pietų, nuvykau ir aš pamatyti 
ne Smetonos, bet kiek su
plauks publikos. Besiartinant 
man prie Auditorium didžiulės 
svetainės, jau buvo matyt bū
reliai žmonių, stovinčių prie 
svetainės durų, ir apie penke
tas policistų.

Užklausiau pažįstamą lietu
vį: “Ar jau Smetona yra?” 
Jis atsakė, kad Smetona dar 
bažnyčioje, bet, sako jis, labai 
prastai jį priėmė kunigas,— 
parapijonam negarsino, kad 
Smetona randasi bažnyčioj.

Jau buvo 3 valanda. Įėjus į 
svetainę dar kiti penki poli- 
cistai pribuvo, ir sustojo sve
tainėje pasieniais. Už keletos 
minutų Smetona pasirodė. Jį 
lydėjo Bložiukas ir adv. Shall- 
mu iš So. Bostono, ir dar ke
letas Smetonos pastumdėlių. /

Pirmininkas perstatė Sme
toną ir kitus.

A. Vasiliauskas sudaina
vo Amerikos himną, akompa
nuojant vargonais Ernest 
Johnsonui.

Pradžia buvo graži.
Pirmininkas A. Bložiukas 

perstatė kalbėt A. Shallną, 
kuris keletą minutų pakalbė
jęs, nusiminusiu balsu pasakė, 
kad “turėsime nesmagumų,” 
ir pradėjo skaityt laišką. Pa
sirodė, kad ’ gubernatorius Le- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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(Apgarsinimas)

Mūsų Nusistatymas Browderio 
K laušimu

Piliečiai:
Amerika turi laimėti šitą karą. Visi 

lojalūs amerikiečiai turi laikytis suvieny
tai, idant mūsų tauta laimėtų.

Niekas neturi pakenkti šiam tikslui. 
Tie klausimai, kurie nestiprina mūsų 
Tautos, kurie nesiriša su pergale, turi 
būti padėti Į šalį.

Mes privalome rūpintis tik tais klau
simais, kurie surišti su laimėjimu karo. 
Ir jeigu tie klausimai reiškia pergalę, 
mes privalome juos besąlyginiai remti.

Tikėdami tam, mes, žemiau pasirašiu
sieji, iš naujo pakeliame savo balsą už 
Earl Browderio paliuosavimą iš kalėji
mo. Mūsų priežastys šiam mūsų žygiui 
yra sekamos:

Mūsų supratimu, labai neteisinga, kad 
žmogus yra nubaustas keturius metus 
kalėti ir pasimokėti $2,000 už sulaužymą 
pasportinio patvarkymo — ta kalėjimo 
bausmė dešimt sykių ilgesnė ir finansi
nė bausmė dešimts sykių didesnė, negu 
paprastai uždėta bile kuriam panašiam 
atsitikime, užrekorduotame tam pačiam 
teisminiame distrikte, kuriame Browde
ris buvo teisiamas. Browderis jau pasi- 
mokėjo finansinę bausmę ir jau atsėdėjo 
vienuolika mėnesių ir penkiolika dienų 
tos jam uždėtos bausmės.

Mes tikime, kad šitose sąlygose nebus 
pasitarnauta teisingumui, jeigu Browde
ris bus ir ant toliau laikomas kalėjime. 
Priešingai, jojo ūmus paliuosavimas ne 
tik sudarytų teisingumo aktą, bet taipgi 
pasitarnautų sukėlimui milijonuose žmo
nių didesnio pasitikėjimo ir tikėjimo juo 
energingiau kovoti už Tautą, kurioje su 
visais elgiamasi vienodai.

Mes netikime, kad Browderio politinės 
pažiūros turėtų turėti ką nors šiame rei
kale. Jeigu mes prileistumėme politi
kai daryti įtakos į mūsų sprendimą 
Browderio reikalo, tai mes pateisintu
mėme politinį persekiojimą, kas yra prie
šinga amerikonizmui.

Vienok mes žinome, kad yra žmonių, 
kurie gali būti nusistatę prieš Browderio 
išlaisvinimą todėl, kad jis yra komunis
tas.

Mes gi sutinkame su dauguma žmo
nių, kad šitoje krizo valandoje politiniai 
skirtumai neprivalo padalinti lojališkus Į 
amerikiečius jųjų suvienytos pastangose 
apginti savo tautą.

Ne mūsų reikalas skelbti arba apginti 
Browderio politines pažiūras, kuris juk 
yra vieša figūra, atstovaujanti tam tikra 
politinę mintį Amerikos gyvenime. Bet 
mes žinome tą, nes tas visiems žinoma, 
kad jis, Browderis, ir jo bendradarbiai 
yra pažadėję valdžiai ir prezidentui sa
vo besąlyginę paramą Tautos teisingam 
karui prieš fašizmą.

Taigi sakyti, kad Browderis turi pasi
likti kalėjime už jo politinius įsitikini
mus, reikštų skleisti pasidalinimą tuo 
laiku, kai Tautinė Vienybė būtinai rei
kalinga gelbėjimui mūsų Tautos pačios 
gyvybės.

Jeigu lojalus amerikiečiai turi būti ap- 
sivieniję, o mes turime būti suvienyti, 
idant laimėti karą, tai neturi būti leista 
neamerikoniškiems argumentams mus 
sumaišyti ir padalinti. Tuo būdu mes ti
kime, kad ūmus Browderio paliuosavi
mas ne tik sudarytų teisingumo aktą ir 
sutiktų su amerikoniškomis tradicijomis, 
bet taipgi užduotų smūgį mūsų Tautinės 
Vienybės priešams, kurie pavartoja Hit
lerio argumentus, idant mus suvedžioti 
ir padalinti.

Dar yra viena priežastis, dėlei kurios 
mes atnaujiname savo prašymą paliuo- 
suoti Browderj.

Mes esame Amerikos piliečiai. Mes 
esame išrinkti darbo unijų viršininkai. ■ 
Nors mes kalbame išimtinai tik kaipo in
di vidualai, o ne už darbo unijų judėjimą, 
tačiau mes žinome, kad sekamas daly
kas yra viešas rekordas. Internaciona- 
lės ir vietinės unijos, apimančios du mili
jonu organizuotų darbininkų, oficialiuo
se savo mitinguose yra pasisakiusios už 
Browderio paliuosavimą. Daugiau kaip 
du tūkstančiai unijų išrinktų viršininkų, 
kurių tarpe randasi taipgi du vice-prezi- 
dentai vieno didžiųjų mūsų šalies darbo 
unijų judėjimų, ir 100 internacionalinių 
/iršininkų, yra pasirašę peticijas už E. 
Browderio paliuosavimą.

Kas per vieni tie darbininkai, kurie ra
gino paliuosuoti Browderj? Jie yra pa- 

triotingi amerikiečiai, kurių darbas yra 
gaminti karo ginklus, reikalingus perga
lei. Jie atlieka savo pareigas Tautai be
sąlyginiai. Jie supranta savo pareigas ir 
jas atlieka ištikimai.

Kodėl jie susidomėję Browderio padė
timi? Jeigu mes suprantame jų mintis, 
tai jų šis žygis reiškia tik vieną dalyką, 
būtent, jie jaučia, kad jų yra‘pareiga pa
kelti balsą prieš neteisingumą, kuris pa
gelbsti Hitleriui. Jie mano, kad Browde
rio įkalinimas gelbsti tiktai tiems, kurie 
nori padalinti lojališkus amerikiečius į 
besigrumiančias politines grupes. Jie pa
siryžę priešintis bet kokiam veiksmui, 
kuris kenkia Tautos vienybei.

Tai tokia yra labai svarbios darbinin
kų judėjimo sekcijos nuomonė Browderio 
reikale. Mes esame tikri, kad išklausy
mas tų darbininkų balso paukštinių mili- 
onus darbininkų prie didesnio pasiauko
jimo ir didesnių pastangų Gamybos Ko
voje ir kovoje prieš Tautinės Vienybės 
priešus.

Apart dviejų milionų organizuotų dar
bininkų ir dviejų tūkstančių darbo unijų 
viršininkų, kurie yra pasisakę už išlais
vinimą Browderio, vienas milionas kitų 
amerikiečių yra prašę prezidentą atitai
syti tą neteisybę. Jų tarpe randame žy
mius religinius vadus, švietėjus, moks
lininkus, inžinierius, kolegijų preziden
tus, politinių partijų nacionalinius va
dus ir 1.1.

Tie, kurie kalba prieš Browderio pa
liuosavimą, turi būdus savo nuomonę 
paskleisti toli ir plačiai. Mes gi tų prie
monių neturime. Tai ve kodėl šis apgar
sinimas, užmokėtas Citizens’ Committee 
To Free Earl Browder. Jeigu jūs sutin
kate su mūsų nuomone, jeigu jūs tikite, 
kad Browderio paliuosavimas iš kalėjimo 
būtų amerikinio teisingumo aktas ir su
stiprintų mūsų karines pastangas, tai 
mes raginame jumis pasiųsti savo nuo
monę bei sutikimą: Citizens’ Committee 
to Free Earl Browder, 1133 Broadway, 
New York, N. Y.

Pasirašiusieji:
Phillip M. Connolly, President and Louis 

Goldblatt, Secretary, California State In
dustrial Union Council; Robert C. Travis, 
Vice-President, Illinois State Industrial Uni
on Council; Salvatore Camelio, First Vice- 
President, Massachusetts State Industrial 
Union Council; Ben Probe, Secretary-Treas
urer, Michigan State Industrial Union Coun
cil.

James Drury, President, Baltimore Indus
trial Union Council; Henry Johnson, Pres., 
Bridgeport Industrial Union Council; Her
bert March, Vice-President, Chicago Indus
trial Union Council; Jack Ferjine, President, 
Cleveland Industrial Union Council; Lyn 
Whiting, Secretary, Contra Costa Industrial 
Union Council.

Alfred Larcke, Secy., Greater Buffalo In
dustrial Union Council; Saul Mills, Secretary- 
Treasurer, Greater New York Industrial 
Union Council; Henry Schmidt, Vice-Pres., 
San Francisco Industrial Union Council; Jo
seph Kelleher, President, Worcester Industrial 
Union Council; Albert E. Glenn, National Re
presentative CIO, Chicago, HI.

Also, Stanley Kearis, Vice-President, Local 
No. 208, Aluminum Workers of America, De
troit; Jack Prager, Bus. Agent, Cleaners and 
Dyers Union, Amalgamated Clothing Workers 
of America, Boston; Conrad Kaye, President, 
Butchers Dist. Council of New York and New 
Jersey, and Henry Froise, President Local 
545, St. Louis, AMCBWNA.

Dick Cardamone, Chairman, Local No 34, 
ACA, Detroit; Chas. J. Hendley, President, 
Local No. 5, New York and Prof. F. O. Mat- 
thiessen, President, Harvard Local, Cam
bridge, American Federation of Teachers; 
John F. Ryan, General Organizer, New York, 
and Julius Klyman, St. Louis, ANG.; Frank 
Dutto, Chairman, Joint Executive Board of 
Greater New York and Vicinity, BCWIU.

Irving Redler, Secretary-Treasurer, District 
Council 28, New York; Courtney W. Ward, 
Secretary District Council 6, Cleveland; 
Harold Hougland, Delegate, District Council 
14, Chicago, and Maurice Cohen, Business 
Agent, Local No. 587, Phila., BPDP.; Harry 
Elder, Chairman, Trojan Lodge No. 90, Troy 
BRT.

John Goodman, Secy.-Treas., Local No. 144, 
New York, BSEIU.; George Curran, Internatl. 
Representative, New York, FAECT.; George 
Brown, Internatl. Vice-President, New York, 
Charles A. Collons, Business Representative 
Local No. 6, New York and Ernest Levine, 
Bus. Agent, Local 44, San Francisco, HREIA 
BILA.

LAISVĖ

Harry Vahulka, Delegate District Council 
9, Cleveland and James Smith, Business 
Agent, Local 130 1, Oakland, IAM; Ben Gold, 
International Pres., N. Y., and Abe Feinglass, 
International Vice-President, Chicago, IFLW 
U; Leon Sverdlove, Organizer IJWU; Paul 
Stein, President, San Francisco Joint Board, 
ILGWU; William Westbrook, President, Lo
cal 1401, St. Louis, ILA.

Gerald Robertson, Vice-President, Chicago 
and Donald McGuire, President, Local No. 
1-6, San Francisco, 1LWU; Charles Biome, 
President, Local 59, St. Louis, 1MU; Bernard 
V. McGroarty, international Representative, 
Cleveland, ISU, Joseph F. Jurich, Internatio
nal President, HJFAWA; Admiral Kilpatrick, 
Pres. Amalgamated Local, Cleveland, IUMM I 
SWA.

Hugh Bryson, Dispatcher, San Francisco, 
MCSA; Walter J. Stack, Patrolman, San 
Francisco, MFOWWA; I. P. Flory, National 
Field Representative, Chicago, NADCW; l?er- 
dinand Smith, Inti. Secy., F r e d e r i c k, N. 
Myers, Vice-President, NM U; Gerald J. Duf

fy, Secy., N. Y. Hotel Trades Council.

Tęskime Tom Mooney Darbą
Atsišaukimas

Nelauktoje Tom Mooney 
mirtyje Amerikos žmones, 
organizuotas darbininkų ju
dėjimas ir ypatingai tie, ku
rie yra suglaudę eiles apie 
jo obalsį “Išlaisvinkime 
Earl Browderj,” aplaikėme 
didelį nuostolį. Tai buvo 
pereitą vasarą, kuomet Tom 
Mooney tik buvo atgavęs 
sąmonę po pirmos sunkios 
operacijos, jis priėmė pasiū
lymą būti pirmininku Pilie
čių Komiteto Išlaisvinimui 
Earl Browderio. Savo ypa

EARL BROWDERIS

Earl Browderio tėvai, William ir Martha Browderiai. 
Paveikslas imtas prieš dvidešimts metų. William Brow
der tebegyvena, o Martha Browder mirė 1922 metais.

Frank McCarthy, Dist. Director Chicago, 
PWOC; Foss Baker Field, Rep., Detroit SC 
MWA ; George Thorley, President, Local 2215, 
Bridgeport, SWOC; John Chupka, Massachu
setts Director, TWUA; John Tisa, Chairman, 
Philadelphia TWOC; A. R. McNamara, Cle
veland, UAPSGPU; Wm. Marshall, Director, 
Chrysler Division and C. G. Edelin, President, 
Local No. 51, Detroit, UAW.

Malvina Freedman, President, N. Y. Joint 
Council, UBBCA ; Donald Henderson, Gen. 
Pres., UCAPAWA; Wm. Sentner, Inti. Vice- 
Pres., St. Louis and James McLeish, Pres., 
District 4 N. Y. and N. J. UERMWA; Grant 
Oakes, Natl. Chmn., UFEWA; Max Perlow, 
International Vice-President, UFWA; Lewis 
Merrill, International President, UOPWA.

Arthur Osman, International Vice-Pres., 
URWDSEA; John Marmon, President, Local 
101, Detroit, URWA; Isadore Rosenberg, 
Manager District Council 13, New York, US 
WA; Martin Sher, International Board Mem
ber, Albany, UTWA; Williard Townsend, In
ternational President, UTSEA; Paul Heide, 
National Representative, Alameda, UWOC.

Trečias puslapis

Earl Browder su savo tėvu
William Browder.

tinga dvasia Tomas pasakė: 
“Tai dar vienas darbas, ku
ri turime atlikti.” Pasku
tines savo gyvenimo dienas 
Mooney praleido susirūpi
nime, kaip išlaisvinti savo 
didelį gyvenimo draugą, 
Earl Browderj, kuris suor
ganizavo pirmą Mooney - 
Billings Apgynimo Komite
tą į Rytus nuo Rocky Kal
nų 1916 metais.

Tom Mooney kovojo už 
Earl Browderio išlaisvini
mą, idant atitaisyti |jam pa

darytą neteisybę ir todėl, 
kad Browderio paliuosavi- 
me jis matė sustiprinimą 
tautinės vienybės sudaužy
mui hitlerizmo. Todėl šian
dien tęsimas kovos už pa
liuosavimą Browderio reiš
kia parėmimą Tom Mooney 
teisingo įsitikinimo. Laimė
jimas Browderio paliuosavi- 
mo būtų geriausias, tinka
miausias pagerbimas atmin
ties Tom Mooney. Mooney 
išsibraukė iš mūsų tarpo. 
Jis nebegali vadovauti kam
panijai už Browderio pa
liuosavimą. Bet įkvėpti jo 
drąsios dvasios ir nepalau
žiamo pasiryžimo, mes pa
baigtame Tom Mooney dar-

kio atidėliojimo.
2. Piliečių Komitetas ir 

tie darbo unijų viršininkai, 
kurie pasirašo ant šio pus
lapio telpantį atsišaukimą, 
yra įsitikinę, kad jie išreiš
kia milijonų žmonių senti
mentus. Įrodykite tą, užgin
dami savo organizacijoje tą 
atsišaukimą ir išrinkdami 
delegatus į Nacionalį Kon
gresą Išlaisvinimui Earl 
Browderio, kuris įvyks New 
Yorke kovo 28 ir 29 dieno
mis.

bą — darbą to darbininkų 
didvyrio. Išlaisvinkime Earl 
Browderj!

Pareiškimas 76 darbo uni
jų viršininkų, kuriame jie 
ragina prezidentą Roosevel- 
tą paliuosuoti Browderj ir 
kuris pasirodo daugybėje 
laikraščių, buvo padarytas 
pačiam Tom Mooney pata
riant. Mooney tikėjosi, kad 
busimasis “N a c i onalinis 
Kongresas Išlaisvinimui E. 
Browderio” bus galingas 
žygis už jo išlaisvinimą. 
Tomas planavo į tą kongre
są prabilti per telefoną iš 
San Francisco St. Luke’s li
goninės.

Dabar mes atsišaukiame 
i visus prietelius, varde 
Tom Mooney, daryti viską 
idant jo tos aukštos viltys, 
tie jo planai dėl didelės kon
ferencijos pilnai išsipildvtų. 
Jūsų panaujinta ir padidin
ta pagalba pasieks ta tiks
lą. Tęskite Tom Mconey 
darbą!

Štai kaip jūs galite prisi
dėti prie to darbo:

1. Jeigu jūsų darbo unija 
arba masinė organizacija 
dar neturi išrinkus delega
tų į minėtą kongresą, para
ginkite, kad išrinktų be jo-

3. Piliečių Komitetas at
sišaukia į visus prietelius fi
nansinės paramos. Paskel
bimas minėto unijų virši
ninkų pareiškimo dešimtyje 
didžiųjų dienraščių pasiekė 
milijonus amerikiečių po vi
są šalį su Browderio išlais
vinimo reikalu. O tai kašta
vo tūkstančius dolerių. 
Mums reikalinga finansinė 
parama ir ji reikalinga la
bai greitai, idant energin
giau vedus tą išlaisvinimo 
darba. Visus tam tikslui pi
nigus siųskite Robert W. 
Dunn, I ž d i ninkui. 1133 
Broadway. Room 1525, New 
York, N. Y.

4. Piliečių Komitetas taip
gi prašo visus pagelbėti vie
tiniams Browderio Išlaisvi
nimo Komitetams, ypatin
gai pagelbėkite finansuoti 
pasiuntimą delegatų į Kon
gresą.

Pagerbkime atmintį Tom 
Mooney, to didžio kovotojo 
už laisvę, p ri vesdami prie 
sėkmingos pabaidos “ta dar 
vieną darba” — išlaisvinimą 
Earl Browder!

Elizabeth Gurley Flynn,
Executive Secretary, Citi
zens’ Committee To Free 
Earl Browder.

Apie Browderj ir Jo Šeimą
Visas Browderio gyveni

mas ir visas jo veikimas bu
vo vedamas dvasioj io pirm- 
takūnų, kurie dalyvavo 
kiekvienam teisingam mū
sų demokratijos vedamam 
kare.

Tai toje pačioje dvasioje, 
kaip buvo pranešta iš At
lantos kalėjimo prieš kelias 
dienas, Browderis pasiūlė 
savo tarnybą ir savo gy
vybę savo kraštui jo dabar
tiniam kare sutriuškinti fa
šistinę Ašį.

Browderio prodėdukas pa
gelbėjo savo šautuvu laimė
ti Amerikai nepriklausomy
bę 1776 metais. Jo dėdukas 
kovojo 1812 metais apginti 
savo šalies nepriklausomybę 
ir buvo kovoje sužeistas. Jo 
dėdės dalyvavo Lincolno ar
mijose kare išgelbėti šalį, o 
jo tėvas bandė įstoti į Lin
colno armiją tebūdamas 13

metų amžiaus.
Browderiai yra kilę iš ko- 

Ivingų Valijos kalnu celtų, 
i kurie atlaikė įsiveržėlius 
per šimtus metų.

Velšai sveikino progą ap- 
Įsigyventi Amerikoje, nes 
čia jie matė platesnę lais
vę, ir desėtkais tūkstančių 

j pribuvo Amerikon.
Browderiai buvo vieni iš 

jų. Earl Browderio anksty
vas p i r m takūnas, John 
Browder, pribuvo Amerikon 
iš Valijos su dviemis ar tri
mis broliais pabaigoj 17-to, 
pradžioje 18-to šimtmečio. 
Jų vaikai tapo dalimi Virgi
nijos naujų, pažangių gy
ventojų, kurie paskui palai
kė Jeffersoną ir paveržė va
dovybę iš aristokratijos.

Earlo prodėdukas, IJttle- 
i berry Browder, anūkas 
John Browder, buvo tik 21 

(Tąsa ant 4-to puslapio)
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius

LICENSES LICENSES LICENSES

2—10 42 27

(Tąsa)
jau drąsiai ėjo Andrius prie moters. 

Ar nebepažįsti?
Ką čia visas bobas pažinsi.

Andrius priėjo visai arti ir, įsikišęs 
rankas į kelnių kišenes, žiūrėjo į moterį, 
sukdamasis į priekį ir atgal. Taip dažnai 
dalydavo Kordušas.

— Koks tu išpurtęs, susenęs, Andriau.
— Ar ne Morta tik, po paibelių, būsi?
— Ta pati. O vis tik pažinai mane.
— Nuluptą tave pažinčiau.
— Sakyk... O dėl ko ?
Andrius tylėjo ir visas jo veidas pasi

darė šlykštus, tiesiog atstumiantis.
— Dėl ko, sakai? Ar neatsimeni?
— Kas buvo, tai buvo, Andriau. Pase

nom abu dabar. Tai tu visą laiką čia ir 
buvai dvare ?

— 0 kur gi daugiau? Čia gimei, čia ir 
dvėsk.

— O ko dvėst? Gali mirt.
Šventadieniškai apsirengusi, Morta 

dar buvo jauna ir graži. Šviesiame vaka
ro fone jos veide nebuvo matyti kančios 
šešėlių, piktų raukšlių po akim. Net krū
tys jos atrodė dar jaunos ir matės taip 
ryškiai, jog ir paprasta kaimiška lieme
nėlė negalėjo jų linijų paslėpti.

— Iš kur tu dabar atsiradai? — paga
liau atsidusęs, paklausė Andrius.

— Iš pasvietės. Nemaniau į šiuos kraš
tus begrįžti. Teko...

— Ar ne tavo duktė už Matūzos ište
ka?

Morta net išsigando.
—Tylėk, Andriau.

— Bene aš nežinau. Bene visas svietas 
nežino. Pasileidus merga buvai.

— Andriau... Dievas teis visus. Ne
kalbėk man šitaip.

Ūmai Andriaus širdy 
jausmas. Sukandęs dantis, 
ją, ne ko kito, tik mirties 
mas.

Netekėjai už manęs,

užvirė piktas 
jis žiūrėjo į 

jai geidauda-

o dabar mer
ga, — metė jis garsiai ir nusispiovė.

Morta tylėjo.
— Ir man gyvenimą suėdei. Matai, kas 

aš
kitų aš ir nebekibau. Jei būčiau vedęs, 
gal nereikėtų šuns vietoj...

— Kas gal žinot, Andreli... Aš kvai
lai padariau ir tu. Jei būtum rimtai kal
bėjęs, gal būčiau tekėjus.
— Eik tu... Tai ko čia dabar stovi

niuoji, aš tave klausiu? Ar pas Kordu- 
šą nori?

— Andreli, tik tu niekam... Dėl pra
eities dienų, susimylėk ant manęs. Nie-

pijokas. Atstūmei mane. Tai prie

kas pasaulyje nežino.
— Bet aš tai jau tikrai žinau.
— Andriau, — ūmai visa nubalo Mor

ta. — Aš noriu pasimatyt su ponu Kor- 
dušu. Bet taip, kad nė gyva dvasia ne
matytų.

— Nori, — eik, nuvesiu. Nebe didelis 
tu man daiktas.

Andrius žengė plačiais žingsniais 
spiaudydamasis, piktus žodžius murmė
damas po* nosim, o Morta sekė paskui, 
kvapo nustodama.

— Tik, Audreli, kad nepamatytų, — 
šnibždėjo ji.

— Nebijok, nebijok. Ta ragana Ko tri
na jau miega, tur būt.

— Ar Kotrina vis dar sveika?
— Kuolu jos neužmuši.
—• O Ksaveras dar gyvas?
— Dabar negyvas, bet ryt atsikels.
Ją knietė visą laiką paklausti, kaip da

bar gyvena Kordušas, koks jis. Nedrįso.' 
Argi galėjo tikėti, kad tas jau susenęs 
Andrius ją iki šiol atsiminė, o gal net te
bemyli. Koks keistas jis dabar. Jei bū
čiau ištekėjusi, tai kažin... Jei būt toks, 
kaip dabar, ir su manim gyvendamas. 
Tai ačiū Viešpačiui. Baisus jo veidas, 
kaip burlioko. Rodos, ar žmogų jam už
mušt, ar katiną paskandint, tas pats.

Niekeno nepastebėti, jiedu priėjo prie 
didžiųjų durų. Stabtelėjo. Andrius dar 
kartą peržvelgė ją ir piktai nusijuokė.

— Tai ką, moč, eisi?
— Eisiu, Andriau, eisiu, — ūmai pra

dėjo drebėti Morta, bailiom akim žiūrė
dama į Andriaus rankas. Į veidą jo ji bi
jojo pažiūrėti.

— Tai pasiutimą savo varai ir tiek.
— Eisiu, eisiu...
— Palauk. Aš pasakysiu...
— Andriau, Andreli, — čiuptelėjo ji 

už rankovės,’ — tik nesakyk, kad aš, ne
sakyk. Sumeluok ponui kaip nors.

— Aš ponui niekuomet nemeluoju, — 
užkrito antakiai ant Andtiaus akių. 
Jei įsileis, tai įsileis. Man ponas, tai 
tu.

Kiekvienas Andriaus žodis jai vis
biau skaudino širdį, bet ji valdėsi, ji pa
siryžo.

Andrius pasibeldė ir įėjo pas Kordu- 
šą. Benjaminas sėdėjo prie stalo susilen
kęs, įsigilinęs į kažkokį laišką.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3104 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 231 South 4th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM AUMANN 
(AUMANN’S)

231 South 4th Kt., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1116 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, Couhty of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY WOJSIAT
1116 Manhatan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2768 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 996 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5751 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 29 Rock Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA DROEGE
Brooklyn, N. Y.29 Rock St.,

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

ne

la

— Nedega, vielmožny panie. Boba čia 
tokia.

— Kas? Boba?
— Taip. Nori pas poną ateiti.

(Bus daugiau)

Apie Browderj ir Jo Šeimą
(Tąsa nuo 3-čio puslapio)

metų, kai ši tauta gimė su 
Nepriklausomybės paskelbi
mu.

Per visą nepriklausomy
bės karą, vadovaujant G. 
Washingtonui, Littleberry 
Browder dalyvavo mūšiuo
se.

Paskui jis sugrįžo ant 
farmos gyventi ir pamoksli- 
ninkauti į Virginiją, o vė
liau persikėlė gyvent į Ken
tucky.

Littleberry Browder pra
dėjo metodistų bažnyčiai 
pamokslininkauti tuomet, 
kai tos bažnyčios uždėjėjas 
John Wesley tebebuvo gy
vas ...

Browderiai prisidėjo prie 
metodistų bažnyčios tuomet, 
kuomet Virginijos aristo
kratija liejo savo paniekini
mus prieš John Wesley pa
sekėjus. Jie neapkentė me
todistų už tai, kad jie sakė, 
kad yergija yra prakeiks
mas, ir už išmetimą vergu 
jos pasekėjų pamokslininkų 
iš bažnyčios.

Dabartinio Komu nistų 
Partijos sekretoriaus, Earl 
Browderio, prodėdukas ne
kreipė atydos į aristokrati
jos grūmojimus ir sakė pa
mokslus mišriai publikai, 
juodveidžiams ir baltveid- 
žiams, kas pietuose buvo 
skaitoma baisiausiu prasi-

žengimu...
Tokioje anti-Jim Crow 

tradicijoje buvo išauklėtas 
Littleberry Browder. Jis se
kė Nepriklausomybės Pa
skelbimo mokymus, kur pa
sakyta, kad “visi žmonės su
tverti laisvais ir lygiais.” 
Metodistų bažnyčios uždėjė
jas John Wesley savo laiške 
tūlam William Wilberforce, 
anglui vergijos priešui, vas. 
24, 1791, pasmerkė- negrų 
pavergimą kaip pikčiausį 
daiktą.

1822 metais, kai Little
berry Browder buvo jau 67 
metų amžiaus, jo parapija 
savo konferencijoj, laikytoj 
Lexington, Ky., pareiškė, 
kad

u

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 832 has been issued to the uhdetsigftcd 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 238 
lyn, 
the

bažnyčia visu omet 
žiūrėjo į vergiją kaipo pik
tybę ir priėmė griežčiausias 
taisykles, kad neleisti savo 
nariams prie jos prisidėti.” 

Apie Littleberry Browder 
labai plačiai rašoma istori
joje apie Kentucky valstijos 
pionierius. Tą istoriją ga
lima rasti Kongreso Knygy
ne.

Earl Browderio dėdukas 
David Browder taipgi tapo 
pamokslininku po 1812 me
tų karo, kuriame jis buvo 
sužeistas. Jis buvo sužeis
tas gindamas tą patį kraštą, 
už kurį dabar jo anūkas, 
Earl Browder, pasirengęs 
numirti! Art Shields

ond wine at retail urider SeC- 
the Alcoholic Beverage Control 
Court St., Borough of Brook- 
of Kings, to be corisufned

SAM B’ARCO
Court St., Brooklyn, N*

County 
premises.

on

NOTICE 
RL 1266 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7121-23 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN BOYLE 
7121-28 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tljat License No. 
RL 3059 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law rtt 1193 Myrt,le Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM II. WENDLAND 
1193 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given ’ that License 
RL 4385 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and hquor at retail under 
Section 107 of the 
trol Law at 7110 
Brooklyn, County of 
on the premises.

KATHERINE 
LOUIS 

(Bay Ridge 
Ave.,7110 3rd

NOTICE 
RL 1322

No.

Alcoholic Beverage Con- 
3rd Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

SCOURBY AND 
KOKEAS 
Dining Room) 

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

has been issued to the undersigned 
to Sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291 Wythe Ave., Borough ot 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

FRANK MARK1EWICZ 
(Sheridan Park Tavern) 

291 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectiooi 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 427 Wilson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AMELIA BUSH
427 Wilson Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1267 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 Prospect Park, S. W., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

william McDevitt
180 Prospect Park, S. W., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4757 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 1785 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2759 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor1 at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1506 Neck Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK SOLAN 
(Ocean .Tavern)

1506 Neck Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3810 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 917 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is 
RL 6216 has 
to sell beer, 
Section 107 __ _____ __
trol Law at 2243 Kimball St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
(Tally Ho Casino)

2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 3334 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5601 2nd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be Consumed 
on tho premises.

HAMILTON INN, INC.
5601 2nd Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 105 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 65 Putnam Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. „

ROYAL ARCANUM CLUB OF 
BROOKLYN

65 Putnam Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that 
RL 5767 ftas been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at

License No. 
undersigned 

___ ___ ___retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1325 DeKalb Ave.; Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES QUARTARARO 
1325 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6220 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bevtrage Con
trol Law at 85 North 7th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIA LACHTARA 
ESTATE OF ANTHONY LACHTARA

85 North 7th 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-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 31 South 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GOODARD
3rd St., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE
RL 6011 .... ______ ,
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.

License No. 
undersigned 

___ ____ „ ._ retail under 
of the Alcoholic Beverage Gon-

hereby given that 
been issued to the 

wine and liquor at

NOTICE is 
CTR 74 has 
to sell beer, 
Section 107 „ __ _______  ______
trol Law at 918 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARCADIA BALLROOM CO.
918 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that Licenae No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
126 Rockaway Ave., Bofough bf

NOTICE is 
CTR 72 has 
to sell -beer. 
Section 107 
trol Law at ... ____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOMERS ENTERPRISE INC.
126 Rockaway Ave., Brooklyn, N« Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 69 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 790-2 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LORRAINE CATERING CO., INC. 
790-2 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 177 Dwight Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ahd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 923 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANKLIN TAVERN, INC.
923 Franklin Ave., Brooklyn, 14. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7261 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 481 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on. the premises.

THORPE’S TAVERN, INC. 
481 Court St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No.
RL 2797 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 4304 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS CAREY & RUPERT 
KINZELMANN 

(Bob’s & Neil’s)
4301 Ave. D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Np. 
RL 2321 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 37 Maujer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VERONICA VIRBUKAS
37 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2783 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 Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICK PAGNOTTA 
(Don’s Bai1 & Grill)

10 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2290 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 1425 Rockaway Parkway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANK DUMCHES
1425 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. .Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1390 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 899 Franklin Ave. & 980 
Carroll St., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES G. ANAGNOS 
(College Rest., Bar & Grill)

899 Franklin Ave. & 
980 Carroll St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6605 has been issued to the undersigned 
to cell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 11 Snydfcr Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COURT TAVERN, INC.
11 Shydej1 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6026 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at rėtail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 2 Sackett St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 769 Metropolitan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3107 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 216-218 Crescent St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the  —!—

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 3312 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 No. 3rd St. & 8212 
Berry St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK 
112 No. 3rd St. & 
212 Berry St., Brooklyn, N.

No.

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 1 351 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail tinder ■ 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-1 
troj/ Law at 39 Grahdm Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
IGNATS ISCHUK &. ANDREW FEDONICK 
39 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL7186 has 
to sell beef, 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 2210 Church A. _____o........
Brooklyn, County of Rings* to be consumed 
on tne premises.

OETJEN’S OF BROOKLYN 
2210 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued t6 the undersigned 
wine ahd .liquor ut retail under 
of the Alcoholjc Beverage Con- 

..ve,, Borough of

NOTICE is hereby giveft that License No. 
RL 7075 has been issued to the Undersigned 
to sėli beer, wine ahd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1350 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, Couifty >of Kings, to he consumed 
on the premises.

DOMlNld VACCARO
1350 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby giVdft that License No. 
RL 1288 has been issued to the tiridersigned 
to sell beer, ivine and liquor at retail under 
Section 107 bf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 628 Manhattan Ave., Borough of 
Broo’klyn, Comity of Kings, to be consumed 
on the premises,

THOMAS BREMER
623 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

216-218

premises.
HENRY LOHMANN AND 

HERBERT FINDEISEN
Crescent St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2297 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 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 License No. 
RL 1220 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 226 Schnectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN DURKIN
226 Schnectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1183 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 211 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GERKE
244 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 1185 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 1843 Broadway & 10 Fur
man Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHRISTOPHER SCOTT 
1843 Broadway and 
10 Furman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6420 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 965 Broadway & 1146 Myrtle 
Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LAWRENCE HALL
965 Broadway & 
1146 Myrtle Avė., 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 Bedford Avenue Corner 
Borough of Brooklyn, County.

NOTICE is 
CL 181 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law 
Dean Street, 
of Kings, to be consumed on the premises.

UNITY CLUB OF BROOKLYN, INC. 
Bedford Ave. Corner 
Dean Street,

NOTICE js hereby given that License No. 
RL 4781 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 3138 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NORWOOD PALACE REST, INC.
3138 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 629 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County bi Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License Nc. 
RL 1262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3419 Fulton St,. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7379 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 4317 18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS McGLYNN
4817 18th Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7267 has been issued to the undersigned 
to sell bear, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDMOND HOURIGAN
112 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5503 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail tinder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 242 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3326 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 328 Union Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ROGERS
į 328 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1133 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 241 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BERNARD TRACY 
(Kingston Inn Bar & Grill)

241 Kingston Ave., _ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6845 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 1408A Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(Gerard’s Tavern)

1408A Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5532 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 67 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH NEMIA
67 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4390 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 755-9 McDonald Ave. & 101-103 
Ditmas Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

RAYMOND SCHUBERT
755-9 McDonald Ave. & 
101-103 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6016 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 1318 Ave. M, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STAGE FIVE REST.,’INC.
1318 Ave. M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1323 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 221 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TELL1AN
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Troutman St., Borough of

NOTICE is 
RW 264 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 327 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH COSSENTINO 
327 Troutman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4749 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3622 Quentin Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DOYLE 
(Quentin Bar & Grill)

3622 Quentin Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given" that License No. 
RL 6990 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section- 107 of thO Alcoholic Beverage Con
trol Law at 863 Grand St., EorOugh of 
BroOltlyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

T. KURYLAS & ALEX GODLEWSKI 
863 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1318 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 247 PehnsylCftnia Ave., Borough 
of Brooklyn, County Of Kings, to be con
sumed Ori the fritmises.

HENRY RALINOVICH 
247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I^aw al 107 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL DOYLE „
107 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is 
RW 272 has 
to sell beer 
tion 107 of

License 
undersigned 
under Sec-

on

No.

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

Law at 957 Lafayette Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

PATRICK FENTON
957 Lafayette Ave., Brooklyft, N<
NOTICE is hereby given that License
RW 357 hrts been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail tinder Sec
tion 107 of the Alcoholic BCvetdge Cofttrt/l 
Law at 22 Rockaway Ave.* Borough of Brook
lyn, County of Kings, to> be consumed 
the premises.

STEVE PETRAOLIA
22 Rockaway Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License

on

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2936 has been issued to the iindersigned 
to sell beer, at retail uftder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control L&W at 
1214-18 Coney Island Ave., Borough bf 
Brooklyn, County of Kings, to be ebnsutrieu 
on the premises. .

LOUISE C., HERMAN 
(Radio Diherj

1214-18 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Liceftse No. 
GB 12346 has been issued tb the uridersitofted 
to sell beer, at retail under. Section 107 of 
the Alcoholic Beverage CdnirOl Law at 
2784 Fulton St., Borough .of Btbbklyrt, 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises.

2784 Fulton
FRED WILKENS
St., Bt-OOklyri, N. Y.
hejeby given that License No.

Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1805 has been issued tb the undersigned 
to spll beet; ■Wide and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol LaW at 1140 Mahhatt&n Ave., Borough of 
Brooklyn* County bl Kings, to bė Coftsriimed- 
Oh the premises.

R. S. T. BAR & gIHLL, INC, 
1146 Manhattan AVe., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hejeby given that License N<>. 
L 671 has been issued to the tirideCsigtied 
to sell, wine ahd liquor at .rtttdll iihder Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 107 3rd Avende, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. ..

BALTIC WINE & LIQUOR GO., INC.
107 3rd Ave., Brooklyn, N. Y,
NOTICE Is hereby given that Llcehse No. 
L 827 has, been issued to the Undersigned 
to sell, wine and liquor at tetdlf hridefr Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 415-17 Keap Street* Borough of 
Brooklyn, County of Kings* to be Consumed 
off the premises. . .

REPUBLIC LtQ0^)R STORE. INC- 
415-17 Keap St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4460 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 219 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

VINCENT ORLANŪO 
219 Klugs Highway. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

7802 13th Avenue.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7247 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 188-190 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
GYMNASTIC ASSOCIATION OF POLISH 

FALCON ALLIANCE
(Nest. 140 Williamsburg, Inc.) 

188-190 Grand St., Brooklyn, N* Y.

NOTICE is 
RW 373 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 7802 13th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAVOY TAVERN. INC. 
7802 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Street, Borough of

NCrtlCH is hereby given that LRfeijise No. 
RL 6050 hits been issued to the undersigned 
fO aell beef, wine and liquor at retail Under 
Section 107 of tne Alcoholic Beverage Con- 
tlfjl . Law at 5023 7th Ave., Borough of 
Btooklyn, Ooiiftty of Kings, tb bfe consumed

t BAR & ORltL
5023 Vth Ave** Brooklyn* N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1074 has been if Sued Id the Undersigned 
tO sell facer* tylite and liquor at tdtdlL Under 
SeCtloH 107 ot thO Alcoholic. Beydrąge Con- 
yol Ij»W at 2789 Fulton Street, Botoiigh of 

rooklyih Couhty of Kings, to bė consumed 
bti the RrChiisCS.

ebWAHo bRIcker. jr, and
(Van Slelen TgVerh)

2-180 IfUltOft St* Brooklyn* N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3355 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 777-781 Sterling Pl. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
HUGH P. GRAHAM & MICHAEL CARLIN 

(Emerald Bar & Grill)
777-781 Sterling Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 894 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 615 Ix>rimer 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL CAMUSO 
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 271 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 559 . _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONF1GLIO 
St., Brooklyn, N. Y.

in Street, Botough of 
llttfs, td be consumed

No.NOTICE is hereby given that License __
RL 8101 has been issued to thd Uridetsigned 
td Bdll beer* tyltid arid liquor at retail Under 
Section 107 dt the Alcohdlid Beverage Con
trol .Law at 54 Bogart Street, Borough of 
Btodklyh, CoUrity tjf Kings, to be consumed 
Oft thd preiftkes,

GEORGE H. LEIŠHĖIMĖR 
(Edr Muff Taverft)

54 Rogdrt St., Brooklyn,, N. Y.

NOTICE is lidreby given, that License No. 
RE 1087 has been issued to the Undersigned 
t6 sell beet, wlfte and \ liquor fit retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 815 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8335 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 402 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOE’S TAVERN. INC.
402 5lli Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the 
trol Law at 1605 
Brooklyn, County of 
on the premises.

NETTIE

Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of 
Kings, to bo consumed
GOLDSTEIN

(Tarry Tavern)
1605 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1317 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 152 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. V

EDWARD 8UROWIEC 
152 Driggs Ave.,

V
Brooklyn, N. Y

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje0!

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 6500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section, 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 170 Stuyvcsant Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the t>lemlses.

LEO 
(Stuyvcsant 

Stuyvesaut Ave.,170
PROCEk 
Bar <& Grill) 

Brooklyn, N.

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

Lorimer Street, Borough of

NOTICE is 
RW 324 has 
to sell beer i 
tion 107 of 
Law at 42 __ ____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, SAMUEL JONAS 
(Willow Rest.)

42 Beard St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

Beard Street, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 829. has been issued to the undersigned 

' and wine at retail uhder Secto sell beer ___________  ____ __
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 939 Grand St., Buivugn ui uiuun- 
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

Grand St., Borough of Brook-
premises.

ADOLF STULGINSKĮ
Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 517 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Jackson St., Borough of Brook- 

on
*•*<*’» V kJVi, DvlUUgll VI L»r<
lyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.
.......... , GUISEPPE ESPOSITO

St., Brooklyn, N.
hereby given that License __

been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

NOTICE is 
RW 294 has 
to sell beer 
tion 107 of .... ________ ____ „„„
Law at 133 Irving Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed oft 
the premises.

william Ernst
(Black Eagle Tdvetfj)

■Irviug Ave., Bronklvti N v

No.

NOT1CE is hereby given that License No. 
RL 4750 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 4118-20 Ave. H, Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 bf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 114 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CANDLE LIGHT REST.. INC.
114 Henry St., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 4810 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 2273 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH FIGLIOLI
2273 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5768 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
ti ot l^tw nt 571 Park Ave., Borough bf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JERRY CARBONE
571 Park Ave., Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liouor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol laiw at 63 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN
63 York St.,

York Street, Borough of 
of Kings, to be consumed
J. HAGGERTY 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4437 has been issued to the undertlghėd 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con* 
trol Law at 520 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ESTHER WEINBERGER 
(E. W. Cafeteria & Bat)

520 Flushing Ave., Brooklyn, N.

“Laisvėje*’ galima gauti 
Apsigynimo Boliai
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L A IS VC Penktas Puslapis

Bostono ir Apylinkes Žinios
Bagočiui Karas Sumaišė 

Protą

Kaip tik Hitleris puolė So
vietų Sąjungą, tai Bagočius 
manė, jog Sovietai tikrai ne
galės atsilaikyti prieš jį. Jis, 
įpuolęs desperacijon, su pra
kalbom pervažiavo lietuvių 
kolonijas, ir milijonus “Stali
no” rublių išpardavė, “imda
mas” po tris centus už tūks
tantį. žmonės glėbiais “pirko” 
tuos “Stalino” rublius; net 
vaikai, vietoj pirkti saldainius, 
gainiojo šį “bagotą” Bagočių 
gatvėmis ir “reikalavo” tų 
rublių.

Dabar Amerikos korespon
dentas A. T. Steele praneša iš 
Maskvos, kad šeši rubliai yra 
lygūs vienam doleriui (reiškia, 
prieš karinį kursą). Taigi,* už 
tūkstantį rublių galima gauti, 
net šimtą šešiasdešimt šešis 
dolerius! Na, Bagočiau, kur 
buvo tavo protas, rublius mai
nyti ant pašto ženklelių ?

Bet, jeigu ant tų rublių, ką 
Bagočius turėjo-turi, būtų ga
lima vietoj caro barzdos uždė
ti kūjis ir pjautuvas, tai būtų 
kitas dalykas. Bagočius juos 
galėtų lengvai paversti į dole
rius, ir į SLA prezidento sostą 
prispjauti! . . .

Patariu Pasiųsti Špygą
Pereitą metą į “Keleivio” 

No. 31, Michelsonas parašė to
kį antgalvŲ

“Anglų pamokinti, rusai ski
na įsiveržusį priešą kaip žo
lę.”

Viešpatie, saugokie tuos 
rusus, kad jie neimtų tos pa
mokos iš anglų, kokia įvyko 
Singapore!

pranešimus, susidaro sau keis
tus vaizdus apie minėtą fron
tą, ir net žiūri į Sovietus skep
tiškai. Bet už tai negalima 
kaltinti liaudies,—ji. diena iš 
dienos skaito ir girdi, kad mū
šiai eina: Leningrado-Kalini- 
no-Maskvos frontuose. Tad 
jiem ir susidaro vaizdas, jog 
Raudonoji Armija niekur ne
pažengia pirmyn, o tik ant 
vietos mušasi prie minėtų 
miestų. Tikrumoj gi, Sovietų 
karo frontas reiškia tą, ką 
reikštų čia, Amerikoje, jeigu 
mes būtume jojo sūkuryje. 
Tuomet čia susidarytų tokis 
frontas: Bostono, New Yorko, 
Chicagos ir San Francisco. 
Taigi, tuomet Sovietų spauda 
ir minėtų šiuos miestus, ne
svarbu kaip toli nuo jų būtų 
karo frontas.

Pastebėjęs šį dalyką, per
žiūrėjau ir Laisvės žinias; pa
sirodo, kad ir Laisvėje yra di
delė stoka komentarų. Reikėtų 
išlyginti kaip nors ši tuštuma; 
nors tas nelabai lengva, kuo
met Sovietai nusistatę mūšių 
vietų neskelbti.
Turėsime Progą Ištaisyti Atei

ties Perspektyvą

Dabar mes gyvename svar
biausi momentą, kokį civili
zuoto pasaulio istorija žino. 
Karo liepsna išsiplėtė ant vi
so žemės rutulio; tos lieps
nos liežuviai liečia kiekvieną 
iš mūsų, nesvarbu kur mes gy
ventume— mieste ar girioje. 
Vėliausios konstrukcijos lai
vai, kurie buvo žmonijos paži
ba, kaip saulės leidžiasi į jū
rų dugną vienas po kitam. 
Elektros stotys, kurios suko 
milžiniškų dirbtuvių ratus, ap-

PRANEŠIMAI
/ IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Sovietų Medikalės Pagalbos reika
le susirinkimas įvyks kovo (March) 
16 d., 29 Endicott St., 8 vai. vaka
re. Visi Komiteto nariai ir Draugi
jų viršininkai yra prašomi dalyvauti. 
— Sekr. J. M. Lukas. ' (61-62)

Netekus Anglijai Singapore, 
Churchillas pasakė:

“Mums niekas nelieka dary
ti, kaip tik mokintis iš rusų; 
juos sekdami, mes laimėsime 
karą.”

Matomai, Churchillas, rūky
damas tą “sixty five cent” ci
garą, “pražiopsojo” aną Mi- 
chelsono “mokslišką” žinią. 
Michelsonas turėtų Churchill- 
’ui pasiųsti špygą . . .

Toje pačioje laidoje, “Ke
leivis” patalpino atvaizdą ir 
po juo parašė:

“Ši nuotrauka buvo prisiųs
ta radijo bangomis iš Mas
kvos. Pridėtas paaiškinimas 
sako, kad šie vokiečiai buvo 
paimti nelaisvėn einant rusų 
armijai kontratakomis. Vo
kiečiai čia išrodo labai gražiai 
apsirengę (mano pabraukta—

Neseniai anglų laikraščiuo
se buvo patalpintas irgi vokie
čių paveikslas iš Maskvos 
fronto. Atvaizde matosi, kad 
vokiečių kariai ant ausų užsi
movę moterų “blūmus.” Man 
tas paveikslas labai patiko; 
tie moteriški “blūmai” tiek 
jiem “pritiko,” kaip kad Mi- 
chelsonui pritiktų moteriška 
skrybėlė.

Neveltui valdžia nutarė šių 
politinių idijotų “institutą” šį 
metą nugriauti!

Permažai Komentuojama
Pirm negu America buvo į- 

velta į karą, Europoje Sovietų 
-Vokiečių karo frontas buvo 
plačiai komentuojamas per 
spaudą ir radiją. Įsivėlus A- 
merikai karan su Japonija, tas 
rusų-vokiečių frontas likosi 
labai apleistas ir, jeigu ir ra
šoma apie jį, tai labai mažai. 
Gi, dirbtuvių darbininkai, ku
rie neturi laiko sekti visus

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kuopa rengia Koncertą ir 

prakalbas antradienį, kovo (March) 
17 d., 7:30 vai. vakare. Dainuos 
Liuosybės Choras ir kalbos D. M. 
Šolomskas, LLD Centro sekreto
rius, Liet. T. Namo salėje, Main ir 
kampas Vine Sts. Tat skaitlingai 
susirinkite išgirsti svarbių prakalbų 
ir puikios programos. —Rengėjai.

(60-62)

švietė miestus, kelius ir sun
kaus darbo žmogaus bakūžę—■ 
karo išardytos; didžiausi teat
rai, kurie buvo herbais išpinti 
ir dekoracijomis pasipuošę,— 
virto dūmų debesiais; bran
giausios mokslininkų mintys, 
kurios buvo surankiotos ir 
kukliai sukrautos į auksinį 
sandėlį-knygyną, —•’ karas su
maišė su devyniais vėjais; pui
kiausi miestų pastatai tik 
sprogsta nuo karo, tarsi veži
mams ritantis per papiltus 
obuolius. Kuomet karys, atsi
sveikindamas savo mylimą 
žmoną, suteikia paskutinį buč
kį,—tas bučkis virsta plieno 
kardu ir perveria žmonos krū
tinę; ir ji taip sužeista pasi
liks iki mirties. Vaikučiai, at
sisveikindami tėvus, klausia: 
“Kur eini ? Ką parneši ir ka
da sugrįši’?” Milijonai ir mi
lijonai tų, kurie iš ateities sva
jonių turėjo nupynę šeimyni
nio gyvenimo vainiką, turi jį 
numesti į nusivylimo šiukšly
ną.

Milijonai lavonų nuklojo 
derlingus laukus ir tyrus! 
Kraujas plaukia upėmis į jū
ras! Ligoninės užverstos žmo
nijos sėkliniais dobilais, kurie 
bus tik visuomenės našta dvi
dešimto amžiaus gentkartei. 
Karas — baisiausia žmonijos 
nelaimė. Karu džiaugiasi tik 
saujalė kapitalistų. Bet jis tu
ri būt paskutinis!

Tękiame d e s p eratiškame 
momente mes negalime susi- 
orijentuoti, koks likimas lau
kia mus. žmonių mintys susi
skaldę, ir kiekvienas mąsto 
skirtingai. Vieni mano, kad vi
sa žmonija žus šio karo lieps
noje; kiti teigia, jog šis ka
ras bus tie vartai, pro kuriuos 
žmonija išeis j laisvę! Ką šis 
karas nuties ateičiai, mes, 
dirbdami dirbtuvėse, neturime 
laiko sutvert perspektyvos, per 
kurią galėtume permatyti, kas 
bus rytoj. Todėl Literatūros 
Draugijos Septinto Apskričio 
valdyba tai žinodama ir pa
kvietė drg. D. M. Šolomską, 
kad jis prigelbėtų mums šį 
taip painų, klausimą išlukšten
ti. Drg. šolomskas yra vienas 
gabiausių pasaulinės politikos 
komentatorius. Jis su prakal
bomis aplankys visas Naujos 
Anglijos lietuvių kolonijas.

Nepamirškite patys ateiti ir 
savo draugus atsivesti.

Įžanga visiems dykai.
Karas Palietė, Bet Nenubloškė

Karas pusėtinai palietė Pa
žangių Lietuvių Tarybą, o 
ypatingai radijo dalį. Mes ne
tekome žymiausio dainininko 
ir programos vedėjo Vasiliaus
ko, valandos pranešėjo brolio 
Andrušiūno, pirmininko šios 
draugijos Vasario ir gal ne
teksime jų daugiau. Vienok, 
mūs darbas eina savo keliu; 
eina dėlto, kad šis darbas yra 
visuomenės darbas, ir jis ne
gali sustoti iki pati progresyvė 
visuomenė egzistuoja!

Per didelį vargą ir pasi
šventimą, mūsų Harmonijos 
Grupė pasiekė meno viršūnę; 
už tai priklauso jiems didelis 
kreditas, o ypatingai jos ve
dėjai Elenai Žukauskaitei. Nė
ra abejonės, kad šiuo kritišku 
momentu šiai grupei prisieis 
suvaidinti vadovaujama rolė. 
Pažįstu juos visus labai arti, 
ir manau, jog jie šiame kritiš
kame momente nepavargs, 
bet, sukaupę visas savo jėgas, 
lengvai nugalės šio karo sun
kumus.

Dabartinis momentas negali 
būti liūdesio momentu, jis tu
ri būt kovos ir pasiryžimo pe
riodas !

Kovo 1 d. atsukau radiją ir 
užgirdau: “Rusija brangi, ša
lis laisvoji. . .” Nežinau, ar ši 
daina gimė dainininko Rober
to Niauros sieloje, ar jis šioje 
dainoj? Jam giedant šią ko
vos dainą, jo švelnus balselis 
tiek kuteno klausovų jausmus, 
kad p a s k u t i n iai žodžiai 
(“...vienok vergijos pančius 
sutraukė”) ištraukė nevienam 
ašaras. Mano manymu, kad 
dabartiniu momentu ir reikė
tų radijo pusvalandis pradėti 
ir baigti su šia daina.

Jaunutis.

PIRKITE APSIGYNIMO
BONUS

WORCESTER, MASS.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

verett Saltonstall “dėl tam tik
rų priežasčių negalės pribūt.” 
Tai vienas “nesmagumas.” Vė
liaus, Shallna pradeda kitą 
laišką skaityt. Tas laiškas irgi 
beveik tokis pat, tik jau nuo 
kito valdininko. Pasirodo, kad 
Worcesterio majoras William 
A. Bennett irgi negalįs pribūt. 
Tai jau antras “nesmagumas”.

A. Shallna perstato kalbėt 
Smetonos klapčiuką S. šimo- 
kaitį. Jis pirmą kalbą pasakė 
anglų kalboje, ir buvo švari; 
bet kuomet pradėjo kalbėt lie
tuvių Laiboje, tai purvus 
drabstė ant Sovietų Sąjungos 
ir ant Raudonosios Armijos, 
kiek tik jis jėgų turėjo.

A. Shallna ir vėl silpnai 
“prataria” : “Trečias nesmagu
mas.” Parode publikai laišką, 
bet neskaitė. Paaiškino, kad 
13. A. DegasseS iš Nashua, N. 
H., “negalės dalyvauti,” nes 
turįs didelį šaltį.

Ketvirtas nesmagumas, — 
tai kad adv. Olis iš Chicagos 
negalįs pribūt. Priežasties ne
aiškino, nes publika pradėjo 
kvatoti. Pirmininkas Bložiukas 
pašokęs perstatė šešių ir pu
sės pėdų “milžiną” kokį ten 
Joną iš Brooklyn, N. Y. Kuo

met tas Jonas atsistojo sale 
Blo,Žiūko, tai atrodė Mutt ir 
Jeff. “Milžinas” verkšleno au
kų ir sarmatino worcesterie- 
čius, kad jie nesiskubina su 
aukom. Jis aiškino, kad ko
kiam ten N. J. miestelyj, kur 
visai mažai lietuvių, o aukų 
sunešė “labai daug;” sako, 
worcestericciai nes uaukavo 
nei 50 dolerių.

Publikos buvo apie 520; į- 
žangos tikietai buvo po 50c. 
ir po $1. Už įžangą įplaukė 
$491. Po 50 centų sėdynių bu
vo tiktai keletas užimta. Au

kas suvežė iš Bostono ir Wor- 
.cesterio apylinkių; va, tik pa
žymėsiu porą miestų: iš Pro
vidence, R. L, $20; iš Gard- 
nerio aukavo Deveikis $25, ir 
surinktų aukų atvežė ir iš ki
tų miestų ir miestelių. Tai 
worcestericciai nedaugiau su- 
aukavo kaip $50 ar $75. Iš 
Norwoodo atvežė aukų $1, ant 
muilo Smetonai barzdelę nu- 
plaut; iš Haverhillio ponia P. 
pasirodė, kad pirkusi ant Sme
tonos vakarienės tikietą, ku
ris jai kainavęs $2.50. Haver- 
hilliečiai aukų Smetonai neat
siuntė; jie tik atsiuntė kelei
vinę moterėlę . . .

Pirmininkas Bložiukas pa
matė, kad aukos silpnai plau
kia, tai sugalvojo publikai pa
siūlyt šitokias išlygas: “kuris 
aukaus $10, tai A. Vasiliaus
kas tam padainuos dainelę.” 
Atsirado du, kurie užsimokė-

jo po $10 už dainelę ...
Amerikoj gimę lietuviai vis- 

tiek išrėžė savo spjrčius pir
miausiai, o ant pabaigos pa
statė kalbėt barzdotą grinorių, 
— ant pabaigos kalbėjo Sme
tona. Pirma jis kalbėjo anglų 
kalboje, — iš rašto labai mi- 
zernai skaitė. Adv. Shallna 
gyrė jo skaitymą, kad Smeto
na labai gražiai ištaria shall 
ir because.

Kybukas visą publiką nuste
bino, kuomet jis pradėjo mar- 
šuot viduryje svetainės laike 
aukų rinkimo. Visi manė, kad 
Kybukas paklos šimtinę! Pub
lika laukė, kada jo vardą iš
šauks. Iš eilės iššaukia ir Ky- 
buko vardą, kad aukoja $5. Iš 
publikos pasigirdo žodžiai: 
“kitus ragina, kad aukotų po

daug, bet pats tik $5 aukoja!”
Smetonininkai, norėdami iš' 

naudot publiką, ant tiek su
trumpino laiką, kad Smetonai 
teliko 15 minutų kalbėt lietu
vių kalboje. Baigdamas savo 
kalbą, pareiškė, kad esąs iŠ 
Sovietų Sąjungoms pusės spau
dimas ant Anglijos ir Ameri
kos, kad po sumušimo Hitle
rio visos Baltijos valstybės —
Lietuva, Latvija ir Estija — 
būtų prijungtos prie Sovietų 
Sąjungos; bet, Smetona sako, 
aš netikiu, kad Amerikos pre
zidentas ir Anglijos valdžia 
daleis tą padaryti.

A. Vasiliauskas tą jomarką 
užbaigė su Lietuvos himnu.

Reporteris.

F. W. Shalins

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

* LIETUVIŠKA ir
UŽEIGA

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated 
J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskaf 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, maldų knygele, 

Tilžės spaudimo ........   60c
Ta pati, gražiais celuloidos at
spaudais ant viršų ..............  $1.60

Vainikėlis, jaunuomenes knygelė 5c 
Ta pati, juodoą skūrelės minkš
tais viršais ...................... $1.25

Kantičkos, giesmės, 864 pusi. $1.75 
Gydyklos nuo baimės mirties su

25 paveikslais .......................  50c
Mikaldos pranašavimas .......... 25c
Kantrioji Alena, graži pasaka 25c
Astronomijos knygelė Apie Dangų,

Saulę, Mėnesi, žvaigždes .... 10c
Pontsko Piloto galas, kuris nu-

sūdijo Jėzų .....................   10c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to su 25 paveikslais ............. 25c
Sapnas Marijos ir gromata Jėzaus 15c 
Kabalas su Saliamono nosia ..... 10c
Girtuoklių Gadzinkos, dainos .... 15c 
Kantičkos, apie keplą dainų kn. 15c 
Tūkstantis Naktų ir Viena, Dalis

I, gražios istorijos .............. į. 50c
10 gražių pasakaičių Vysk. Va

lančiaus ..................................... 15c
Karves ir Nauda iš Jų ir kaip pa

daryt gardžius sūrius ......... 25c

žoles Arbatos Formoj
Nuo dusulio bei astmos 60c;-Vj/durių 
valytojas 60c; Kraujo valytojas 60c; 
Nervų ramintojas 85c; Nuo sutuki
mo 85c; Nuo cukrinės ligos 85c; 
Nuo kosulio ir kokliušo 60c; Vyriš
kumo pataisymui 85c; Plaukų ap
saugojimui nuo plaiskanų ir pražili- 
mo 60c; Kidney arbata 60c; Nuo 
širdies bei vandeninės ligos 60c; Pa
langos Trejos-Dėvynerios 60c; Nuo 
užsisenėjusio kataro bei hay fever 
85c; Nuo šlapinimosi bemiegant 60c; 
Sveikata ligoniams, knygutė aprašo 
visokias žoles ir šaknis nuo kokių 
ligų yra vartojamos .................. 25c

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street 

Spencerport, N. Y.

Dr. J. J. Kaškiaučius
c ■

Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J. ,

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. i

> Tel. EVergreen 8-7179

0

ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
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Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus.

ATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit . suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų • • 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti. .

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

............................    ■ I ■ ... . I ■ ........ ■ IBg. 
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių '
" 1 ’ V1-1 ■ ~r C ;

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

• i

M

■
JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

©

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiamo aprokaVimus bo jokio mokesčio.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama 
daugmeniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

Telefonas 4-3779
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661 -

VIENINTELE LIETUVIU 
RAKANDU KRAUTUVE

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.



įeitas Puslapis Laisvė Pirmadienis, Kovo 16, lft4ž

NewWko^g^^Zinios
Sulaikė Solistą, Kaipo 
Priešą Šalies Ateivi
Ezio Pinza, Metropolitan

Specialių Rinkimų Pasekmės

Lietuviu Masiniam Mitinge Pasisakyta 
Už Browderio Išlaisvinimą

Kovo 13-tos vakarą įvykusia
me sėkmingame lietuviu ma
siniame susirinkime, Pil. Kliu- 
bo salėj, vienbalsiai priimta 
rezoliucija, kuria prašoma 
prezidento Roosevelto išlais
vinti Browderj. Dalyje rezoliu
cijos sakoma:

“Tolimos laikymas kalėjime 
Earl Browderio, žymaus ko
votojo prieš fašizmą, yra prie
šingai Teisių Biliui, kuris sa
ko, kad ‘žiaurios ir nepapras
tos baudos’ neturi būti užde
damos.

“Principas lygios teisdary- 
bės yra dalimi mūsų per lai
kus įsigyvenusios tradicijos, 
dabar duodančios mums drą
sos ir pasiryžimo mūsų šalies 
kare prieš fašistinę vergiją...”

Rezoliucijoj toliau sakoma, 
kad toks ilgas žymaus antifa
šisto kalinimas dėl technišku
mo kenkia amerikiečių mora
lui ir bendroms karo pastan
goms ir prašoma prezidento jį 
paliuosuoti iš kalėjimo.

Prakalbos Buvo Sėkmingos

Septyni Asmenys New Yorke Nuteisti 
Kalėjimai! už Šnipinėjimą Naciams

Operos '’adovelijantis basas 
pereitą ketvirtadienį federalių 
agentu nugabentas Ellis Sa
lon. Kas pries jį pastebėta, 
neskelbiama, tačiau menama,

cijoj, Laisvės salėje? Jei taip, 
tai verta dolerio.” Mat, vaka
ro pirmininkas P. Balsys gar
sino, kad šį antradienį rengia
ma Andruliui prelekcija, ku
rios tema bus apie ‘‘mokytus 
žmones.”

Pirmininkui Pranui Balsiui

Septyni naciu šnipai, vienas iš 
Jų laike teismo prisipažinęs 
prie kaltės, nuteisti 117 me
tu kalėjimo sudėjus visu 
bausmes bendrai. Bausmes pa
skyrė federalis teisėjas Henry 
W, Goddard.

Paskirdamas bausmes .teisė-

Po 20 metu kalėti nuteisti: 
Kurt Frederick Ludwig, žino
mas kaipo tos šnipų šaikos 
“smegenys”; Rene Froelich, 
draftuotas kareivis, davinėjęs 
naciams informacijų apie lai
vų išplaukimą iš New Yorko; 
Paul T. Borchardt, buvęs vy-

kad jis paimtas ne be tėmiji-
mo jo atsinešimų į dabartinį 
karą.

Pinza dainavo operoj per 
15 metų, nuo 1926 m., bet pi
lietybes gauti nebandė.

Nori Aplikantų, Bet Prašo

Now Yorko 16-tame Assem- 
blio Distrikte, vieton išėjusio 
armijon Wagnerio, išrinktas 
John P. Morrissey, demokra
tas, gavęs .3,159 balsus prieš 
F. H. Gillmore, republikoną, 
gavusį 2,254 balsus.

Brooklyn© 3-me Assemblio 
Distrikte išrinkta Mrs. Mary 
A. Gillen, demokratė, gavusi 
1,170 balsų. Ji rinkta vieton 
savo vyro, kuris mirė nebai
gęs termino.

Spąstai Gerai Veikė
Mrs. N. Sacco apsižiūrėjo,

kad jos krautuvę, 106 Mon
trose Ave., kas nors apvagi- 
nėja. Ji paspendė spąstus ir į 
juos pateko pats namo savi- 

I ninkas DiMaria. čia jo bėdos 
i nepasibaigė—reikėjo eiti ligo
ninėn, o paskiau dar areštavo.

Riverdale sekcija, Bronxe, 
gavo 42 akrus žemės parkui. 
Plotas eina Hudson paupiu 
tarp 24 7th ir 254th St. Pri
klausęs turtingoms Dodge ir 
Perkins šeimoms.

Miesto policija planuojanti 
įvesti lėtesnį važiavimą miesto 
gatvėmis, kad išvengti važiuo- 
tės nelaimių laike dalinu ir 
visuotinų aptemdymų miesto.

paprašius aukų lėšoms pa
dengti ir tolimesniam vedimui 
apšvietos darbo, surinkta 
$35.47.' Aukojusių stambesnė
mis sumomis vardai bus pa
skelbti sekamose laidose.

Rep.

jas pasakė:
“Tas bausmes skiriu ne tik 

už jūsų išdavikiškumą, bet 
taip pat ir kaipo perspėjimą 
kitiems tokiems, kaip jūs, kad 
toki veiksmai nebus toleruoja
mi šioje šalyje.”

“Kas Yra Mokytas Žmogus?”
Rytoj, kovo 17, “Laisvės” 

salėje, bus duotas išsamus at
sakymas į klausimą: Kas yra 
mokytas žmogus? Tuo klausi
mu Vincas Andrulis duos įdo
mią paskaitą.

Draugas V. Andrulis, kaip 
daugeliui žinoma, yra dienraš
čio “Vilnies” redaktorius; be

to, jis yra geras literatas, o 
dar geresnis—kiritikas. Todėl 
galima drąsiai tikrinti, kad iš 
jo paskaitos daug ko bus gali
ma pasimokinti.

Paskaitos prasidės lygiai 8 
vai. vakare. Todėl visi ir visos 
prašomi būti laiku.

Jžanga dykai.
Rengėjai.

resniuoju karininku Vokietijos 
armijoj ir per 20 metų šnipas.

Po 15 metų nuteisti: Mrs. 
Pauline Meyer, šeimininkė, 
Ludwigo pagelbininkė; Victor 
Mueller ir Hans Helmut Pa
gel. Frederick Edward Schlo
sser nuteistas 12-kai metų.

Maspethietė Lucy Boehm- 
ler’iūtei, 18 m., kuri prisipaži
no ir liudijo valdžiai teisme 
apie šnipų veiklą, bausmė dar 
nepaskirta. Jai bausmę skirs 
atskirai nuo kitų.

Jie visi nuteista už šnipinė
jimą Amerikos militariškų se
kretų ir jų perdavinėjimą na
ciams.

Registruotis Raštu

Prakalbose publikos buvo 
skaitlingai, pilna Kliubo salė, 
ir ūpas geras.

A. Bimba kalbėjo pirmuo
ju, nurodydamas, kad Ameri
koj, ypatingai reakcijos ir kri
zių laikais, reakciniuose 
sluogsniuose pasireiškia noras 
sufrėmuoti ir nužudyti ar il
giem metam įkalinti darbinin
kų bei pažangiųjų judėjimų 
vadus. Pavyzdžiui jis priminė 
Tom Mooney ir kitas bylas, 
parodydamas panašumą su 
Browderio byla ir įkalinimu. 
Jo prakalba sutikta entuzias
tiškai ir po jo kalbos buvo pa
siūlyta ir priimta minėta rezo- 
zoliucija.

Antru kalbėjo V. Andrulis, 
chicagietis svečias kalbėtojas, 
dienraščio Vilnies redaktorius. 
Jis aiškino apie naujas kryp
tis didžiųjų šalių valdžiose at- 
sinešime į karą ir į Sovietų 
Sąjungą, kuri šiame kare vai
dina žymiausią rolę iš visų ko
vojančių prieš fašistinę-hitleri- 
nę Ašį. Taipgi nurodė mizer- 
numą lietuviškų pronacių, hit
lerininkams tarnaujančių ir 
pataikaujančių laikraščių re
daktorių, kurie desperatiškose 
pastangose pagelbėti raudon- 
miečių pliekiamam savo po
nui Hitleriui tankiai visai 
klauniškai nusiplepa prieš So- į 
vietų Sąjungą, žymiausią Am-j 
erikos talkininkę kare prieš 
fašizmą ir tuomi kenkia Ame- Į 
rikos apsigynimui. Gnaibi pa
šaipa tų “mokytų vyrų”, ku
rių padėtį kalbėtojas vaizdžiai 
perstato panaudodamas paly
ginamuosius anekdotus, teikė 
klausytojams ir smagaus juo
ko.

Kalbėtojas ragino lietuvius 
nepaisyti tų pleperių, bet vi- į 
Šiems energingai dirbti įvairio
se apsigynimo srityse.

Po prakalbų žmonės klausi
nėjo: “Kažin ar apie tokius 
‘mokytus vyrus’ jis kalbės ir 
šį antradienį busimoj prelek-

. PAJIEŠKOJIMAI
Senyva moteriškė pageidauja dar

bo ant farmos, arba, jei kas pagei
dauja apsivesti, taipgi būtų galima. 
Turi savo gražius 4-rių kambarių 
rakandus. Abu sūnus paėmė į armi
ją, tad vienai nuobodu. Kreiptis:

640 E. 9th St., New York City, 
Apartment Nr. 2.

(62-63)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambarių apart- 

mentas. Visi kambariai šviesas, nau- 
. Jai išdekoruoti. 126 Irving Ave., 
* Brooklyn, N. Y. Vienas blokas nuo 

14th St. Subway. Randa tik $25 į 
mėnesi. (59-64)

REIKALAVIMAI
Reikalingas pasiturintis geras 

deibir.in*tii3 apsukrus gaspado-
rius prie vasarotojų ūkės. Vaikinas 
ar našlys ne jaunesnis 50 metų at- 
sašaukite. — M. T. Barteli, Ulster 
Park, N. Y. (61-62)

D. M. Šolomskas Išvyko 
Su Maršrutu

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centro sekretorius ir 
Laisvės redakcijos narys D. M. 
Šolomskas išvyko į Naująją 
Angliją prakalbų ir organiza
cinių reikalų maršrutui. Ke
lionėje išbus iki pabaigos ko
vo mėnesio.

Didžiojo Sukniasiuvių Lokalo 
Eiliniai Nariai Paskelbs

Savo Kandidatus
Sukniasiuvių eilinių narių 

grupė ILGWU 22-me Lokale 
paskelbė savo sleitą kandida
tų į viršininkus ir veikliai dar
buojasi už jų išrinkimą. Pas
kutinis priešrinkiminis mitin
gas šaukiama antradienio va
karą, kovo 17-tą, tuojau po 
darbo—6-tą vai., Fraternal 
Clubhouse, 110 W. 48th St., 
New Yorke.

Rinkimai įvyks ketvirtadie
nį, kovo 19-tą.

Prisilaikydami bendros vei
klos ir vadovybės programos, 
eiliniai nariai nestatė kandida
tų visoms vietoms, o tik tū
loms, nežiūrint, kad esamoji 
lokalo administracija su Char
les Zimmermanu priešakyje 
atmetė eilinių narių siūlymą 
sudaryti vadovybę iš visų gru
pių žymiausių unijistų. Nomi
nuota 14) kandidatų biznio 
agentų vietoms ir 14 į pild. 
tarybą. Mandžerio vietai ne
nominavo savo kandidato.

Lokalas turi 25,000 narių.
Kandidatais į biznio agen

tus, užgintais eilinių narių 
grupės, yra: Isidore Weisberg, 
Fannie Golos, Louis Cossak, 
S. Haber, Eveline Levine, Her
man Migdai, Alex Modeli, 
Gussie Price, Abe Skolnick, 
Morris Sweeden.

Kandidatais į pild. tarybą: 
Clara Brown, Mabel Brown, 
Sonia Chalken, Bessie Fried
man, Jack Goldman, Bettie 
Harray, Sam Kirshenblatt, 
Pearl Kleinman, Alex Kolkin, 
Abe Lupin, Sarah Shinkman, 
Henry Shimoff, Dave Thur- 
ner, Myer Wise.

I ligonių ir pašalpų, komi
tetą Esther Caroll ir Clara 
Corsun.

Eilinių narių grupė ragina 
visus narius dalyvauti lokalo 
viršininkų balsavimuose, nes 
tik tuo būdu eiliniai nariai ga
li tikėtis laimėjimų. Laimėji-

Ridgewoodieciii LLD 55 
Kuopos Susirinkimas
Ridgewood, N. Y.—Antra

dienio vakare, kovo 17 d., A. 
L.D.L.D. 55 kp. įvyks susirin
kimas, kaip ir visuomet, šapa- 
lo-Vaiginio Svetainėje.

Praeitas susirinkimas buvo 
įspūdingas, nes atsilankiusie
ji visi pasimokėjo duokles. Į 
šį susirinkimą privalėtų ateiti 
tie draugai, kurie dar nepasi- 
mokėję ir pasimokėti, o pasi- 
mokėjusieji turėtų pasistengt 
atsivest naujų narių.

Jeigu nariai pasimokėtų 
duokles iš pradžios metų, tai 
draugijai būtų daug sveikiau. 
Tuomet centralinis komitetas 
ir knygas galėtų laiku išleisti.

Kuopos Korespondentas.
———■ f........  "■  — ■

Transportininku Unija 
Laimėjo Naują Sritį
Šiomis dienomis pravestuose 

Brooklyn Union Gas darbinin
kų balsavimuose pasirinkimui 
unijos darbininkai nubalsavo 
prisidėti prie Transporto Dar
bininkų Unijos, CIO, kaipo tos 
unijos Utility Division, Loka
las 181. Tuomi CIO gauna tei
sę atstovauti 4,000 tos firmos 
darbininkų. Tikimasi neužilgo 
prasėdėsiant derybas dėl kon
trakto.

ši yra pirma iš visuomenės 
aptarnavimo stambiųjų įstai
gų mūsų mieste tapusi unijine. 
Tik prieš metus laiko tos pat 
firmos darbininkai turėjo bal
savimus ir buvo priimta nepri
klausoma unija. Metai laiko 
ir CIO geras veikimas jų nu
sistatymą pakeitė, šiuose bal
savimuose CIO gavo du bal
sus prieš vieną, sekamai:

Fiziško darbo departmen- 
tas 1,438 už CIO, 634 už nepri
klausomą, 16 nenorėjo jokios 
unijos. Raštinėse 445 balsavo 

! už CIO, 275 už nepriklauso- 
1 mą ir 39 visai nenorėjo uni
jos. Rinkimus pravedė Vals- 
tijinė Darbo Santikių. Taryba.

Laivyno Šalpos Fondui 
Sukėlė $156,000

Pereito antradienio vakare 
įvykęs masinis spektaklis di
džiojoj Madison Square Gar
den salėje, sakoma, davęs 
$156,000 pelno ir dar vis sau-

mas eilinių narių sleito, sako 
jie, parodytų lokalo esamajai 
administracijai, kad nariai rei
kalauja vieningos ir visus
įimančios, atstovybės lokalo
vadovybėje.

Žmogžudį Antru Kartu 
Pripažino Kaltu

Irving (Knadles) Nitzbcrg 
pereitą ketvirtadienį džiūrės 
pripažintas kaltu žmogžudys
tės pirmam laipsnyje, už ką 
yra baudžiami mirtimi.

Pirmesniame teisme jis irgi 
buvo nuteistas mirtin, bet ape
liacijų teismas nuosprendį' at- 
keitė įsakymu duoti naują tei
smą.

Nitzberg buvo kaltinamas 
nušovus Albert (Plug) Shu
man sausio 9, 1939 m., pildant 
Louis (Lepke) Buchalter’io 
įsakymą. Pastarasis tuomet 
buvo kailių prekyvietės raketo 
viešpačiu Brooklyne.

Komandierius Albert Rice 
skelbia, jog bus praplečiama 
orlaivyno specialistų skyrius. 
Jis sako: “Ypatingai mums 
reikia aeronautikos ir radio 
inžinierių. Sekami sąraše yra 
elektros inžinieriai ir matema
tikos bei technikos mokyto
jai.”

Tačiau anaiptol nenorima, 
kad aplikantai ateitų pasiruo
šę darbui ir įsitikinę, kad jau 
darbas jų laukia. Jisai ragino 
aplikantus pirma kreiptis laiš
ku aplikcijos, o asmeniškai at
silankyti tik tada, kada bus 
pakviesti.

Laivyno specialistų, skyriaus 
raštinė randasi 16-me aukšte 
120 Broadway, N. Y.

Laipsniai ir mokestis būsią 
nustatyta jau priėmus, sulyg 
patyrimo. .Nors esama nustaty
ta imti vyrus nuo 18 iki 42 
metų, tačiau esą išimčių, kur 
priimami ir virš 50 m.

Trys burleskų teatrai užve
dė teisme bylą tikslu uždraus
ti majorui sulaikinėti burles
kinius teatrus. Majoras juos 
visus uždarydino.

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States•S'

Defense Stamps
Vėliau jas 
pakeisite į Bonds

“Laisvė” parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 
stamps. “Laisvė” duos jums pašto knygelę ir jūs su- 
lipdę po 25c.—75 štampas, galėsite gauti vieną boną— 
$18.75 vertės, kuris po 10 metų bus $25.00.

Į knygelę, jei lipinsite po 50c. štampas, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite $37.50 vertę. Tada atmainysite tas 
štampas į bonus, kurie po 10 metų bus $50.00.

Jei lipdysite po $1.00 štampas į knygelę, tai.sulipdę 
75 štampas, turėsite vertės $75.00, atmainysite jas į 
bonus, tai už 10 metų gausite $100.00.
Pirkite apsigynimo bonus. Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

IŠPARDAVIMO BARGENAI
Pirkite Tiesiai iš 1-mo 

Mortgačieriaus 
LONG ISLAND

4 šeimynų, Rosedale, ką tik per- 
budavotas, plotas 100x100. Randų 
neša .$2150, parsiduoda už $11,000.
4 šeimynų, Franklin Square, ką tik < 

perbudavotas, plotas 100x225, didelė I 
barnė, randų neša $2,550, parsiduo
da už $11,000.

BROOKLYNE.
6 šeimynų mūrinis namas, Green- 

pointėje, prieš bažnyčią nuo 8th 
Ave. Subway tik 1 blokas. Reika
linga nedidelių pataisymų. Kaina 
$3,250.

2 šeimynų, 607 E. 42nd St., (arti 
Avė. D.) 4 kambariai apačioje, 5 
kambariai viršui, randa $37.00. Tik 
nupentinti tereikalinga. Arti Sub
way ir prie katalikiškos mokyklos. 
Kaina $4,250.

2 šeimynų, atskiri jojimai, 2137 
E. 5th St. (Arti Avė. D) 2 karam 
garadžius. Reiktų tik nupentyti Kai
na $6000.

Yra ir kitų bargenų. Lengvi išmo-. 
kėjimai. Šaukite ar rašykite:

ADAMS FISHER,
32 Broadway,’ N. Y. C.
Telefonas WII 4-4622.

jos dolerių ateidinėjančios. 
Programoj dalyvavo gausa 
Ilollywoodo ir Broad'way( 
žvaigždžių. Buvo žymių spor
tininkų ir šiaip visuomeninin-
kų.

į it’s just rnes j 
FINDING MONEYf1

““ ........... ............... ......-........
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų
■ Bankietų, Vestuvių, Susirinki

mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-953 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

< >
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Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.
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“Laisvės” Administracija vėl gavo VILNIES 
KALENDORIŲ. Kurie dar neturite to svarbaus 
metraščio, VILNIES KALENDORIAUS, tuojaus 
prisiųskite pašto ženklais 25c. ir mes prisiusime 
jums VILNIES KALENDORIŲ.

Knygų platintojai,-kurie dar neužsisakėte VIL
NIES KALENDORIAUS, tuojaus užsisakykite ir 
platinkite jį. Perkantiems ne mažiau, kaip 5 kny
gas, duodame nuolaidą.

Laikas jau vėlybas, tad skubinkitės su užsisa
kymais Vilnies Kalendoriaus. Tuojau rašykite, ad
resuodami sekamai:

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni!

totui 
aPresas*

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698

MATEU ŠAS SIMON AVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.
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426 South 5 th St.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties

Brooklyn, N. Y.
Tei. EVergreen 4-9598




