
THE.LITHUANIAN DAILY
No. 53

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

LAISVĖS ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET v Telefonas: Stagg 2-3878

KRISLAI
Lenkijos Ponų Agentas.
Nuoširdus Generolas.
O Savus Badu Marina. J 
Melagiai vėl Pasikorė.

Rašo A. B.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Kovo (March) 2, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXH

at-

Pijus Grigaitis pasiėmė sau 
už garbę agentauti Lenkijos 
ponams. Pav., vasario 27 dieną 
jis rašo:

“Apie tai, kad Lenkija būtų 
atsteigta senose sienose, nekal
ba nei sąjungininkai (anglai ir 
francūzai), nei dabartiniai 
sakomingieji lenkų vadai.”

Girdi, “Ixmkijos valdžia 
rėš būti liaudies rankose,” 
Lenkijos “valdančioji klasė 
bar susmuko ir pakriko.”

Todėl, žinoma, lietuviams
betenka budėti ir bijoti, kad 
talkininkams karą laimėjus 
atsteigus Lenkiją, Lietuvos 
priklausomybei susidarytų 
vojus iš tos pusės. .

tu
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da-

ne-

ir
ne-
pa-

są-Bet tai yra Grigaičio 
moningos pastangos įpiršti 
Lenkijos ponus lietuviams. Pa
siekimui savo tikslo, jis tiesiog 
meluoja.

Pavyzdžiui, dar tik kelios die
nos atgal talkininkų sukurtos 
ir globojamos lenkų valdžios 
premjeras generolas Sikorskis 
visam svietui pareiškė, jog 
“dabartiniai atsakomingieji len
kų vadai
atsteigimą Lenkijos 
sienose, bet dar daug 
se. Jie reikalausią 
priėjimo prie jūrų.

O tai reiškia, jog
nuoja pasiimti Lietuvą ir visus 
Pabaltijos kraštus.

svajoja ne tik apie 
senosiose 
platesnė- 
platesnio

jie pla-

Vasario 27 pasimirė Major 
General William Sidney Graves, 
kuris 1918-1920 metais vadova
vo Amerikos armijos ekspedici
jai Sibire prieš bolševikus. Jau 
tada jis pamatė baisų 
prasižengimą prieš 
liaudį ir žmoniją.

Sugrįžęs iš Sibiro,
pradėjo smerkti tą Wilsono žy
gį. Paskui parašė knygą prieš 
tą ekspediciją. Taipgi daug ra
šinėjo spaudoje tuo reikalu ir 
daug prakalbų pasakė už So- 

’ vietų liaudies reikalus.

Amerikos
Sovietų

jis viešai

Kongresas nutarė paskolinti 
M a n n e r h e i mirt $20,000,000. 
Tam tikslui valdžia pinigų su
randa ir turi.

Bet kaip su Amerikos bedar
biais? Kaip su milionais čio
nai nedavalgiusių ir apiplyšu
sių?

Tegul jie badauja ir sala. 
Roosevelto valdžiai ir Kongre
sui pirmoje vietoje stovi išgel
bėjimas Suomijos liaudies prie
šų kailio.

Nelaimingas “Keleivis” dari 
vis tebepliekia Sovietų Raudo
nąją Armiją. Ir jam sekasi, 
pralenkia net patį Mannerhei- 
mą.

Pavyzdžiui, dar vasario 28 d./ 
“Keleivis” 'ant pirmo puslapiu 
džiaugiasi: “Prie Mannerhei-5 
mo linijos krito 300,000 rusų,” 
“sunaikinta 18-toji divizija—iš/ 
viso apie 18,000 raudonarmie
čių,” “Suomiai vėl paėmė daud 
karo grobio” ir tt.

Ir, ot, taip sutirpo visa Ratu 
donoji Armija “Keleivio” re
dakcijoje! ' I

i
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“Naujienų” bend r a d a r b i s 
(vas. 28 d.) rašo:

“Tenka tvirtai tasai faktas 
konstatuoti, kad tos įgulos vi
siškai nesikiša į Lietuvos gy
venimą. Jos gyvena visai už
daru gyvenimu, net jų gyvena
mose vietose viešai ir gatvėse 
nelabai rodosi.” Ir vėl: “Da
bar mes gyvename visai savitu 
nepriklausomu gyvenimu, kaip 
ir seniau gyvenome.”

Taigi, Michelsonas, Grigaitis 
ir visa menševikiškų melagių 
pakalenija vėl pasikorė už lie
žuvių. Jie juk sakė, kad Rau
donosios Armijos įgulos įsteig
tos tam, kad padiktuoti Lietu
vos žmonėms, ką jie turi dary-^ 
ti ir kaip gyventi. Atsimenamo 
jų šūkį: “Sovietai atidavė Lie
tuvai Vilnių, bet pasiėmė vistą

Sovietų Kariuomenė Viborge
Anglija Užblokada- 
vo Italijai Anglį iš 

Vokietijos
London. — Anglų valdžia 

paskelbė, kad pertrūko de
rybos dėlei prekybos tarp 
Anglijos ir Italijos. Italija tropu. Toliau kalbėsis 
reikalavo, kad Anglija par- Hitleriu, 
duotų Italijai daugiau an- ----------------
glies už italų lauko ūkio 
produktus. Anglija spyrėsi, 
kad Italai atsimokėtų An
glijai ginklais už anglį. An
glija atmetė Italijos reika
lavimą, o Italija—Anglijos.

Nuo kovo pirmos dienos 
Anglija sulaiko anglį, ku
rią Italijos laivai gabenosi ,---------- -------- 1
iš Vokietijos. Tas sulaiky-' dienas kas savaitė, 
mas labai pykina italus.

Palaidos Kariaujančių 
Šalių Minos Sunaikino 
Daug Norvegijos Laivų

Oslo, Norvegija. — Tik
tai du Norvegijos laivai 
žuvo dėl to, kad netyčia 
įplaukė į tokias marių sri
tis, kur buvo žinoma, kad 
ten yra “prisodinta” minų, 
bet daugelis Norvegijos 
laivų buvo sunaikinta, ka
da jie plaukė per vandenis, 
kur nebuvo pranešta, kad 
ten anglai bei vokiečiai pri
kaišiojo minų. Taip sakė 
seimui Norvegijos užsieni
nis ministeris Koht.
Norvegija ir Toliau Biz

niaus su Anglija
Vokietija yra pareikala

vus, kad Norvegija ir kitos 
bepusiškos šalys nesiųstų 
savo laivų į Angliją. Vokie
čių valdžia teigė, jog kurie 
bepusiškų kraštų laivai pa
siduoda į anglų kontraban
dos kontrolę, tai naziai tu
rį teisę tokius laivus skan
dint.

Norvegijos užsieninis mi
nisteris Koht dabar atmetė 
šį Vokietijos reikalavimą ir 
pareiškė, kad Norvegijai 
būtinai reikalinga prekyba 
su Anglija. Bet jis žadėjo 
protestuot ir Anglijai, kad 
Jinai laužo , tarptautinius 
įstatymus, kuomet Anglijos 
karo laivai sulaiko bepusiš- 
ku šalių laivus, plaukian
čius į kitas bepusiškas ša
lis, ir varo juos į anglų kon
trabandos kontrolę.

Italai Nužiūri, kad Talki- 
, ninkai Užpulsią Kaukazą 
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• Roma. — Italijos politi
kai teigia, kad Anglijos ir 
Francijos kariuomenė šį 
pavasarį užpuls Sovietų ži
balo šaltinius Kaukaze. Tal
kininkai tam žygiui pavar
tosią savo milionines armi
jas, i 
Rytuose.
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kino. Bet dabar baltagvar- du tapo pašalintas senato- 
diečiai pabėgėliai Franci-1 rius Marcei Cachin, komu- 
joj vėl persiorganizavo į nistų vadas. Buyo reika- 
buvusias carinėje Rusijojelauta, kad jis išsižadėtų Ko- 
kompanijas žibalo ir kitų munistų Partijos, jeigu no- 
pramonių, ir pakilo kaina ( ri pasilikt senate. Cachin 
jų šėrų. Jie laukia, kad da
bartinis Europos karas pra- 

sutelktas Artimuose' siplėstų ir sunaikintų So
vietus.

Roosevelto Taikos Pasiun
tinys Berlyne

Berlin, kovo 1. — Prezi
dento Roosevelto pasiunti
nys Sumner Welles, tyrinė
jantis taikos galimybes, 
kalbėjosi pustrečios valan
dos su užsieniniu Vokieti
jos ministeriu von Ribben- 

su

Francijos Valdžia Įve
da Korteles Duonai ir 

Kitiem Reikmenim
Paryžius. — Jau nuo pir

miau uždrausta Francijoj 
pardavinėt mėsą per tris 

. Dabar 
Francijos valdžia išleido 
patvarkymus: jog žmonės 
tik pagal korteles galės 
pirkt apribotą kiekį duonos 
kas savaitė; jog bus užda
rytos pyragaičių kepyklos 
dieną ar dvi per savaitę; ir 
sumažinta alkoholio ir ga
zolino pardavinėjimas.

Francijos finansų minis
teris Paul Reynaud sakė 
per radio, kad finansiškai 
šalis “atsilaiko,” bet prade
da pritrūkt kasdienio gy
venimo reikmenų: maisto, 
drabužių ir kitko.

Ministeris Reynaud pri
pažino, kad vokiečiai, skan
dindami Anglijos ir Franci
jos laivus, labai pakenkė 
jom gaut reikmenų iš sve
tur.

Jis žadėjo, kad valdžia 
padės farmeriams didint jų 
ūkio derlių.

Byla prieš 44 Komunistus 
Franc. Seimo Atstovus

London. — Pranešama, 
jog ateinančią savaitę Pa
ryžiuje prasidės teismas 
prieš 44 komunistus Fran
cijos seimo atstovus. Jie 
bus teisiami už tai, kad 
priešinosi šiam karui, va
dindami jį imperialistiniu. 
Valdžia kaltina juos, kad 
jie “skleidė Komunistų In
ternacionalo idėjas.”

Šerai Buvusios Carų Rusi
jos Pakilo Paryžiuje

Paryžius. — Šerai seno
sios Rusijos kompanijų bu
vo iki šiol laikomi beveik 
visiškai beverčiais Pary
žiaus biržoje. Sovietų vy
riausybė seniai juos panai-
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Daily Worker Sako: 
Hooverio Labdarybė 
Prieš Darbininkus
Washington. — Republi- 

konas Herbert Hoover, bu
vęs prezidentas, ragino, 
kad Jungtinių Valstijų kon
gresas paskirtų 40 iki 50 
milionų dolerių šelpt nu
kentėjusius nuo karų Euro
poje. Kongresinei užsienių 
reikalų komisijai Hooveris 
įrodinėjo, kad labiausiai 
reikalinga pašalpa 
miams ir lenkams.

“Daily Worker”, Ameri
kos Komunistų Partijos or
ganas, rašo:

“Hooveris p r i s ipažino, 
kad jo vadovauti šalpos 
darbai po praeito pasauli
nio karo tikrumoje buvo 
ofensyva prieš revoliucinių 
darbininkų judėjimą, o 
ypač prieš Sovietų Sąjun-

suo-

Hooveris turėjo dabar 
Washingtone atskirus pasi
tarimus su grafu Jūrgiu 
Potockiu, Lenkijos amba
sadorium, ir su Helsinkio 
Suomijos atstovu Hjalma-

Indija Paskelbė Neklausymo 
Kovą prieš Angliją

Patna, Indija, kovo 1. — 
Tautinio- Indų Kongreso 
pildantysis komitetas pas
kelbė, jog Indijos žmonės 
neklausys Anglijos ir lau
žys jos įsakymus todėl, kad 
Anglija atsisako duot tau
tinę Indijai laisvę tuojaus.

Indų Kongreso komitetas 
pasmerkė Anglijos tvirtini- 
rhą, būk Indija kariaujanti 
išvien su Anglija. Tas indų 
vadovaujantis komitetas 
pareiškė, jog Anglija veda 
šį karą tik “siekdama savo 
imperialistinių tikslų.” •

Vokiečiai Kiršią “Žaibiš
ką Smūgį” Talkininkam
Berlin, kovo 1. — Nazių 

vadai pareiškė, kad Vokie
tija tik laukia Hitlerio įsa
kymo kirst . “didžiausią, 
žaibišką smūgį” Anglijai ir 
Franci j ai.

Išmetė Komunistų Vadų 
Caching iš Franc. Senato
Paryžius. — Visais Fran

ci jos senato balsais prieš

Washington. — Praneša-
atmetė reikalavimą.

ORAS. — Nešalta ir 
snigs1 ar lis.

Nazių Lėktuvai Nuskandinę 
Kelis Anglijos Laivus

Berlin, kovo 1. — Vokie
tijos lėktuvai “bombomis 
nuskandino kelis stambius 
Anglijos laivus ir padegė 
kelis kitus,” kaip praneša 
nazių komanda: “Taipgi iš
blaškė būrį kitų7 laivų, ku
riuos lydėjo kariniai 
glijos laivai.”

An-

Žydai Subruzdo, kad 
Anglija Uždraudė Jiem 
Pirkt Žemę Palestinoj

London.— Kai kurie dar- 
biečiai Anglijos seimo at
stovai protestavo, kad val
džia uždraudė žydam pirkt 
žemes iš arabų didžioj di- 

! džiumoj Palestinos. Jie sa
kė, kad valdžia tuom laužo 
Tautų Lygos taisyklę ir 
duotus žydam prižadus.

Dabartinis anglų val
džios įsakymas liepia su
grąžint arabams ir tas’že
mes,'’ kurias žydai pirko 
nuo arabų per septynis pas
kutinius mėnesius.

Jeruzalė. — Čia, Tel Aviv 
ir kituose Palestinos mies
tuose žydai demonstravo 
prieš Anglijos uždraudimą 
pirkt žydams žemes Pales
tinoje. Kai kurie demons
trantai šaukė: “Šalin An
glijos kolonijų ministerį 
MacDonaldą!” ir laidė ak
menimis į policiją. Demon
stracijose buvo nešamos iš
kabos su Biblijos posakiais, 
kurie pranašauja, kad Pa
lestina bus žydų nuosavybė.

Arabai net šoko gatvėse 
iš džiaugsmo, kad Anglija 
užgina žydam supirkinėt že
mes Palestinoj.

Reikalauja Nemėtyt Daugiau 
Bedarbių iš WPA

Washington. — Marcan- 
tonio ir kiti leberalai kon- 
gresmanai pradėjo darbuo
tis, kad valdžia šį pavasarį 
neišmestų aštuonis šimtus 
tūkstančių pašalpinių be
darbių iš viešų WPA dar
bų. Sako, turi būt paskirta 
dar 150 milionų dolerių 
WPA darbam, tai šie 800,- 
000 žmonių ir toliau galės 
užsidirbt duoną.

Seidoko Strėla per Cham- 
berlaino Langą

> London. —- Raštininkėlis -------„ ------------ -----------
Joseph Green paleido iš sei- cūzų judžių studijoje Join- 
doko strėlą į Anglijos mi- ville. Sudegė trys iš ketu- 
nisterio pirmininko Cham- rių pastatų ir dauguma jau 
berlaino raštinę , per langą, gatavo judžio prieš Hitlerį. 
Buvo areštuotas; klausinė--------------------
jamas, aiškino, kad “žmo
nės turėtu kovot prieš hit- ma, kad Italija planuoja 
lerizmą ir namie (Anglių pirkt 3 milionus tonų 
joj), netik Anglijos armi- minkštosios anglies iš Jung- 
joj Francijoj.’\ tinių Valstijų.

Raudonarmiečiai 
Šturmuoja Suomius 
Viborgo Skvernuose

Ispanai Abejoja, ar Roose
velt tik Taikos Siekia

Madrid, Ispanija. — Čio- 
naitinis ispanų laikraštis 
“Alcazar” abejoja, ar pre
zidentas Rooseveltas turėjo 
tik taikos reikalą galvoj, 
kada jis pasiuntė savo as
menišką atstovą M. C. Tay- 
lorį pas popiežių.

Washington.— Amerikos 
vyriausybė kreipiasi į An
gliją, kad praleistų kai ku
riuos Amerikai reikalingus 
Vokietijos dirbinius.

Turkų Valdžia Pareiš
kė, kad Jos Santikiai 

Su Sovietais Geri

Maskva, kovo 1 d. — So
vietu kariuomenė dasigrū- 
mė iki punktų tiktai už vie
nos (amerikoniškos) mylios 
nuo paties Viborgo.

(New Yorko 
American kovo 1 

(kad Sovietai jau
Ankara, Turkija. — Kai- užims Viborgą.) 

bedamas per radio, Turki
jos ministeris pirmininkas 
Refik Saydam pareiškė:

“Santikiai tarp Turkijos 
ir Rusijos yra normaliai ir 
geri. O jei ką girdite prie
šingo apie šių dviejų šalių 
santikius, tai yra tik pro
paganda.”

Premjeras Refik Saydam 
sakė, jog Turkija neturi in-|me]jų

SUOMI-UŽĖMĖ KELIS 
JOS MIESTELIUS

Maskva.— Raudonarmie
čiai Karelijos tarpvande- 
nyje, Suomijoje, užėmė ge
ležinkelio liniją tarp Vibor
go (Viipuri) ir Valkajaer- 
vi, taip pat geležinkelio sto
tis Aeyraepaeae, Heinjoki 
ir Ylaesainioe, ir eilę kai- 
___ ų rytiniame Viborgo 

tencijos užpult Sovietus užlajos pakraštyje, kaip 
jog nėra priežasties manyt,įpraneša Sovietų‘komanda:
kad Sovietai užpultų Turki- “Vas. 28-29 d. Sovietų ka

riuomenė užėmė dar 270 
Pasak Turkijos premjero, priešo fortus> tarp kurių 

tai užsieninės žinių agentu- buv0 gg geležies ir cemento
ros paskleidė “blogos valios 
propagandą”, kad Turkija 
daranti pasirengimus karui 
prieš Sovietus.

Anglai Neprašę Turkijos 
Praleist Jų Karo Laivus 

per Dardanellus
London. — Pasklido gir

dai, kad Anglija prašė Tur
kijos leist anglų karo lai
vams praplaukt per Darda- 
nellų protaką (sąsiaurį) į 
Juodąją Jūrą. Anglijos 
valdžia sako, kad ji dar to 
neprašė, bet ateityje gal 
prašys.

SUDEGĖ PRANCŪZŲ 
STUDIJA, BEGAMINANT 

JUDI PRIEŠ HITLERĮ 
Paryžius. — Nežinia dėl 

kokios priežasties išsiveržė 
gaisras, kai buvo gaminami 
judamieji paveikslai prieš 
Hitlerį, didžiausioje fran-
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Ruoškime žiemi
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui

Helsinki, kovo 1. — Iš 
čia pranešama, jog Sovietų 
kariuomenė šturmuoja 
skvernus Viborgo, antro 
didžiausio Suomijos miesto. 
Sakoma, gal Helsinkio suo
mių komandieriai lieps sa
vo kariuomenei iš kiekvie
no namo Viborge kariaut 
prieš įžengiančius į miestą 
Sovietų raudonarmiečius.

Nukirsta Suomijos sosti
nės Helsinkio susisiekimai 
telefonu su užsieniais.

Journal 
d. spėjo, 
tą naktį

fortai kanuolėms, dar apart 
42 kitų fortų, kurie jau 
minėti pranešime vasario

“Sovietų lakūnai sunaiki
no 36 priešo lėktuvus oro 
mūšiuose ir bombarduoda
mi priešo lėktuvų stovyk
las.”

Kiek Norvegija Prarado Lai
vą Šiame Kare

Oslo. — Užsieninis Nor
vegijos ministeris H. Koht 
pranešė seimui, jog nuo eu
ropinio karo pradžios sub- 
marinai ir minos sunaikino 
50 Norvegijos prekinių lai
vų, viso 100,000 tonų įtal
pos, kas sudaro 2 ir trečda
lį procento viso prekinio 
Norvegijos laivyno. Su tais 
laivais žuvo 350 jūrininkų.

Uždraudė Komunistų Laik 
raščius Gabent Švedijos 

Geležinkeliais

Stockholm, Švedija. —Pa
gal švedų seimo tarimą, 
valdžia uždraudė vežt ko
munistų laikraščius trauki
niais ir kitomis viešos va- 
žiotės priemonėmis.
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Švedija Vis Ruošiasi
Anglija po prievarta norėjo įstumti 

karan Švediją ir Norvegiją. Švedijos val
donai jau atvirai karą provokavo prieš 
Sovietus. Atrodė, kad jis neišvengiamas. 
Bet kada Raudonoji Armija pradėjo 
triuškinti “neįveikiamą” Mannerheimo 
Liniją, tai ir Švedijos valdonai kiek at
šalo ir pareiškė, kad jie būsią neutra- 
liški. Greitai juos pasekė ir Norvegija. 
Anglijai tas labai nepatiko ir jos val
donai net pradėjo kalbėti apie aštresnę 
politiką prieš neutralines šalis. Žinoma, 
Anglija negalės pabauginti nei Švedijos, 
nei Norvegijos, jeigu tik tų kraštų val
donai geruoju nepasiduos, neklausys An
glijos imperialistų. Prie šių dienų padė
ties, Anglija nieko prieš Skandinaviją 
negalėtų padaryti. Ji pati turi iš ten 
pirktis maisto ir kitų reikmenų.

Vėliausi pranešimai iš Švedijos sako, 
kad Švedijoj eina karštas prisirengimas 
karui. Kasama slėptuvės, pramušama 
skylės į uolas. Jau vien Stockholme yra 
50,000 žmonių slėptuvių nuo orlaivių. Ir 
vis daugiau jų gamina. Didžiuma slėp
tuvių yra uolose, kurių kiekvienoj gali 
100 žmonių sutilpti. Jie ten bus aprūpin- 
nami šviesa ir vandeniu. Viso, planuo
jama padaryti Stockholme iki 2,000 slėp
tuvių, tai yra, 200,000 žmonių.

Kam tas karinis prisirengimas, sunku 
dar spręsti. Gal Švedijos valdonai ren
giasi gintis nuo Anglijos, jeigu ji pa
norės jėga priversti Švediją kariauti. O 
gal jie tik laikinai sušvelnino kalbą prieš 
Sovietus, kad tuo patim kartu geriau 
prisirengus? Abelnai, Švedijoj vis dar 
spauda plūsta Sovietus, varoma kampa
nija už pagalbą Suomijos dvarponių ir 
kapitalistų valdžiai. Švedijos menševi
kai, kurie yra ir ministerijoj, sušilę dir
ba, kad tą kraštą paaukavus Anglijos, 
Francijos ir Amerikos imperialistų rei
kalams, kad jį pavertus į karo bazę prieš 
Sovietų Sąjungą.

Tiesa ar Propaganda?
Iš Washington© p. Frank L. Kluck-

hohn rašo, būk sužinota, kad Vokietija 
parduoda labai pigiai visus švedų iš- 
dirbystės ginklus Švedijai, kuriuos vo
kiečiai atėmė nuo lenkų. Sako, kad tie 
ginklai veikiausiai eis per Švediją Suo
mijos baltųjų, pagalbai.

Kaip žinia, vokiečiai daug ginklų su
čiupo Lenkijoj. Jeigu jie visi pasieks 
Suomiją, įai suomių baltiesiems ginklų 
nestokuos. Bet ir ši žinia reikia imti kri- 
tiškai. Jau žinome, kiek buvo melų ir 
pasakų apie “suomių pergales”, apie “su
naikinimą Raudonosios Armijos divizi
jų”, kurias ir dabar dar “Keleivis” 
spausdina (nors žino< kad melas), kiek 
buvo melų apie “vokiečių specialistus So
vietams”, apie “perdavimą vokiečiams 
Sovietų geležinkelių”, “vokiečių budavo- 
jamas tvirtumas ant Juodųjų Jūrų”, “vo- 

H kiečių submarinus Murmanske” ir tt.
Kapitalistinė ir socialistinė spauda iš

galvoja visokias be jokio pamto pasakas 
i ir paskui jas skleidžia priešsovietinės 

propagandos tikslu. Jau ne vieną .melą 
• buvo išgalvoję apie “vokiečių pagalbą 

suomiams”, kad sukursčius Vokietiją ir 
! Sovietus į karą. Gal būt ir ši žinia bus
j tuo pat tikslu paleista. Mums atrodo,
j kad dabar Vokietijos naziai vargiai im-
jį sis tokio žygio, nes tas blogintų jos san-
B . tykius su Sovietais, o dabar jai tas būtų 
w nesveika, kada turi vesti karą prieš An-

glijos ir Francijos imperialistų užpuoli- 
Bfe mą.

■■■.! l-l-.-. L.

Šeši Mėnesiai Karo
Kovo 1 dieną jau sukako šeši mėne

siai naujo imperialistinio pasaulinio ka
ro. Apie jo nuostolius nieko negalima 
pasakyti, nes ir viena ir antra pusė sle
pia. Iki šiol Anglijos ir Francijos impe
rialistai varė propagandą, savo nuos
tolius mažino, Vokietijos didino.

Jeigu neskaityti mūšių Lenkijoj, tai 
tarpe Francijos, Anglijos ir Vokietijos 
nebuvo didelių sausžemio mūšių. Bet vis 
vien numatoma, kad iš abiejų pusių tūk
stančiai žmonių jau žuvo.

Kitaip yra ore. šimtai orlaivių nu
trenkta iš vienos ir kitos pusės. Bet ir 
ore, dar generalių mūšių nebuvo. Vis 
eina prisirengimas ir vieni kitų silpnų 
pusių čiupinėjimas.

Ant jūrų buvo susikirtimų. Anglija 
pati pripažįsta, kad ji neteko 30 karo 
laivų. Vokietija sako, kad ji kur kas 
daugiau jų nuskandinusi ir sugadinusi. 
Anglija sako, kad ji neteko 175 preky
bos laivų, bendrai 658,000 tonų įtalpos; 
Vokietija—32 prekybos laivų, bendrai 
168,700 tonų; Francija neteko 17 laivų, 
—78,290 topų ir neutrališkos šalys 177 
laivų, bendrai 470,000 tėnų. Atrodo, kad 
šį pavasarį prasidės dideli mūšiai.

Naujos Rūšies Bombonešiai
Glenn L. Martin orlaivių gaminimo 

kompanija paskelbė, kad ji išdirbo planą 
pastatyti naujos rūšies bombanešį, kuris 
galės vežti 64,000 svarų bombų ir jas 
nunešti už 3,000 mylių atstos, daryda
mas po 380 mylių per valandą. Sako, 
kad tokis oro milžinas su kroviniu sver
tų net 250,000 svarų. Jis galės vežti 16 
įgulos žmonių, kaip tai, jo valdytojų, 
kulkasvaidininkų, bombų metėjų ir navi
gatorių. Kompanija siūlo Jungtinių 
Valstijų valdžiai statyti tas oro tvirtu
mas, o jeigu ne, tai ji statys jas An
glijai ir Franci jai.

Tuo pačiu kartu Jungt. Valstijų armi
jos komanda vėl užsakė 70 naujų Lock
heed “P-38” rūšies bombanešių už $10,- 
000,000. Šie bombanešiai gali išvystyti 
net iki 500 mylių į valandą greitį, jie 
kiekvienas turi po du galingus motorus. 
Kitų smulkmenų, kaip Martin, taip, ir 
Lockheed kompanijos nebeskelbia’

Gyvų Žmonių Nelaidoja
“Keleiviui” kiekvienas išmislas ii’ me

las apie “suomių pergales” yra geras. 
Vėliausioj savo laidoj jis rašo, būk “Aš
tuonioliktos divizijos kariai guli nepalai
doti į šiaurės nuo Ladogos ežero”. Apie 
18-tos divizijos “sumušimą” suomiai tik
sliai paleido paskalų, kad pridengus savo 
pralaimėjimus Mannerheimo Linijoj. Tą 
patvirtino “New Yorko Poste” Pratt ir 
keli kiti kapitalistų spaudos bendradar
biai. Bet “Keleivis” vis spausdina tuos 
melus. Finai gyrėsi, kad 18-tą diviziją 
sunaikino prie Ketelae, o visi korespon
dentai pripažįsta, kad Ketelae buvo ir 
yra rusų rankose. Negalima diviziją su
naikinti, nepaimant žemės ploto. Tų pa
sakų kvailumą gali nematyti tik neapy
kanta prieš Sovietus apjakę žmonės.

Suomių Ponams Pinigai, Ameri
kiečiams—Vargai

Senatas ir kongresas nutarė duoti 
Suomijos kapitalistų ir dvarponių val
džiai dar $20,000,000 paskolą, kurią, kaip 
Hooveris sako, “duokime ir užmirški
me”, nes niekas jos neatmokės. Jau pir
miau buvo suteikta $10,000,000 paskola. 
Prie to, Hooveris ir visoki komitetai 
renka aukas Suomijos ponų ir kapitalis
tų reikalams. Didžiausias susirūpinimas, 
didžiausias “žmoniškumas”!

Bet tie patys ponai numušė Amerikos 
darbininkams, farmeriams, studentams 
ir apšvietos reikalams net virš $1,500,- 
000,000, nes sako “pinigų nėra”. Suomi
jos ponams ir kapitalistams pinigų yra, 
bet Amerikos bedarbiams, viešiems dar
bams, farmerių pagalbai, studentams, jų 
nėra”!

Žinoma, to pasekmėj Amerikos bedar
bių ir farmerių vargas dar daugiau pa
didės. Jau ir dabar jo yra užtektinai, 
kaip parodo faktai. Vasario 29 d. vietos 
laikraščiai išspausdino pono George M. 
Galloway, generalio sekretoriaus pagel- 
bininko Brooklyno Pašalpos Biuro ra
portą, kuris sako, kad dabar Brooklyne 
iš 10,00Q gimusių vaikų iki 20 metų nu
miršta net 1,300 vaikų ir jaunuolių. O 
iš likusių 8,700 gyvų, 34 kreivi; 86 ser-

S. L. A. Nariams Do Dna, Panowie!
Žemiau paduodame surašą kandidatų į SLA Pildo

mąją Tarybą. Rinkimai prasideda su kovo mėnesio pra
džia.

Balsuokite už SLA Narių Komiteto siūlomus kan
didatus. Tai bepartyviški ir nuoširdūs SLA veikėjai.

Šiame surašė SLA Narių Komiteto siūlomi kandi
datai yra atspausdinti juodomis raidėmis. Tiktai už juos 
ir balsuokite savo kuopos susirinkime.
ANT PREZIDENTO:

F. J. Bagočius
Laukaitis
J. Miliauskas

ANT VICE-PREZIDENTO:
J. K. Mažukna
V. A. Keresevičius

ANT SEKĖETORIAUS
M. J. Vinikas
Dr. Pilka
K. Michelsonas

ANT IŽDININKO:
K. Gugis
J. J. Bachunas
J. žebrys

ANT IŽDO GLOBĖJŲ:
S. Mockus
E. Mikužiutė
P. Dargis
J. Brazauskas
J. Januškevičius, Jr.
J. K. Urbonas.

ANT DR. KVOTĖJO:
Dr. J. Stanislovaitis
Dr. S. Biežis
Dr. A. L. Graičūnas

Dėl Prof. Avižonio Mirties
(Mūsų Specialaus Koresp.)

Profesorius Avižonis mi
rė, jį palaidojo su iškilmė
mis, pasakė gražias kalbas 
prie naujai supilto kapo ir, 
regis, viskas tvarkoje. Kas 
čia nepaprasta, kad žmo
gus mirė, juk visi miršta. 
Kodėl profesorius turi am
žinai gyventi? Tačiau kas 
su .Avižonio. buvo pažįsta
mi, kas žino smulkiai jo 
mirties aplinkybes, tas su
pranta, kad ne mirtis, o in- 
trygos ir tuščiagalvių 'be
protystės jį į kapus nuvarė.

Profesorius Avižonis Lie
tuvoje buvo vienintelis 
akių specialistas, labai daug 
nusipelnęs Lietuvos univer
siteto medicinos fakultetui. 
Jo rūpesčiu buvo'suorgani
zuotos ir i pastatytos urii- 
versiteto akių, gerklės ir 
nosies ligų klinikos. Jų 
į r e n g i m as kaštavo kelis 
šimtus tūkstančių litų. Kli
nikos pastatytos Kaune, 
Vytauto prospekte. Tos kli
nikos buvo technikos fakul
teto pasididžiavimas. Bet, 
mat, Lietuvoje taip yra, ką 
vienas stato, tą kitas griau
na. Taip atsitiko ir su šito
mis klinikomis. Buvo įta
kingų valdžioje žmonių, ku
rie į Avižonį žvairavo ir jį 
ėste ėdė.

O kai pernai rudenį Lie
tuvoje buvo paskelbta mo
bilizacija, karo sanitarijos 
viršininkas generolas Na- 
gius-Nagevičįus rado pro
gą profesorių Avižonį ir jo 
klinikas pribaigti. Kariuo
menės vadovybės vardu jis 
davė profesoriui įsakymą 
visas klinikas per vieną 
dieną iškraustyti ir rūmus 
jam užleisti, nes tuose rū
muose būsianti įrengta ka

riška ligoninė sužeistie
siems.

Avižonis maldavo šitos 
kvailystės nedaryti, nes jei 
ir karas būtų, jei ir būtų 
sužeistieji, vis vien ši klini
ka pasiliktų reikalinga. 
Bet su tuščiagalviais gene
rolais trumpa kalba. Įsaky
ta išsikraustyti ir išsi- 
kraustyk su įrengimais ir 
aparatais. Ir klinika buvo 
iškraustyta, prietaisai iš
mesti, apgadinti. Avižonis 
Nagevičiui nurodė, kad ša
limais yra lenkų gimnazija, 
kad ten galima bus ligoninę 
įrengti, kad Kaune tam rei
kalui rasis pakankamai na
mų, bet tie visi prašymai 
ir maldavimai nuėjo nie
kais. Avižonis turėjo silpną 
širdį, jo klinikų užpuolimas 
jį tiek sujaudino, kad jis 
gavo širdies priepuolį ir mi
rė.

Lietuva su nieku nekaria
vo, jokių sužeistųjų ten ne
buvo, bet klinikos iškraus- 
tytos, aparatai išdraskyti, 
klinikų vedėjas miręs. Da
bar liepė vėl atgal klini
koms susikraustyti, bet tų 
didelių nuostolių niekas ne- 
begali gražinti. Tokia 
jau tvarka mūsų Lietu
voje. Pats Nagevičius, nu
varęs prof. Avižonį į kapus, 
eidamas gatve paslydo ir iš
sisuko sau koją. 1 Religingos 
Kauno moterys dabar kal
ba, kad jį dievas nubaudęs 
už beširdišką pasielgimą 
su Avižoniu ir jo kliniko
mis.

E. R.

Gyviausias g y v e n i m as 
yra Senamieščio “talkučkė- 
je”. Ten nuo brėkštančio 
ryto iki vakaro juda pur
vinos prekės, žvanga cen
tai, seni, surūdiję gelžga
liai ir kiauri indai. Ten per 
visą dieną žmonės kovoja 
dėl centų, derasi dėl įtarti
nai pas pardavėjus atsira
dusių daiktų, čiupinėja po 
dvidešimt kartų suplyšusias 
kelnes, kol suvedamos de
rybos.

“Talkučkė” — visiems 
pažįstamas vardas. Ten ei
na varguomenė pigiau šį tą 
nusipirkti, ten eina neištiki
mi Kauno sūnūs, nudžiovę 
tėvų laikrodžius, žiedus ir 
kitas neva brangenybes. O 
tarpe tos publikos maišosi 
ir turtų saugotojai — po
licininkai, jieškodami įtarti
nų veidų ir daiktų.

Toks gyvenimas “talkuč
kė je”. j

Kartais ji dalinai pamai
no savo “veidą”. Kartais 
užeina naujų prekių sezo
nas, kurias veik kiekvienoj 
būdelėj galima atrasti. 
Prieš kurį laiką, talkučkė j” 
paplito žalios spalvos rū
bai, (prie kurių pridėjus 
žalios spalvos kepures, su
sidaro uniformos), po to 
paplito papirosai “machor- 
kove”, kepurės į priekį už- 
lenktom “ausim”, lenkiško 
fasono liakiruoti batai ir tt.

Visa tai stebint, atrodo, 
kad talkučkė žengia kartu 
su gyvenimu, nė žingsnio 
neatsilieka.

Štai per “talkučkės” mi
nią ritasi du suaugę vyriš
kiai. Jų kepurės sakyte sa
ko, kad čia “panovie”, žmo
nės,- kurie seniau karališkai 
gyveno, raiti jodinėjo ant 
kaimo 'bernų. Vienas iš jų 
pakėlė ant rankos lakiruo- 
tus batus ir sušuko:

—Panovie, dobre bucički, 
liakirovane, slične, bardzo 
tanno, proše, proše...

—Proše panovie kupic ze- 
garečak... — kitas šaukė, 
iškėlęs aukštyn laikrodį.

Priėjau pasiderėti.
—Kiek tie batai kainuo

ja?
—Panie, dobre buty, tyl- 

ko za 25 lity! Aleš, proše 
zobačyc: lakerovane!...

—Pan, sličny zegarečak, 
za 15 lity!...

Jie ilgai šaukė ir- siūlė 
parduoti laikrodį ir lakiruo- 
tus batus...

siūlė “talkučkėję” liakiruo- 
tus batus ir laikrodį. Jie 
dabar, prieš ilgas nosis pa
statę pusbonkį, susijaudinę 
kalbėjo apie polonezą, ku
ris vadinasi “Atsisveikini
mas su tėvyne”. Staiga pri
siminiau, kad tuos veidus 
dar kažkur mačiau! Tiesa! 
Prieš savaitę, rodos “Ver
saly”. Jie tuomet gėrė ne 
pusbonkį. Gėrė krupniką ir 
geresnius gėrimus. Dabar 
jie atsikraustė net į purvi- 
ną Senamiestį...

—Vaclavie, pijem do
dna...

—Žyče zdrovia, do dna, x 
mily Bronislavie!

—Do dna za ostatni ze
garečak!... Niech žyje 
Polska!

Jie už paskutinius liaki- 
ruotus batus ir paskutinį > 
laikrodį gėrė iki dugno už 
savo tėvynę...

“Versalyj”, “Metropoly” 
ir “Rambyne” verda vidur
nakčio gyvenimas. Žvanga 
stiklai, bokalai, peiliai, ša
kutės, primindami lyg ir tą < 
senąją “talkučkę”, kurioje 
visi juda, kruta.

—Panovie, ješče konja
ką!

—Do dna!...
—Avėk plezir! — su di

džiausiu pasitenkinimu šau
kia draugai.

—Do dna, panovie! Vua
lio mon paspor! Niech žy
je!...

—Do dna...
Geriausiose Kauno vieto

se švaistomi pinigai šimti
nėmis. Jie geria su didžiau
siu malonumu iki dugno, 
nepalikdami nė vieno laše
lio. Jie vidunakčio gyveni
mo laikotarpiais užmiršta, * 
kad dvarai jiems neduoda 
pelno, stiprūs kaimo ber
nai nesiduos jodinėjami...

Jie geria iki dugno ir ar
tėja į purviną Senamiesčio 
“talkučkę” arba šalia jos 
esantį restoraną.

Kas toliau?
Dnt. Bitinas.

ŠYPSENOS
Tamsi Praeitis

—Ta blondinė, kuri ten 
sėdi anoj salės pusėj, turi 
tamsią praeitį.

—Argi ? v
—Anksčiau ji buvo bru- a 

netė.

Berlin. — Vokietija tuo- 
jaus atšaukia visus savo 
piliečius iš Holandijos. Na
ziai stato tvirtoves palei 
Holandijos sieną.

Tame pačiame Senamies- 
tyj, viename restorane, ta
bako, degtinės, silkių ir ki
tų “kvepalų” persunktame 
ore, tarp triukšmo, dainų ir 
riksmų, iš kampo pasigirsta 
i š s i d e r i n u šio pianino ir 
smuiko garsai. Smuikas čir
pina kažkokio polonezo me- 
liodiją.'-Disonansiniams pia
no akordams pritariant, ši 
meliodijaratrodo tokia žiau
ri, kuri puikiai derintųsi 
prie žiaurių grumtynių, 
skerdynių...

—Panovie, ješče raz!
—Bravo! Jaka slična 

polska muzyka. To polonez 
“Rozvitania z ojčyzno...” 
—gargaliuojančiai ištarė 
antrasis ponas...

Juos abui pažinau: tie 
patys balsai buvo, kurie

Netikęs Įprotis
—Mano naujasis kamba

rin nuomininkas man tikrai 
nepatinka.

—Jis tur būt neina su 
vištomis miegoti.

—Ne, bet eina su batais.
Surankiota.

Rumunija Duotų Italijai 
Žibalo už Ginklus

Bucharest, Rumunija. — 
Italijos atstovai reikalauja, 
kad Rumunija parduotų 
Italijai daugiau žibalo. Ru
munų valdininkai sako, kad 
jie su tuom sutiktų, jeigu 
Italija mainais už žibalą at
mokėtų Rumunijai kari
niais laivais, submarinais ir 
kanuolėmis.

ganti džiova; 15 kurčių; 250 pažeistais 
kalbos organais ir 80 kitokių paliegėlių.

Ponas Galloway sako, kad vyriausia 
priežastis didelio mirtingumo ir nesvei
katos, tai medžiaginiai reikalai. Kaip 
matome, mūsų valdonai suranda pinigų 
Suomijos kapitalistams ir dvarponiams, 
jų klasei, jų valdžiai, neva “nekariniams

reikalams”, nors tikrumoj Suomija čia 
perkasi karo orlaivius, kanuoles, ginklus 
ir amuniciją, bet jie “neturi pinigų” 
Amerikęs liaudžiai!

Mes manome, kad visi tie rašytojai, 
artistai, piliečiai, kurie kelia obalsį Pir
miausiai Rūpinkimės Amerikos žmonių 
Reikalais labai gerai daro.

Paryžius. — Francūzų 
valdžia bijo, kad vokiečiai 
maršuosią per Holandiją ir 
Belgiją prieš Franci ją.

Paryžius, vas. 29. — Visu 
vakariniu frontu šaudo ka
nuoles iš Francijos ir Vo
kietijos pusės.

—-—-r-—•   * *>■



I H M UI I i !r |m1ENa<s
J r c

Kazys Jakubėnas 

Ispane Tremtinė
, Virš Paryžiaus lietūs, lietūs nuolatos,

tu jau neregėsi tėviškės gražios. 
Neliepsnos jau akys džiaugsmo žiburiais, 
neskambės gitara liepos vakarais.

. Ir atbėga vėjas tėviškės laukų,
J ir švelniai kedena garbanas plaukų.

Taip teglamonėjo mylimo ranka, 
o dabar tau vargas, o skriauda už ką?
Mylimas jau žuvo ir negrįš, nekels, 
tik laukinės rožės ant kapų sužeis.
Bet tu neregėsi niekad jų žiedų,

, niekad nenuplausi skausmo nuo veidų.
Kur kalnai, pakalnės, upės ir kriokliai, 
kur tos dainos švelnios plaukusios tyliai?
Ant žalių arimų, ant plačių vagų 
dar garuoja kraujas kritusių draugų.
Tu nežvelk pro langą akimis liūdnom, 
negrauding krūtinės dainomis graudžiom./ 
Virš Paryžiaus lietūs, lietūs nuolatos, 
tu jau neregėsi tėviškos gražios.
O jei ir sugrįžtum paregėtum ją 
tam tik, kad aplietum ašara graudžia.

(Iš “L. žinių”)

L. M. S. Pastogėje
Čikagiečiai Gražiai Darbuojasi

Drg. J. D. Bendokaitis iš Čikagos man 
rašo:
“Gerb. Drauge!

“Nors trumpai noriu pranešti, kur ir kas 
veikiama mūsų menininkų tarpe.

“Liet. Pas. Keistučio Kliubas sutvėrė miš
rų chorą. Priešakyje choro suorganizavimo 
ir jo auginimo stovi J. Stulgaitis ir J. Kli
mas. Prigelbsčiu ir aš kiek galėdamas. Na
rių naujagimis choras turi jau 20. Jam mo
kytojauja Juozas žuronas. Tikiu, vėliau šis 
choras prisidės prie Lietuvių Meno Sąjungos.

“Laisvės” Kanklių Mišrus Choras rengiasi 
prie suvaidinimo operetės “Valkata Kara
lius.” Vaidinimas įvyks balandžio 7 d., š.m., 
Sakalų svetainėje, šiuo kartu choras laiko 
pamokas net 3 sykius savaitėje. Vedėjas, d. 
J. Kenstavičius, deda visas pastangas, kad 
šią operetę tinkamai prirengti.

“Vasario 18 d., Lietuvių Auditorijoj įvy
ko L.K.M. Choro rėmėjų bankietas. Buvo 
200 svečių, nežiūrint labai nepalankaus oro. 
Kanklietės gaspadinės net nuo pietų dirbo, 
kad tinkamai paruošus šią vakarienę.

“Buvo kalbų ir koncertinė programa. 
Kalbėjo A. Garšinskas, veiklus kanklietis, 
apie ‘Valkata Karalius’ vaidinimą; F. Abe
kas papasakojo apie komp. Miką Petrauską 
ir abelnai meno veiklą ir paprašė aukų dėl 
šio mūsų žymaus muziko kurinių išleidimo. 
Surinko $20.15, kuriuos pasiunčiu Tavo var
du ir prašau perduoti K-tui M. Petrausko 
Kuriniams leisti.

“Po $1 aukojusių yra 12 asmenų, kurių 
čionai įdedu vardus-pavardes ir antrašus, 
kad jie galėtų gauti po kopiją pirmo sąsiu
vinio Miko Petrausko kurinių autorizuotos 
laidos M. Petrausko atminčiai Amerikoje.”

Džiugu, kad čikagiečiai taip gražiai dar
buojasi meno-kultūros srityje.

Kas Dalyvaus Liet. Meno S-gos 
Dainų Festivalyje?

Esu painformuotas, kad LMS šiemet ma
nomam turėt dainų festivalyje sutinka da
lyvauti šie chorai: Brooklyno Aidas, Phila- 
delphijos Lyra, Newarko Sietynas, Elizabe- 
th’o Banga, Great Necko Pirmyn, Worces- 
terio Aidas, Waterburio Vilija, Hartfordo 
Laisvės Choras, Baltimorės Lyra ir Brookly
no Aidbalsiai.

Kas daugiau? *-

Baltimorės Lyros Choras šiomis dienomis 
užsisakė iš LMS centro sandėlio už kelis do- 
lerius įvairių dainų. Lyriečiai, matomai, su
pranta, kad Centras dainas leidžia ne tam, 
kad jos gulėtų sandėlyje.

LDS 35 kp., Los Angeles, Cal., prisiuntė 
aukų (su blanka) $5. Nors ir toli nuo mūs 
tie draugai gyvena, bet jie mums labai ar
timi !

Clevelandiečiams
Rodos, 1933 m. Cleveland© choras išleido 

“Malūninkas ir kaminakrėtis.” Tai vienveik- 
sme komiška operetė, muz. M. Petrausko. 
Jeigu pas jus, draugai clevelandiečiai, būtų 
užsilikusios kopija-kita tos operetės libreto 
ir muzikos, tąi labai prašome siųsti LMS

“Žeme Vaitoja”
“žemė Vaitoja”—tai Stepo Pikšrio roma

nas iš pereito karo laikų ir iš savanorių gru- 
pavimosi kovoti už nepriklausomą Lietuvą; 
išleido Spaudos Fondas (Kaunas, Vytauto 
pr. 23) 1939 metais, pusi. 303, kaina 3,50 
lit.

Romanas vaizdžiai parodo Lietuvos žmo
nių išgyventus karo žiaurumus, skriaudas, 
kentėjimus ir ašaras. Vokiečių sauvaliavimo 
laikai, persekiojimas vietos gyventojų, gro
bimas jų turto — nepaliekant pieno lašelio, 
mėsos šmotelio, tinkamo gyvulio — vis tai 
gyvais vaizdais atpasakota, parodyta.

Šypsosi vokietis išpliumpęs puodynę pie
no, o nepalikęs valstiečio šeimai su mažais 
kūdikiais nė lašo, žvilga feldfebelio Krau
to aistringos akys, žvelgiant stamantrią ir 
pilną kaimietės Baukienės figūrą, o vėliau, 
tam tikrais būdais ir keliais “įsimyli” ir 
“liabai malioniai” savo geidulius patenkina. 
Tik paskui, kai tos “meilės” vaisius pradeda 
reikštis, pasidaro jam neva “liabai nemalio- 
nu,—nemalionu, Donner Wetter!”

Tuo laiku, kai “žmogaus gyvybė musės 
kojos neverta,” atsiranda vietos gyvento
juose pataikūnai vokiečiams. Toks kurpius 
Šmeigelzonas, puikiai žinojęs vietos žmonių 
papročius, jų visas slapyvietes ir užkampius, 
ėmė visa širdžia tarnauti vokiečiams. Kad jo 
vadovaujamos kratos ir šniukštinėjimai ge
riau sektųsi, jis veik kiekviename apylinkės 
kaime turėjo skundiką, šie jam pranešdavo, 
kuris kaimynas slapčia peni kiaulę, kuris 
slapsto javus ir mėsą, kuris nenori mokes
čių mokėti ir rekvizicijų duoti. Gautas ži
nias šmeigelzonas tuojau pranešdavo vyres
nybei ir rytojaus dieną su keliais,žandarais 
jodavo nusakyton vieton gyventojų krėsti.

Už slaptą laikymą girnų, kuriomis žmo
gus galėtų susimalti bent kiek javų, pririša 
vadžiomis žmogų prie arklio uodegos ir iš
dangina sunkiai baudai. Pasakysi žodį, jog 
reikėtų pasipriešinti prieš aštrų atėjūnų šei
mininkavimą, o nugirs šnipas ir žinia pa
sieks reikiamą vietą, — žmogus dingęs. Ne
pasiaiškinsi, nepasiteisinsi.

Vaikštinėdamas ■senis Nikodemas Bankus 
po naują kapinyną, kur palaidota ir rusų ir 
vokiečių nukauti kareiviai, daro išvadas, jog 
reikėtų vieną bendrą didelį kapą padaryti, 
nes “dabar tokios daugybės niekas negali 
prižiūrėti. Gi būtų vienas — ateitų paliūniš- 
kės moterys, nuravėtų varputį, šakėmis iš
draskytų velėnas, prineštų skiedryno že- 

l mės, pasodintų geltonųjų lelijų, pakraščiais 
rūtų ir šimtažiedžių prikaišiotų. Dar galėtų 
gvaizdikų pasėti, dar šalaviją po kryžiaus 
papėde įsmeigtų. Imtų žydėti — kokios gro
žybės, kokie kvapai. Tada būtų miela ir į 
kapus užsukti. . , Gi bitėms zirzimo, gi dru
giams skraidymo, gi vabalėliams laipioji
mo. . . Ir, Dievulėli tu balčiausias, kodėl ne
pastatyti tokio kryžiaus, kodėl nesupilti vie
no kapo, kodėl žiedais nepapuošti? Karar 
lystės pinigo turi, laikraščiai rašo, kad šis 
karas paskutinis, kad daugiau žmonės tai
koje gyvens, kad nekils ciesorystė prieš cie
sorystę, kad. . . Kodėl tiems vargšeliams 
bendro kryžiaus nepastatyti. Vieno kito ir 
giminės susivoktų. Ar negražu jiems būtų 
atsiklaupti prie tokio kapo, ar nemiela vie
ną kitą poterėlį sumesti? Juk visi jauni vy
rai, visi nekalti, visi sukniužo pačioje gra
žumoje gyvenimo.”

, Nikodemas prisimena senų žmonių pasa
kojimus, jog žemė esanti gyva. Ji juntanti 
žmonių sielvartus, ji vasaros naktimis apsi- 
berianti ašaromis, ji, rudens purvynuose 
pražliugusi, tyliai kenčianti ir laukianti žie
mos atilsio.

—Taip, žemelė gyva, — sau vienas svai
čioja Nikodemas. — Ji junta visas žmonių < 
nelaimes ir sopulius, ji girdi sužeistųjų ai
manas, ji mirštančio žmogaus paskutinį šir
dies plakimą sugauna, žemelė gyva, šventa. 
Ji visų žmonių ir viso pasaulio motina... 
Bet kaip ji gali iškentėti tokias žmonių pjau
tynes? Kaip ji nesudreba, neprasiveria ir

Centro Raštinei, nes tas mums labai reika
linga. Jeigu bus reikalas, tai sutiktume bent 
kiek atlyginti.

L.M.S. Vienetams
Su pradžia šių metų mūsų chorai ir kiti 

vienetai perrinko savo viršininkus. Bet ne
daugelis prisiuntė LMS Centrui savo naujų 
valdybų pavardes ir antrašus. Prašome pri
siųsti. Mūsų vienetai privalo turėt nuolatinį 
kontaktą su centru.

P. Balsys,
L.M.S. C/ Pirm.
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Indijos šventasis, Mohandas K. Gandhi (centre) gamina rezoliuciją, reikalaujan
čią Indijos žmonėms laisves. Indiją turi pavergę Anglijos imperialistai, kurie skel
bia pasauliui,, būk jie kovoja už demokratiją!

Apie “Lietuvą”
“Po perstatymo * veikalo 

“Lietuva...” (pereitą sekma
dienį) kilo daug diskusijų. 
Mūsų kritikai visaip apie tai 
mano. Vienas sako, veikalas 
geras, kitas—kad blogas. Sun
ku spręst, jeigu veikalo pats 
neskaitai. Mes duodam suges
tiją, kad pats veikalą nusi
pirktum ir pats perskaitytum 
—tada galėsi spręst ar geras 
ar ne. Veikalą “Lietuva...” 
galima pirkt: Lietuvių Meno 
Sąjunga, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. 35c. už ko
piją-

Philadelphia, Pa.
Mirė Pruzina Balčiauskaite

nepraryja kraugerių, sukėlusių tokį praga
rą? Kaip ji gali būti rami ir tyliai kentėti, 
kada tiek jaunų, be reikalo žuvusių^ vyrų 
laidojama ?

Ir išgirdo jis žemę vaitojant, šaukiant, 
nerimstant, gyvųjų širdis sugraudint ir su- 
minkštint norint. . .

Karas baigiasi. Vokiečiai išsikrausto, žmo
nės pradeda atsidūsti. Iš Vokietijos nelais
vės slaptai grįžta Baukaus sūnus. Į Lietuvą 
ateina nauji svečiai—tai ' bolševikai, kurie 
čia perstatomi tik plėšikais. Senio Baukaus 
sūnus ir kiti kaimiečiai įsitikina, jog žemė 
vaitoja ir šaukiasi pagalbos iš savanorių, 
kovoti už nepriklausomą Lietuvą, kovoti 
“kol paskutinis atėjūnas paliks mūsų šalį, 
kol bus užgydytos visos žaizdos, atlygintos 
visos skriaudos, kol mūsų sodžiuose, mies
teliuose ir miestuose pražydės naujas lai
mingas ir šviesus gyvenimas.”

Taip romanas ir baigiasi. Jis nesiekia da
bartinio nepriklausomo Lietuvos gyvenimo. 
Bet mes žinome iš daugelio kitų romanų, 
vaizduojančių nepriklausomos Lietuvos gy
venimą, kad gyventojų skriaudos nėra atly
gintos, kad jų žaizdos nėra užgydytos, kad 
sodžiuose, miesteliuose ir miestuose naujas, 
šviesus ir laimingas gyvenimas nėra pražy- 
dėjęs. Pražydėjęs jis mažumai—ponybei, 
bet ne darbo liaudžiai. Darbo liaudis dar 
turės grupuotis į naujus savanorių būrius ir 
iš naujo kovoti.

St. Jasilionis.

SSSR Tautų Folkloro 
Rinkinys

Sovietų Rašytojų liaudies kūrybos sekcija 
ir Mokslų Akademijos folkloro Institutas 
paruošė spaudai “SSSR tautų folkloro rinki
nį”.

Jau seniai buvo pribrendęs reikalas išleis
ti tokį rinkinį tiek rusų, tiek kitomis Sąjun
gos tautų kalbomis, nes tai išplaukė iš di
džiulių skaitytojų masių, reikalaujančių 
liaudies kūrybos. Tenka patiekti ir parodyti 
visų SSSR tautų žodines kūrybos brangeny
bes, tviskančias savo formų įvairumu, vaiz
dingumu ir idėjiniu gilumu.

Folkloro rinkinio leidimo planas buvo su
statytas jau 1938 metais. Iš pradžių buvo 
manoma išleisti 30-tyje tomų rusų folkloro 
rinkinius. Dabar pirmasis planas išplečiamas, 
ir į jį įeis SSSR tautų folkloro kūriniai, iš
versti į rusų kalbą. Neužsibrėždamas sau 
didelių tyrinėjimo uždavinių, “Folkloro rin
kinys” tiek savo moksliniu tipu, tiek litera
tūriniu sutvarkymu bus artimesnis akademi
nio tipo leidiniams.

Ypač bus kreipiamas didelis dėmesys į 
vertimų kokybę.'Poetams vertėjams pats gy
venimas pastatė reikalą perduoti ne tiktai 
bendrą kūrinio idėją, bet ir savitą jo struk
tūrą, garsinį darnumą, formą.

Įstaigos, ruošiančios “Folkloro rinkinį” 
užsibrėžė sau tikslą duoti tokius vertimus, 
kurie pasiliktų kaip to žanro pavyzdžiai.

Į šitą atsakingą ir tikrai grandiozinį savo 
apimtimi darbą pakviesti žymiausi folkloris- 
tikps ir grožinės literatūros meistrai. Vado
vauja šiam darbui akademikas rašytojas Al. 
Tolstojus. Organizacinės gijos bus sutelk
tos, suburtos Pasaulinės Literatūros Institu
te, folkloro skyriuje. Tekstų bazę, be spaus
dintos medžiagos sudarys turtingiausi Val
dinio literatūros muziejaus folkloro skyriaus 
rinkiniai, Leningrado, Kijevo, Minsko ir kitų 

, Mokslo Akademijų, folkloro institutų bei 
aukštųjų nacionalinių mokslo įstaigų folk-

Nauji Raštai
“Kanklininkas”

“Kanklininkas” — tai vieno veiksmo sce
niškas vaizdelis, su dainomis. Parašė J. Ste
ponaitis. Nurašė ir mimeografavo R. Kurdi- 
naitis. Muzika: L. Eremino, Rič. Kurdinai- 
čio, St. Šimkaus ir J. Žilevičiaus. Kaina $10.

“Kanklininką” gavau iš p. J. Steponaičio 
peržiūrėjimui.

—šis mano parašytas kūrinėlis yra patrio
tinis, tai gal tamstai nepatiks — prasitarė 
gerb. autorius, įteikdamas man “Kanklinin
ką.”

—Patriotiškumas negali būt priežastimi 
nepatikimo — pratariau, su dėkingumu pa
imdamas kūrinį.

Kūrinėlio Fabula

Dalykas dedasi jau nepriklausomoje Lie
tuvoje, prie kaimiškos grįtelės. Toliau — 
gamtos dekoracija: “laukai, pievos, girios.” 
Kaimietiškai apsirengęs lietuvis senelis, kan
klininkas, grėbinėja apie savo namelį, triū
sias! ir pasakoja:

“Nieko nėr malonesnio, kaip savo sklypas 
žemelės! Ai, dai-dai, dai, dai! Jei. . . Sakau 
nieko nėra malonesio, kaip savas kampe
lis!. . .”

Senutė išėjusi iš grįčios įsimaišo į sene
lio kalbą, bet jų kalba nesiderina, nes se
nutė neprigirdi. Vienas kalba apie savo 
kampelį, kitas — “antelį.” Tik garsiau pra
dėjus kalbėt, jiedu susikalba. Pradeda kal
bėti apie kankles. Senukai apsikeitę keliais 
sakiniais apie kankles, nutyla, nes jaunimas 
artėja linkui jų, dainuodamas “Saulelė te
kėjo.” Pasirodo scenoje Petras, šaulys, ir 
praneša seniui-kanklininkui, kodėl jaunimas 
linksminasi.

Petras: Paradas, sporto lenktynės, gegu
žinė !

V.isi kalbasi, kad ir amerikiečiai dalyvaus, 
bus dainų ir kitokį kontestai. Lietuvos jau
nimas dainuoja, prisirengia, kad laimėti dai
navimo kontestą.

Pasigirsta Amerikos jaunimo-sportininkų 
garsai. Lietuvos šaulys Jonas, išgirdęs ame
rikiečius besiartinant, sako saviesiems:

—Kaip girdisi, tai ten eina pusėtinai ap- 
silaistę!

Šaulys Petras pirmąjį “pataiso:”
—Sakai, gal girti ?
Scenoje pasirodo Amerikos lietuvių jau

nimas — vaikinai ir merginos.
Autorius Amerikos jaunimą charakteri

zuoja sekamai: “Keletas amerikiečių įsi- 
kaušę. Visi garsiai kalbasi, nei iš šio nei iš to 
juokiasi.”

Neveltui autorius Amerikos jaunimo at
stovams veikalo personažų surašė tokius 
keistus vardus davė, pavyzdžiui: “Tuts,” 
“Nuts,” “Kuku,” “Kaukšt.” Jis ir veikti 
juos savo veikale priverti taip, kaip “nuts.”

Tik paklausykite, kaip “Kanklininko” 
autorius “užjūrio brolius-seseris” vaizduoja.

Senelis: Gražiai atrodote amerikonai!
Kaukšt: Tai ką, manai mes atrodysim, 

kaip jūs?
Senelis: Kaip tai,—“kaip jūs”?

(Tąsa ant'4-to pusi.)

Vasario 27 d., 1940, Green 
Mount kapinėse, Philadelphijoj, 
tapo palaidota Juozo ir Juvanos 
Balčiauskų duktė, Pruzina. Ve
lionė išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
sulaukus vos 35 metus amžiaus.

Kaip velionės tėveliai, taip ir 
jų pirmutinė duktė yra kilę iš 
šakyno apielinkės. Dar prieš 
praeitą karą, motinai važiuo
jant pas vyrą' į Ameriką, ne
laimingą Pruzina, esančią apie/ 
dvejeto metų amžiaus, dakta
ras išbrokavo ant akių ir ne- į
leido važiuoti sykiu su motina. 
Todėl mergaitę palikus pas savo 
tėvelius Lietuvoj, motina atva
žiavo į Ameriką. Mergaitei akis 
besigydant ir belaukiant, kol 
kiek paaugs, užsiliepsnojo ir 
karas. Taigi, pergyvenus visas ' 
karo baisenybes, sulaukus apie 
18 metų amžiaus, 1923 metais 
atvažiavo pas savo tėvelius į 
Gibbstown, N. J.

Tėvams persikėlus gyventi į 
Philadelphiją ir užsidėjus res- 
taurano biznį,- persikėlus su tė
vais ir Pruzina. Ji šiek tiek da
lyvavo ir lietuviškame progre
syviame judėjime. Gi apsive- 
dus su baptistų kunigu, Jonu 
Canade, persikėlė gyventi į 
mažą Pennsylvanijos miestelį, 
Pitsburgho apielinkėj. Velionė . 
pradėjo negaluoti jau apie pora 
metų atgal, laipsniškai eidama 
silpnyn. O kuomet visai nu
silpo, tapo parvežta į Phila- 
delphijos ligoninę, kur tuoj ir 
mirė.

Velionė paliko dideliame liū
desyje savo tėvelius, brolį Al
fonsą (mokytoją), dvi seseles 
—Augeniją ir Mildą, vyrą Jo
ną ir daugelį artimų giminių. 
Tapo palaidota šalia savo dė
dės (motinos brolio), Jonaičio, 
kuris yra miręs apie 33 metai 
atgal.

Balčiauskai yra pirmeiviškų 
pažiūrų žmonės. Skaito “Lais
vę,” dalyvauja mūsų parengi
muose ir plačiai žinomi Phila- 
delphijoš lietuviams. Tai jau 
antra skaudi nelaimė Balčiaus
kų šeimai. Pereitą vasarą pa
simirė Balčiausko sipeRs^Anta- 
nas, o dabar pačiam žydėjime 
—duktė.

šių žodžių rašytojas, kaip sa
vo artimiems draugams, teikia 
giliausią širdies užuojautą, da
linasi su visos šeimos Širdies 
jausmais ir girdi jų sielos vai
tojimus. Bet ką padarysime, 
kad tokia jau gamtos taisyklė:
Ar ašaros kam vilgo blakstienas, 
Ar plyšta gailaujanti širdis... 
Jai kelias į šaltąjį kapą—vienas. 
Neatverksi.. Kas mirė, neatgys ... .

Senas Vincas. į!įS

loro rinkiniai.
Laukia didelis, kantrus darbas, reikalau

jąs įtempti visas jėgas. Bet visi, kas įsijungė 
į šį darbą, giliai įsitikinę, kad “Folkloro rin
kinys” bus puikus sovietiškosios epochos 
kultūros paminklas.

Washington. — Republi- 
konai turi didelių vilčių 
prezidentiniams rinkimams 
iš to, kad dabar išrinkti du 
republikonai 
nuo Ohio.
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Ketvirta* puslapis

Dienraščio “Laisvės” Pavasarinis

BALIUS

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMSBaltimore, Md
Iš

Kuopos iž-

apkalbėta

dienraščio 
suvažiavi- 
dviem do-

Komunistų Pirmo 
Komiteto Sekr.,

J. Grybas.

Intertype (raidėms rinkti) mašinos išmokėjimui rei
kia stambios paramos. Tam reikalui rengiame balių.

Visa didžiojo New Yorko apylinkė turi prisidėt prie 
išmokėjimo Inteytype mašinos, skaitlingai privalo 

dalyvauti šiame baliuje.

Oras jau' bus gražus, tai lauksime svečių iš kitų 
miestų. Nėra priežasties kodėl negali atvažiuoti phi- 
ladelphiečiai ir iš Conn, valstijos miestų “Laisvės” 

patrijotai.

Nuo pirmos iki penktai valandai po pietų bus vaikų 
balius. Įžanga veltui. Nuo penktos vai. vakare prasi

dės suaugusiem balius. Įžanga 35c.

lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garp arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokaCmus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Meno Skyriaus Dalis

P. Balsys.

nes

J. Juška.

WORCESTER, MASS

Bevakarieniaujant, visi

daugiau italų

Lietuvos

Kalvis^.. I

S'

suzy- 
todėl

kad Kos- 
o ne len- 

faktais. 
visiems.
J. Saba-

pa- 
loš-

Dr. Kaškiaučius su 
‘Laisvės” administrato-

paslėpt įžeidimą) : Na, o 
Ateikite arčiau, pasirody- 
apie jumis dainavome! 
prasigrudžia į priekį ir

22 metų Lietuvos nepriklau-
Koncertinė programa susidėjo somybės apvaikščiojimas įvy- 

iš bažnytinio choro vadovybėj'ko 16 dieną vasario, Piliečių 
kompozitoriaus J. Žilevičiaus.! Kliubo svetinėje, 12 Vernon

ggl.v?S L*

Nauji Raštai
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Kaukšt: Nugi, kaip grinoriai!
Nuts (į Senelį) : Tamsta neblogai atrody

tum, jei apsiskustum, kelnes susiprosytum, 
čeverykus nusišainytum!. . .

Senelis (bando 
jūs mergelės? . . . 
kite. Mes ką tik 
(Kelios merginos
žiūri į Senelį, nusišypso.)

Kaukšt (kaklą ištiesęs dairosi) : Ei, Tuts! 
Kur tu? Eik šen pasižiūrėk į kanklininką!

Tuts (į šonus rankom įsirėmus, gumą 
kramtydama, pasisukinėdama žiūri į Sene
lį) : Well, man atrodo, kaip šiūmeikeris! 
(Visi juokiasi).

Tai taip autorius vaizduoja (teisingiau: 
peizoja) Amerikos lietuvių jaunimą! Tokių 
“nuts” gali rasti kaip Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje, bet autorius iš tokių neprivalėjo 
daryti Amerikos jaunimo atstovais. Ameri
kos jaunimas, pasiskaitęs ar pamatęs vai
dinant 
adresu 
THER!

apie juos tokį “teatrą,” autoriaus 
paskytų: NUTS TO YOU, BRO-

Keletas Pastabų 44Lietu 
vos” Lošėjams

Pereitą sekmadienį Lietuvos nepriklauso
mybės parengime tapo suloštas veikalas 
“Lietuva,” kurį parašė W. Kubilius. Lošė 
Lietuvių Liaudies Teatro aktoriai po vado
vyste A. Jeskevičiutės.

Apie' veikalo sulosimą aprašė “Laisvės” 
reporteris vietinėse žiniose, bet rašydamas 
jokių pastabų bei klaidų lošėjams nepaste
bėjo, o jų, žinoma, buvo nemažai. Taigi aš
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manau, kad nors keletas stambiųjų pastabė
lių reikia pastebėt. Taigi štai jos:

Vienas klaida, tai kad aktoriai vietomis 
labai tykiai kalbėjo, ypač Kazys, kurio ro
lę lošė P. Pakalniškis, vietomis taip tykiai 
kalbėjo, kad publikai niekaip negalima bu
vo girdėt. Antra klaida, tai kad sušaudyti 
atsikėlė uždangai neužsidarius, čia pasidarė 
iš dramos komedija, čia jau mokytojos ne
apsižiūrėjimas. Trečia klaida, tai kad vie
nas jaunas vaikinas buvo su senio ūsais. 
Daleiskim vaikinas apie 20 metų amžiaus, 
veidas baltas, gražus, plaukai rausvi, gra
žūs, o ūsai uždėta juodi, dideli, kad net 
ausis siekia. Taigi žiūrint iš publikos atrodė, 
kad visai jaunas o ūsai seni. Už tai krinta 
papeikimas grimuratoriui. Ketvirta klaida, 
tai kur jaunas vaikinas mažai grimuruotas, 
o užsidėjęs aukštą skrybėlę (cilinderį) per
statė kapitalizmą. Mano supratimu, kapita
lizmą perstatyti tai reikia seno, storo, pil
voto žmogaus. Mat, kapitalizmas jau pase
nęs, griūva ir jo perstatymui turi būt pase
nęs ir žmogus, čia irgi mokytojos klaida. 
Penkta klaida, tai kur aktorius, laikydamas 
kūdikį, štai kaip kalbėjo: “Jo yra šviesios, 
laisvos idėjos, jis atneš laimę Lietuvai.” Kur 
jūs matėt, kad kūdikis, kuris dar nešneka, 
o jau turėtų idėjas. Kas gali žinot, koks 
jis bus kada jis užaugs, čia gi autoriaus 
klaida.

Čia pastebėjau keletą stambių, bet 
taisomų klaidų ir manau, kad kitą sykį 
darni aktoriai ištaisys jas.

Abclnai imant, veikalas galima lošt,
jis užima platų Lietuvos istorijos veikimą ir 
taipgi jis yra naujanybė mūsų scenai. Nors, 
žinoma, biskį perilgas ir vietomis nuobodus.

Autoriui W. Kubiliui patariu ir daugiau 
veikalų rašyt, nes jeigu tokį parašei, tai ga
lėsi ir geresnius parašyt. Matyt, kad turi 
tam gabumus.

ELIZABETH, N. J. C-** 
 Buvo renkamos aukos. Turbūt

Surinkta $76.Lietuvos Nepriklausomybes( Vilniaus.
Minėjimas

Vasario 25 Lietuvių Laisvės 
Svetainėj katalikiškos draugijos 
buvo surengusios prakalbas. 
Kalbėtojas buvo profesorius: 
Pakštas. Jis savo kalboje dau
giausiai palietė Lietuvos ūki- 
ninkystę, kaip lietuviai augina 
vasarojų — kviečius, rugius 
miežius—ir kiaules, kas klausy
tojams buvo nuobodu klausytis. 
Pakštas aiškino, kad lietuviai 
kviečių daug augina, bet Lietu- lausko patalpoje. / Svečių buvo 
va negalinti konkuruoti su ki-! vietinių ir iš apylinkės. Buvo 
tomis šalimis. Bet su kiaulė- h; vajininkė draugė K. žukaus- 
mis lietuviai jau didžiausi ži- kienė, 
novai. Pakštas sako, kad su žmona, 
Sovietais darome gerą biznį ir rius drg. P. Buknys ir daugiau 
Sovietai gerai apmoka, bet So-'svečių, kurių visų vardus 
vietai nemoką kiaulių auginti, mėti užimtų daug vietas, 

išmokysim, juos apleidžiu.

>, Piliečių 
___ ________ _ 12 Vernon 

i Choristai visi parinkti daininin-1 St. Vakaras buvo garsinamas
■ kai jaunuoliai ir gerai sudaina
vo kelias lietuviškas daineles.

Publikos galėjo būti apie 300.
4 —o—

VAJAUS UŽBAIGTUVĖS
Vajininkas drg. A. Stripeika

pasikvietė savo talkininkus ir
pavaišino vasario 24 d., L. Pau-

Girdi, mes juos
kaip kiaules auginti. Mes neno
rime, .kad mūsų didysis kaimy- paprašyti išsireikšti savo 
nas būtų biednas!

buvo 
min

tis, kaip kas mano ir ką pa- 
Pakštui buvo pastatytas klau-1^1®^ Lajsv®s vajuj. Visi iš- 

simas, kad jei Sovietai yra 
biedni, tai kaip jie gali pirkti 
lietuviškus produktus ir gerai 
apmokėti? Na, sako, Sovietai 
nėra biedni. Ir suprask, žmo
gus, profesoriaus kalbą: pir
miau sakė, kad Sovietai yra 
biedni, dabar sako, kad nebied- 
nU

Vilniaus klausimu kalbėjo, 
kad Vilnių Sovietai atidavė 
Lietuvai todėl, kad Rusija pati 
nenorėjo Vilniaus. Girdi, Vil
nius yra sukilėlių centru, visi 
sukilimai prasideda iš Vilniaus. 
Vilnius esąs širšių lizdas ir tt. 

Profesorius buvo paklaustas, 
ar raudonarmiečiai apiplėšė 
Vilnių? Aiškino, kad apiplėšė, 
bet, girdi, taip reikia gudriai 
rašyti apie Vilniaus apiplėši
mą, idant išeitų ir apiplėšė ir 
neapiplėšė. Ir suprask, žmo
gus, to profesoriaus gudrybes! 

Toliau aiškino apie Vilnių, 
kad ten esą visokių tikėjimų ir 
gražių bažnyčių. Ir taip Pakš
tas baigė savo nuobodžią kalbą. 
Pabaigęs, perskaitė rezoliuciją, 

.reikalaujant, kad Sovietai dau
giau sričių grąžintų prie Vil
niaus. Rezoliuciją skaitė išlėto, 
kad publika negirdėtų. Perskai
tęs aiškino, kad, girdi, gražioj 
formoj reikia Sovietų prašyti, 
kad grąžintų tas dalis Vilnijos, 
kurias Sovietai pasiliko. 

Vienas iš publikos atsiliepė, 
kad reikia reikalauti, kad Vo
kietija grąžintų Klaipėdą lie- 

' tuviams, bet profesorius neno
rėjo girdėti, kad reikia Klaipė-

sireiškė, kad drg. Stripeika at
liko neįkainuojamą darbą spau
dos platinime ir atsižymėjo 
penktus metus pirmoje vietoje. 
Taip pat draugai darė planus 
ateities veikimui.

Bevakarieniaujant, jaunasis 
Baranauskas sudainavo kelias 
daineles, pianu akompanavo M. 
Paulauskaitė. Prie stalo patar
navo E. Paulauskienė.

V krinas.

Glaudesni Italų Kultūros 
Ryšiai su Vokiečiais

Roma. — Italų - vokiečių 
kultūrinė komisija nutarė 
dar labiau stiprint kultūros 
ryšius tarp Vokietijos ir

gerai, todėl ir publikos sve
tainėn netilpo.

Susirinkimą atidarė Vil
niaus Atvadavimo, o d^bar 
Šelpimo Sąryšio pirmi
ninkas Janušonis, ištardamas 
kelius žodžius ir pareikšda
mas, kad šio vakaro pirminin
ku bus Emkus. Emkus užim
damas pirm, vietą, • iššaukė 
draugijų ’ vardus ir pirminin
kus, pakviesdamas užimti vie
tas ant steičiąus. Draugijų 
dalyvavo daug.

Pirmininkas pakvietė Mo
terų Chorą, įuris sudainavo 
kelias daineles, paskui per
statė kalbėti Janušonį. Kalbė
jo nevykusiai. Sakė, kaip da
bar vilniečiai džiaugiasi prisi
jungdami prie Lietuvos, bet 
kaip, jie prisijungė, kam už 
tatai ačiū, tai nei puse žodžio 
neprisiminė. O aš pasakysiu: 
Jūs vyručiai vadavote vaciavot 
Vilnių ir po šiai dienai bū
tumėt vadavę, bet neatvada
vę, jeigu <ie Raudona Armija. 
Būtumėt ir po šiai dienai sap
navę apie Vilnių, bet tik sap
nas ir būtu pasilikęs. Kodėl 
gi nebūnate vyrais ir nepadė- 
kavojate Stalinui už tai? Juk 
visi tą žino, tik jūs davatkiš
ki tautiški kalbėtojai to ne
žinote.

Tokiame parengime turėjo 
būti visų sriovių kalbėtojai, 
bet nebuvo.

Paskui kalbėjo Lietuvos 
konsulis šalna. Jisai gyrė lie
tuvius, kad jie savo tautoj tu
ri garbingų vyrų, kurie myli 
laisvę, primindamas, 
ciuška buvo lietuvis, 
kas, prirodydamas 
Šalnos kalba patiko

Paskui padainavo
liauskas keletą dainelių.

Kalbėjo miesto majoras, ži
noma, girdamas lietuvius, pa
sigirdamas, kad jis daug žino 
ne tik apie lietuvius, bet ir 
apie visą Lietuvą!

Dainavo Aušrelės Choras 
po vadovyste J. Dirvelio. Pa
dainavo pusėtinai gerai. Turi 
didelį chorą.

Ant galo kalbėjo advokatas 
Tamulienis, vietinis. Tai taip 
ir užsibaigė mūsų
paminėjimas. Aukų surinko 
virš $80.

Italijos mokyklose bus 
daugiau mokinama vokie
čių kalbos, o Vokietijos mo
kyklose 
kalbos. Taip pat glaudžiau
bendradarbiaus abiejų ša
lių teatrai, judamieji pa
veikslai ir radio.

Spauda atžymi, kad Itali
ja padarė prekybos - finan
sų ‘sutartį su Vokietija, bet 
pertraukė prekybos santi- 
kius su Anglija.

London. — Anglija už
draudė žydams pirkt žemę 
didelėje didžiumoje Pales
tinos ploto.

Mass. Valstijos Komunistai Jau Ruošiasi 
Rinkimų Kampanijai

Massachusetts Amer. Kom. 
Partija jau pradeda prisiren
gimą prie 1940 metų rinkimų 
kampanijos. Amerikos Ko
munistų Partija Mass, valsti
joj šių metų rinkimuose da
lyvaus su savo pilnu sąrašu 
kandidatų. Nominavimui Ko
munistų Partijos kandidatų į 
valdžios įyairias vietas kon
vencija įvyks kovo 31 d., 
1940, Boston Arena, St. Bot- 
olph St., Boston, 3-čią vai. po 
pietų. Į Boston Arena telpa 
12,000 publikos. Šioj nomina- 
cinėj konvencijoj kalbės gar
siausi Komunistų Partijos va-

partijos 
sekretorius; Henry 
ir paskilbusi prakal- 

Elizabeth Gurley 
konvenciją gali siųs- 
lietuvių komunistų

ALDLD 25-tos Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko vasario 
d., Lietuvių Svetainėj. Kuo- 

, organizatorius S. Mack ati-
Susirinkimo

12 
pos 
darė susirinkimą.
vedėju išrinktas. J. Stanys. Se
kretorius A. žemaitis perskaitė 
protokolą ir paskui sekė valdy
bos ir komisijų raportai. Pa
sirodo, kad kuopos nariai dar
buojasi gerai dėl organizacijos. 
Bet yra daug ir tokių narių, 
kurio visai neateina į susirin
kimus ir nėra žinios, dėl ko
kios priežasties. Nuo dabar, 
draugės ir draugai, lankykite 
kuopos susirinkimus. Visi kar
tu daug daugiau naudos pada
rysime mūsų organizacijai ir 
darbo, žmonijai.

Draugė Pivoriūnienė perstatė 
į kuopą naują narę, Mrs. D. 
Mack, kuri tapo priimta. Kny
gius J. Balsys raportavo, kad 
brošiūrų yra parduota už $13.- 
50—parduota 25 kopijos “Dar
bininkų Kalendoriaus,” 25 ko
pijos “Ko Nori Kunigas Cough- 
linas” ir 10 kopijų “Labas. Ry
tas.”

Už “Package Party” komisi
ja raportavo J. Stanys. Rapor
tavo, kad pelno kuopai liko 
$8.48. M. Janonienė aukavo 
rankų darbo “pocket book” dėl 
draugų, kurie kovojo prieš fa
šistus Ispanijoje. Tas davė pel
no $2.50 dėl sušelpimo kovoto
jų-

Už knygų peržiūrėjimo komi
siją raportavo E. Stankevičie
nė. Raportavo, kad kuopa tu
rėjo 1939 metais įplaukų $151.- 
10, išlaidų $168.76.
de lieka $29.43.

Nutarta pasiųsti 
“Vilnies” šėrininkų 
mui pasveikinimą su 
leriais aukų.

Susirinkime buvo
K. Mikolaičio korespondencija, 
kuri tilpo “Laisvėj” sausio 17, 
1940, ir .kurioj jis sako, kad 
kuopoje pas narius nėra drau
giškumo. Bet pasirodė, kad pas 
kuopos narius nėra jokio ne
draugiškumo kas link K. Miko
laičio ar .kurio kito nario. To
dėl K. Mikolaitis taip rašyda
mas apsilenkė su teisybe.

Dėl surengimo “Laisvės” nau
dai pikniko komisija raportavo, 
kad jau yra paimtas Liberty 
Parkas ant birželio 9 dienos ir 
jau darbas varomas pirmyn.

Ateinantis kuopos susirinki
mas įvyks kovo 11 dieną, 8 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėj, 853 
Hollins St. Visi nariai ir na
rės malonėkite dalyvauti. Yra 
daug svarbių reikalų aptarimui.

Sekr. A. žemaitis.

d ai: Earl Browder, 
generalis 
Winston, 
bininkė 
Flynn. Į 
ti visos
kuopos po vieną delegatą nuo 
kiekvienų, 10-ties narių. Taip
gi ir broliškos organizacijos ir 
kliubai galite prisiųsti broliš
kus delegatus po du nuo or
ganizacijos.
Išlaikykim Ameriką nuo Karo

Komunistų Partija, per šią 
rinkimų kampaniją dės di
džiausias pastangas pasiekti 
milionus amerikoniškų masių 
su propaganda už taiką ir ge
resnį gyvenimą čia ant vie
tos. Partija turi pasibrėžus iš
leisti milioną lapelių-brošiūrų 
ir paskleisti, pasiekiant mases 
žmonių; surengs šimtus masi
nių susirinkimų ant gatvių ir 
svetainėse. Taipgi turi pasi
brėžus turėti 25 radio prakal
bas įvairiom kalbom.

Kad įvykdinti gyvenimai! tą 
plačią programą, reikalinga 
Massachusetts Komunistų Par
tijai sukelti $15,000. Jei no
rim išlaikyti Ameriką nuo įsi
kišimo į karą už imperialistų 
grobikų reikalus, ir jei norim 
apsaugoti Amerikos jaunimo 
gyvastis, kurių žūtų tūkstan
čiai, tai turim drūčiai darbuo
tis toj linkmėj, turim pasiekti 
organizuotus ir neorganizuo
tus darbo žmones. O tam rei
kalinga pinigai.

Vieni komunistai tai atsiek
ti negalės. Todėl Komunistų 
Partija atsišaukia į visus or
ganizuotus darbininkus-kes ir 
į jūsų organizacijas ateiti pa- 
gelbon paaukaujant iš orga
nizacijų iždų ir pavieniai žmo
nės iš savo kišenių. Aukas su
rinkę Amerikos 
Partijos rinkimų 
1940 m., siųskit: 
1190 Wasly St.

Komunistų 
kampanijai 
J. Grybas, 

Norwood, 
Mass, čekius ar money orde
rius išpirkit ant S. Penkauskas 
vardo. Taipgi surinktas aukas 
pageidaujama atvesti į Boston 
Areną kovo 31 d. Ten ant vie
tos priimsim ir priduosim 
bendrai nuo Mass, lietuvių. 
Taipgi meldžiam jau dabar 
pradėti organizuoti lietuvių 
mases ir kad mes lietuviai žy
mia dalim prisidėtum prie už
pildymo Boston Arenos. Lauk
sim nuo komunistų ir simpati- 
kų darbininkų-kių paramos ir 
talkos.

Lietuvių 
Distrikto

Roma. — Italija susitarė 
su Vokietija, kad šiemet 
bus leista trisdešimčiai tūk
stančių italų važiuot į Vo
kietiją laukų darbams.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Tel. TRObridge 633«

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skviro, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedeliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 21 April

BUS CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan Avenue Brooklyn, N. Y

NOTARY 
PUBLIC

H

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY AND NIGHT

1
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Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Boom, Turkish Room, Russian
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Accę^nodations.
Admission 50c, day & night, Saturday night 75c,

SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night
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Francijos Valdžia Žada 
Palengvint Cenzūrą

Paryžius. — Daugelis 
Francijos seimo atstovų 
skundėsi, kad valdžia palai
ko perdaug griežtą cenzū
rą kas liečia žinias apie 
karą ir politines nuomones 
spaudoje.

Franci jos ministeris pir
mininkas Daladier pasiža
dėjo palengvint cenzūrą; ir 
seimo atstovų rūmas 450 
balsų prieš vieną išreiškė 
pasitikėjimą Daladiero val
džiai.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA

Liet. Lit. Draugijos svarbus susi
rinkimas įvyks 4 d. kovo, 8 vai. va
karo, Liaudies Name, 735 Fair
mount 
lyvauti,

‘reikalų

Liaudies Name, 
Ave. Kviečiame narius da- 

, nes turime daug svarbių 
aptarti.

(53-54)
J. B. Sekr.

WILKES-BARRE, PA
Kliubo 
pirma- 
v., Va- 
Square.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
susirinkimas įvyks ateinantį 
dienį, kovo 4 d. Pradžia 7 v. 
linčienės Studijoj, 28 Public 

narę dalyvauti
nes turime ap-

Prašau kiekvieną 
šiame susirinkime, 
tarti daug svarbių reikalų. Taipgi 
reikės išrinkti naują valdybą šiem 
metam. Kviečiu ir nenares dalyvau
ti. — M. R. V., Sekr. (53-54)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Knygy

no parengimas-šokiai su 
įvyks kovo 2 d., Minėto 
tinėj svetainėj, 7 v. v. 
Prašome dalyvauti.

užkandžiais 
Namo apa- 
Įžanga 25c.

LLD. 6 kp. susirinkimas įvyks ko
vo 4 d. Visi nariai skaitling daly
vaukite, nes yra labai svarbių) daly

 

kų aptarti. Prašome nepamiršti ir 

 

duokles užsimokėti, nes Centrini rei
kalingi pinigai, 
maitis.

Fin. Rašt./G. Si- 
(53-

PHILADELPHIA, PA
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 3 d. kovo, 2 vai. 
po pietų, 1812 S. Front St. Prašome 
dalyvauti susirinkime, atsiveskite ir 
naujų narių. — Kom. (52-53)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. kovo, 2:30 vai. 
Ann St. Prašome 
šiame susirinkime, 
misija išduos pilną
turėsime rinkti darbininkus rengia
mam 
narių 
šome

po pietų, 15-17- 
narių dalyvauti 
Vakarienes ko- 
raportą, taipgi

parengimui, 9 d. kovo. Kurių 
duoklės dar nemokėtos, pra- 

užsimokėti. — K. K. Sekr, 
(52-53)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, kovo 3 d., 2:30 vai. po 
pietų, Lietuvių Kliube, 4th ir Upland 
Sts. Visi nariai dalyvaukite ir būki
te laiku. Sekr. (52-53)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, kovo 3 d., Lyric Svet., 

kampas Park ir Broad Sts., bus ro
domi paveikslai “Alexander Nev
sky.” Pradžia 2 vai. po pietų. Sty
gų Orkestrą, vadovaujant V. Visoc
kiu! 
40c. 
pa.

pagros keletą kavalkų. įžanga 
Visus kviečia ALDLD 68 kuo- 

(52-53)

BOSTON, MASS.
2 kp. Moterų ekstra su- 
įvyks sekmadieni, 3 d.

SO.
ALDLD 

sirinkimas 
kovo, 3 vai. po pietų. Lietuvių Am.
Piliečių Kliubo Svet., 376 Broadway. 
Visos draugės dalyvaukite, nes turi
me svarbių reikalų, kurie turi būt 
atlikti. Atsiveskite ir naujų narių. 
Po susirinkimo, 6 v. v. prasidės pa
rengimas, kuriame galėsime pavaka
rieniauti ir linksmai laiką praleis- 

(51-53)ti. — H. T.

PLYMOUTH, PA.
LDS 60 kp. ruošia kazyrių parę 

kilbasų vakarienę, dd. Krutulių 
kambariuose, 72 Nesbitt St. Sekma
dienį, 3 d. kovo, 2 vai. po pietų. 
Vakarienė 6 v. v. Kviečiame daly
vauti, galėsite skaniai pavalgyti, bus 
ir alučio. Kas mylės kazyriuot, pra
šomi savo kazyrėm lošti. — Kom.

(51-53)

ir

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 3 d. kovo, 2 vai. po pie
tų, S. Bakanausko Svet. Visi nariąi 
būkite laiku, nes turėsime daug da
lykų aptarti. J. Matačiūnas. (51-53)

MONTELLO, MASS.
Sekmadienį, 3 d. kovo įvyks svar

bios prakalbos, 7 v. v. LTN Svet. 
Kalbės Moterų Tarybos sekretorė K. 
Petrikienė iš Brooklyn©. Bus graži 
muzikalė programa. Moterų Apšvie
tos Kliubas kviečia visus dalyvauti.

(51-53)

buvęs

PATERSON, N. J.
Lietuvių Okėsų Neprigulmiqgas 

Piliečių Kliubas rengia lietuviškus 
“Show.” Bus rodoma filmą, Lietu
vos Šalies gyvenimas. Filmą nuėmė 
Lietuvoj p. VI. Mučinskas,
Švedų Amerikos linijos lietuvių sky
riaus vedėjas. Bus rodoma 3 d. ko
vo, 6 v. v., 62 Lafayette St., Baka
nausko Svet. Įžanga suaugusiems 
35c, vaikams 15c. Kviečiame daly
vauti. (51-53)

s
Penktas puslapis

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2108 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ARAGONA
2108 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 196 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VITO LICAVOLI 
Rex Tavern

196 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5618 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 13—15 Grand St., Ext., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

MICHAEL NEWMAN 
Lucky Bar & Grill

13—15 Grand St., Ext.. Brooklyn, N.

be

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2334 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 406 So. 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the

400 So.

premises.
WALTER AMBROSE

3rd St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE
RL 5528
to sell bear, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, CounYy of Kings, to be consumed 

on the premises.
CLIFTON BAR & GRILL. INC.

281 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 30 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 350 Flatbush Ave., Ext. 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

CASA DEL RITZ, INC.
350 Flatbush Ave., Ext., Brooklyn, N.

Bo
to

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
600—2 E. 
County of 
premises.

L.\ SALLE R. & 
4—5 Newkirk Plaza 
A-K-A 600-2 E. 16 St..

at 4—5 Newkirk Plaza. A-K-A 
16th St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

L. CO.. INC.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW58 has been issued to the undersigned 
to. manufacture wine under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 182—15th St., Borough cf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH DELLA MONICA 
Dctmonico’s

182—15th St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 713 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

713

the premises.
SIDNEY JURIS. ADMINISTRATOR 

Estate of Harry Juris
Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1877 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and iiquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I>aw at 72—74 /Van Dyke St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
EVA SHAINMAN & ABRAHAM RESNICK 

Ideal Restaurant
72—74 Van Dyke St., Brooklyn, NI. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1830 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol ixiw at 282 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN
282 Flatbush Ave.,

Kings, to be consumed

KELLY
, Brooklyn,N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2094 has been issued to the undersigned 
to ’sell beer, \<ine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 595 Union Ave., .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTHONY
& JAMES CURCIO-MIAMI RESTAURANT 
595 Union

VERRUTO. EDWARD CURCIO

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law al 432 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

432

the premises.
ANDREW J. GALLAGHER
The Rocky Road Tavern

Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1687 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 239 Irving Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES MACK 
Mack’s Tavern

231 Irvin" Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5600 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 675 Fulton St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL STERN
675 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2241 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at lft8 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN WOJSIAT
168 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1048—1061 Ocean Parkway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP. 
1048—1064 Ocean F’kway, Brooklyn, N.

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 560 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW JOSEPH GALLAGHER 
Gallagher’s Subway Inn 

E'ulton St., Brooklyn,560 N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1511 has beėn issued to the undersigned- 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 503 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. 
Gallagher's

9 Willoughby St.,

GALLAGHER 
Subway Inn 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 
Putnam Ave., 
of Kings, to 

HARRY

399 Nostrand Ave., & 295 
Borough of Brooklyn, County 

be consumed on the premises, 
NUDEL & 

Buckhorn 
Nostrand Ave.399 ________  ____

& 295 f’utnam Ave.

LOUIS LEVINE 
Grill

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
RL gJ02 has been issued to the undersinged 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 553-555 Fulton St., and 6- 
8-10 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. I -

MEYER’S CANblES, INC, 
553—555 FUlton St., 
6—8—10 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 914 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHIAS LAUKUS 
.Oasis Bar & Grill

914 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No 
RL 1751 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3147—53 Voorhies Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

AUGUST L. ROEDER 
Roeders Beach

3147-53 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2105 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8500 Fourth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LA TOURAINE CAFE, INC.
8500 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2062 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A 
trbl Law at 
trand Ave., 
of Kings, to

of the Alcoholic Beverage Con- 
1274 Fulton St., & 542A Nos- 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises. 

NORMOND REST. INC.
1274 Fulton St.,
A-K-A 542A Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
RL 1814 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 400 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TIMOTHY GAVAGAN
400 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1970 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4616—5 Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN KEAN 
4616—5 Avenue, Brooklyn, N. Y.

Licen it No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 6481 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 43 Debevoise Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

43

the premises.
PARAMOUNT RECREATION 

CENTRE, INC.
Debevoise PL, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tiiat License No 
RL 2309 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 179 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of K,ings, to be consumed 
on the premises.

HENRY & ALFRED STOGNIEW 
179 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2259 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Place, 
Kings,

6-8-10 I’ark
County of 
premises.

99—5th

at 99-—5th Ave. & 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the
PATRICK J. MURPHY

Ave., & 6-8-10 Park Pl..
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given tiiat License No 
RL 1608 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

Borough 
be

trol Law at 722 Coney Island Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

VICTOR LAZARO 
Vic’s Restaurant

722 Coney Island Ave., Brooklyn,

con-

N.

NoNOTICE is hereby given that License 
RL 1617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law ar. 1149 East New York Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SAM STILLMAN
1449 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1583 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 279 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 161—f>th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. MITCHELL
Brooklyn, N. Y.161—5th

NOTICE 
RL 1582 __ __ ____ ..___
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 636 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT ECKERT 
Glenmore Hall

636 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1899 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1 Ridgewood PI., & 3t,8 
Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

1
&

RIDGEWOOD STAR BAR & GRILL 
Ridgewood Pl„ 
388 Palmetto St Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 184 __________ _____
Brooklyn, Count^ of Kings, to be consumed 
on the premises.

Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of

LESTER
184 Broadway

HAMILTON
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2253 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 110 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COURT CAFE. INC.
110 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tiiat License No. 
RL 5575 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7201—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN M. SULLIVAN
7201—5th Ave., Brooklyn, N Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 194 Livingston St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSS REST. INC.
194 Livingston St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6058 has been issued to the■ undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 406 Flatbush Ave., Ext., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

B. LUNCH & GRILL, INC.
406 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, N.

be

Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 575 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCHAEFER
575 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL2111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 629 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License • No. 
RL 2263 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 34 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

B. & B. BAR & GRILL, INC.
34 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tiiat License No. 
RL 5515 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3501—11 Quentin Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings,) to be con
sumed on the premises.

FRANK JOSEPH DE LEO 
3501 —11 Quentin Rd., Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1449 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1 . ... ____  ______
trol Law at 949 -955 Willoughby Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises. .

BROOKLYN LABOR LYCEUM, INC. 
949 — 955 Willoughby Ave., Brooklyn, N.

jeer, wine and liquor at retail under
132A of tiie Alcoįholic Beverage Con-

Bo-
be

NOTICE is hereby . given that License No. 
W22 has been issued to the undersigned to 
sell wine at retail under Section 132A of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Court St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises 

DOMENICO SCOTTO
Court St., Brooklyn, N. Y.318

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1181 has been issued to the undersigned 
to soil wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1081 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH VINCENT DELANEY, SR. 
.1081 Liberty Ave., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 254 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and iiquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 408 Jay St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

KURLAND WINE & LIQUOR, INC. 
408 Ja'y St., Brooklyn, N ,Y.

NOTICE is hereby given that _______ __
L 284 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 34 Flatbush Ave., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENNESSY WINE & LIQUOR. INC.
34 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

License No

retail under

NOTICE is hereby given that License No 
L 57 lias been 
to sell wine and liquor
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 941 Coney Island Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed 'off the premises.

PATRICK V. MELIA
941 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

to the 
at

undersigned
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1370 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 245 Graliam Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
off the premises.

HYMAN
215 Graham Ave.,

Kings, to be consumed

BERGER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L-9 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 4911 — 12th Ave., 
County of 
premises.

4911—12th

Kings ,to

ARTHUR
Ave.,

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SPAGNA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
CTR 29 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 91.8 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tlic premises.

ARCADIA BALL ROOM CO.
918 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3437 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed on the 
premises.

SANDQUIST TAVERN, INC. 
3523 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2344 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 945 Frankiyn Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MONTGOMERY BAR & GRILL, INC. 
945 Frankiyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9 Willoughby St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. 
Gallagher’s

9 Willoughby Ave.,

GALLAGHER
Subway Inn

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 6719 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 807 Coney Island Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

LILLIE TEAHEN 
807 Coney Island Ave. 1________  _ _.Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1785 has been issued tq. the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 964 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK J. McGRATH
964 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1501 Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERMAN GUTMAN
1501 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 775 has been issued to the undersigned ( 
to sell wine and liquor
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- J 
trol Law at 76 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off '

at retail under I

76

the premises.
WILLIAM H. VAN VLECK, INC.

Montague St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
L—795 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1133 Washington Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

RAY WOLFF
1133 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control 
Fulton 
Kings,

at 1808A 
County of 
premises.

1808A

Law
St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the 

MARIA SCHMIDT
Four Star Delicatessen

Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11738 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
75

at retail 
of the Alcoholic 
2945 Fulton St., 

County of Kings, to 
premises.

under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

21)45 Fulton

NOTICE

HENRY 
St.,

BREMER
Brooklyn, N. It

hereby given that License No. 
RL 1770 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the ‘Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1513—15—69 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED GUGLIELMELLI 
1513—15—69 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tiiat License No. 
RW300 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec- 

132 A of the Alcoholic Beverage Con- 
at 1145 Broadway, Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed on 

premises.
SAMUEL FRADIN

1145 Broadway, Brooklyn, N. Y.

tion 
trol 
lyn, 
the

NO l'ICE is hereby given that License No. 
RW4J8 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A pf the Alcoholic Beverage Con
trol _ Law at 485—487 Nostrand Ave., 

" ' ' County of Kings,
premises.

trol Law at 485— 
rough of Brooklyn, 
be consumed on the ... . ...... .

FRIEDRICH JULIUS MERKEL 
48.1—487 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

Bo- 
to

hereby given that License No 
RW 318 has been issued to the underrigned 
to sell beer and wine at retail under See 
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 755—-3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BEN IT A TA MELIS
7 55 -3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

8 hereby. Kiven that License No. 
RW 468 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A 
Law 
lyn, 
the

of the Alcoholic Beverage Control 
at 168 Marcy Ave., Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed 

premises.
LITHUANIAN ATHLETIC CLUB 

Marcy Ave. ' Brooklyn, N.

on

168
NOTICE is hereby given that License __
RW 444 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 128 No. 10 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ANDERSON
128 No. 10 St.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given tiiat License No. 
RW 322 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
tion 132A of the Alcoholic
trol Law at 1833—1835 Strauss St.,

No

__  Sec
Beverage Con-

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

ROUMANIAN PEASANTS. INC.
1833—1835 Strauss St., Brooklyn, N. Y.

im wi im w» wi mm.m.m.m.w»mmi.ivi.miwji.mimwimim.immm

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kiibasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

3

3

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158 BAR ir GRILL

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y,

T

Lietuvių Restaurantas
Ofnc

lliąuor#

Gaminam valgius b 
turime Amerlko* 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Vasario Menesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

i®

i

j

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS
STUDIO COUCHES—KITCHEN SETS

PARLOR SETS

DINETTE SETS, MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y,

Tel. EVergreen 7-8451

VARPO KEPTUVĖ' i

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

r ./* v
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Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čiclų rugių, senvi 
čiain duona, balta duona 
pama roliai ir bandukės.
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Caleh ir raisin duona. Taipgi ke- 
Puiklausias pasirinkimas skaniausių

Siunčiame duoną per paštą j kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
IMĮIVĮIVĮI!U!I MIMI IMI I 

i

Didelis Išpardavimas

NOTICE is hereby given that License 
RL 2128 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and iiquor at retail under 
Section 132A. of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1110 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HOWARD JACOB SCHULTZ 
1110 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
W. W.8 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 
132A of the Alcoholic, Beverage Control Law 
at 182 — 15th St.,' Borough of Brooklyn, 

the
at 182
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH DELLA MONICA 
Deltnonico’s

182—15th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

Nupigintam Kainom
SIUTAI ir OVERKOTAI

Vienatinis Lietuviškas

KABARETAS
STANLEY M1SUNAS

Savininkas

Išparduodami dabar už

originališkos kainos *

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 292 hail been issued to • the undersigned" 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132Ą of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8712—14—13 Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

ANDREW ĖRCOLINO 
Red’s Restaurant

3712—14—13 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2131 has been issued to the undersigned 
to sell b&ir, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol L^w at 95 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pre-nises.

FRANK DALEY & ANTHONY 
PLONSKIE

95 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

X>J Muzika ii’ Floor Show kiekvieną 
penktadienį ii* šeštadienį

Degtinės,. Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St, Brooklyn, N

Prie R. K. O. Republic Teatro

Naudokitės Mūsų giu 10 Išmokėjimų Planu

NARINS SONS A

670 Grand St., corner Manhattan Ave
Brooklyn, N. Y.

,1 „A
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Šeštas puslapis

Now mot
šeštadienis, Kovo 2, 1940

Specialė Darbo P-jos 
Konvencija

priežiūroj 
bešališko 
paskyrė

Specialė Am. Darbo Partijos 
Now Yorko Apskričio konven
cija atsidarė pereito ketvirta
dienio vakarą, Commercial 
High School patalpose, 155 W. 
65th St., N. Y., 
Herman Hoffman’o 
arbitratoriaus, kurį 
Aukščiausia Teismas.

Morris Watson, progresyvių 
komiteto partijai atbudavot pir
mininkas, sako, kad progresy
viai tini didelių laimėjimų. 
Bent 90 nuošimčių apskričio 
komiteto narių, atstovaujančių 
reguliarius ADP kliubus, remia 
progresyvius.

Pati specialė konvencija yra 
progresyvių laimėjimu. Reakci
ninkams pereito spalio 6-tą 
bandžius apsk. komit. mitin
gą išardyt užgesinimu šviesų 
posėdžių salėj ir taip pasilikti 
galioj, nariai pasipiktino, bu
vo prie žvakių šviesos išrinkti’ 
pažangieji. Tačiau reakcinin
kams akyplėšiškai ginčijant, 
kad jie tebesą viršininkais, dėl 
ramybės ir organizacijos gero, 
progresyviai tuojau pąsiūlė su
šaukt specialę konvenciją, bet 
bet reakcininkai spyrėsi iki, 
pagaliau, teismas patvarkė, kad 
tokia konvencija turi įvykt.

Paskutinis Užkvietimas į LMS 3-čio 
Apskričio Bankietą Kovo 3-čią

Gerbiami Brooklyn© ir apy
linkių lietuviai: Jūsų atsilan
kymas į Lietuvių Meno 3-čio 
Apskričio vakarienę suteiks 
mums moralės ir finansinės 
paramos darbuotis ant toliau 
meno-dailės srityje. Apskritys 
organizuoja įvairias meno-dai
lės grupes ir gelbsti jau 
vuoįančioms. Apskričio 
stangomis suorganizuota 
tuvių Stygų Orkestrą.

Vakarienė bus šio sekma
dienio vakarą, kovo 3-čią, 
Liet. Am. Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne. Pra
džia 6 valandą. Bilietas $1.25. 
Skani vakarienė, alus, graži 
dainų-kalbų programa. Dai
nuos A. Klimaitė, Aidbalsiai ir

kiti. O viršutinėj Kliubo sve
tainėj gros G. Kazakevičiaus 
orkestrą ir nenorinti valgyt 
linksmai šoks. Vien į šokius 
įžanga 35c. šokiai prasidės 7 
vai. vakaro.’ širdingai užkvie- 
čiam.

gy-
pa-

Lie-

Pastaba LMS 3-čio Apskričio 
Vienetų Delegatams

LMS 3-čio Apskričio metinė 
konferencija įvyks kovo 3 
(March), Liet. Am. Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė., Broo
klyne. Pradžia 10 vai. iš ry
to. Konferenciją atidarysim 
griežiant Stygų Orkestrai. To
dėl visi delegatai ir svečiai 
būkite laiku.

LMS 3-čio Apskr.
Komitetas.

Pienvežiai Reikalavo 
Grąžint Darbus

Aidbalsiai Dainuos
Per Radio

Shef- 
išve- 
“sta-

1-mos Kuopos Balius 
Jau Šį Vakarą

Susižeidė Darbe
Herman Weisman, 35 m., iš

stojęs valyt langus bildinge 
prie 1495 Amsterdam Ave,, nu
trūkus diržui, krito nuo 4-to 
aukšto ii’ pasikorė - pasismeigė 
ant geležinės tvoros. Pavojingai 
sužeistas; nugabentas Knicker
bocker ligoninėn. \

Rengia Lietuvių Meno Sąjungos 3-čias Apskritys

Sekmadienį, Kovo 3 March

Šį šeštadienį, kovo 2-rą, pu
sė po 5-kių, vakare, bus gir
dima dainuojant Aidbalsiai, iš 
WCNW radio stoties, kurioj 
turi Juozas Ginkus per tris 
vakarus programas.

Korespondentas.

LDS 1-mos kuopos rengiamas 
gražus ir. smagus vakaras su 
dainų programa, geromis vai
šėmis ir šokiais įvyks šį vaka
rą, šeštadienį, kovo 2-rą 419 
Lorimer St., Brooklyne. Kvie
čiami ne vien nariai su šeimy
nomis, bet ii- visi norinti pasi
linksminti. Įžanga 25c. Dai
nuos P. Grabauskas, L. Kava
liauskaitė, A. Velička. Grieš G. 
Kazakevičiaus orkestrą. N.

Mrs. R. Witlen, 331 E. 100
St., N. Y., ryte rado savo 7 
mėnesių sūnelį blanket/) 
dusintą vigė.j.

PAJIEŠKOJIMAI
Jicškau pirkti biznį, restauraciją 

su gėrimais, batų krautuvę, keptu
vę, kriaučišką biznį arba kokį kito
kį stambesnį. Norinčių parduoti bi 
kurį iš 
pranešti 
49 'Pen

Viešas Padėkos Žodis
Sekmadienį, vasario 25-tą, 

Labor Lyceum salėje, 949 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y., 
įvyko Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimas. Buvo persta-( 
tytas veikalas “Lietuva.” Vei
kalo perstatyme ėmė dalyvumą 
sekamos spėkos: Aido Choras, 
L. Liaudies Teatras, Ensemblis 
Aidbalsiai ir pora draugų, ku
rie nepriklauso viršminėtose or
ganizacijose, o dalyvavo vaidi
nime. Veikalą sumokino A. 
Jeskevičiūtė. Muzikos mokyto
jos: A. Žilinskaitė, L. B. šali- 
naitė. ?

Pajieškau savo giminių ir pažįsta
mų ir jeigu kas žinote apie mano 
brolį Juozą Gedminą, kuris girdė
jau mirė sausio mėnesį, 1940 m. Pa
ėjo iš Ylakių vals., Mažeikių Apskr., 
Kauno rėdybos. Paskutiniu laiku gy
veno Brooklyn, N. Y. Už suteikimą 
žinių atlyginsiu. Frank Gedminas, 
808 Marsac St., Bay City, Mich.

(51-56)

minėtų biznių, prašome 
šiuo antrašu: J. Mokola, 

Eyck St., Brooklyn, N. Y.
(52-54)

LIETUVIU AMERIKOS 
PILIEČIU KLIUBE
280 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Pradžia 6 v. v.

Įžanga $1.25

Užtai gausite skanią vaka
rienę ir šalto alučio.

Laike vakarienės graži 
nuizikalė programa

KLIMAITĖ
Ji dainuos laike vakarienės

ŠOKIAMS GROS GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Šokiai prasidės 7 v. v. Vien tik Šokiams įžanga 35 centai.

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

Programoj dalyvaus Ensemblis Aidbalsiai, vadovau
jant B. šalinaitei; A. Klimaitė, ir taipgi turėsime vieną 
žymų menininką, kuris aiškins visuomenei Meno reikšmę 
ir menininku -tikslą. Užkviečia L. M. S. 3-čias Apskritys. 

C v
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Jau buvo rašyta, kad 
fiel’d Kompanijos pieno 
žiotojai buvo paskelbę 
pičių” pereitą šeštadienį pro
testui prieš bandymą apsun
kint darbą ir pravarymą iš 

[darbo trijų darbininkų, kurie 
Prieš prasidedant konvenci- vardan visų pasipriešino dirbt

jai, ilga delegatų eilė, nusitę- ekstra darbą. Dabar tų trijų 
sianti net iki Broadway, laukė grąžinimo darban klausimas 
progos įeit. Jie įleidinėta po'yra bešališko pirmininko Ar- 
penkis grupėj. Salėj pristatyta 
daug policijos.

Konvenciją atidarė bešališ
kas arbitratorius Hoffman ir 
pareikalavo išsirinkt pirminin
ką visam konvencijos laikotar
piui. Pirmininkui paliekama 
paskirt (žinoma, su pritarimu 
konvencijos) komisijas man
datams, įstatams, nominaci
joms.

thur S. Meyers rankose. Uni- 
jistai pereitą ketvirtadienį sa
vo susirinkime reikalavo 
skubint grąžinimą.

pa-

Brooklyniečiai Kitur

Ir Bellevue Ligoniai 
Pamatys Žolės?

Prie garsinimų prisidėjo lie
tuviškų radio valandų 
Garsiu veltui: Juozas- 
ir Jonas Valaitis.

vedėjai. iš 9

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Šešis Sužeidė Šapos 
Eksplozijoj

Laike darbo ištikus eksplo
zijai Reichold Chemical Cor
poration šapoj, 105 Bedford 
Ave., sužeista 6 darbininkai. 
Keturi apžiūrėta - aprūpinta 
pirmąja pagelba ant vietos ir 
pasiųsta namo, o du pavojin
gai sužeisti nugabenti ligoni
nėn.

Nelaimės laiku darbe buvę 
apie 200 kitų darbininku, bet 
jie laimingai išliko nesužeisti.

Pavojingai apdegė William 
Raven, 26 m., 89-24 127th St., 
Richmond Hill, ir Albert 
Rehm, 22 m., 35-34 95th St., 
Jackson Heights. Pirmasis nu
gabenta į Wyckoff, o antrasis 
į Greenpoint ligonines.

K. Petrikienė šiandien iš
vyksta į Naująją Angliją. Ji
nai sakys prakalbas Norwoo- 
de ir Gardneryje.

D. M. šolomskas sekmadie
nį vyksta prakalboms Phila- 
delphijoj ir Chesteryje.

M. Mizara ir M. Dobinis 
vyksta Washingtonan į Na- 
cionalę Ateiviams Gint konfe
renciją. Pirmasis atstovaus 
dienraštį “Laisvę” ir LDS Cen
trą, o antrasis — LDS 3-čią 
Apskritį.

Pereitą sekmadienį J. Siur- 
ba buvo išvykęs Waterburin, 
o J. Gasiunas — Baltimorėn 
kalbėt Liet, nepriklausomybės 
minėjimuose. A. Bimba kalbė
jo eilėj apylinkės kolonijų bė
giu pastarųjų poros savaičių. 
Centraliniai draugai visada, o 
ypatingai sąryšyje su Liet, ne
priklausomybės minėjimais į- 
sitraukę į “viso svieto” dar
bus.

Gal būt ir Bellevue ligoni
nės įnamiai neužilgo pama
tys daugiau žalumynų, jei 
Manhattan prezidentui Isaacs 
pavyks pravesti savo sumany
mą. Jis įteikė Sąmatų Tarybai 
rezoliuciją, kuria reikalauja
ma 124,000 ketvirtainių pėdų 
plotą prie East River ir Belle
vue ligoninės padaryt parku- 
čiu-pieva.

Jis sako, parkutis būtų ne
paprastai reikalingas dakta
rams, slaugėms ir kitiems li
goninės tarnautojams, taipgi 
ligoniams.

žemės plotas padaryta už
pilant East Upės įlankas. Tai 
buvo vienas didžiųjų Isaacs 
pastangomis išgautų projek
tų ir jisai išreiškė didelį pa
geidavimą, kad projektas bū
tų panaudotas ne kam kitam, 
kaip tik tos apylinkės žmonių 
pasilsiui, pasigrožėjimui.

parengimui 
padirbėt, ir

prisiėjo 
nemažai 
atydon, 

iš eilės

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

šiam 
smarkiai 
išlaidų padėti. Imant 
kad tai buvo trečias
nepriklausomybės atžymėjimas, 
tai galima pasakyti, kad pavyko 
gerai, ir pelno dar liks Vil
niaus lietuviams.

Šiuomi išreiškiame ačiū vi
siem aukščiau minėtiem talen-j 
tam, kurių prisidėjimas pada
rė apvaikščiojimą pasekmingu. 
Todėl dar sykį tariame didelį 
ačiū visiem dalyviam, taipgi ir 
mūsų jaunai Stygų Orkestrai.

Varde LLD, LMS ir LDS 
Apskričių Komitetas,

M. Dobinis, prez.
J. Dainius, sek r.

—
—

—
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P ETK A S GR A! JA U SK A S 
Baritonas

LILLIAN KAVALIAUSKAITĖ 
Mezzo-sopranas

Eng Ying, 53 m., 18 Cor
nelia St., rastas einant siauru 
Independent Subvės krantuku 
greta bėgiu netoli Houston St. 
stoties, nešinas vienu guziku 
stikle. Jis nubaustas $5 užsi- 
mokėt, žinoma, ne už guziką, 
bet už vaikščiojimą ne vietoj.

L.D.S. 1-os Kuopos Vakarėlis
šį šeštadienį, kovo-March 2 d., “Laisves” sale j e, 419 Lorimer St., Brooklyne vyks 

L. D.S. 1-mos kuopos vakarėlis
BUS SKANIŲ VALGIŲ, GĖRIMŲ IR GRAŽI MUZIKALIŠKA PROGROMA

A LEKAS VELIČKA 
Tenoras

Velička su Grabausku duos gražių duetų, Kavaliauskaite padainuos solų, o vietine 
vaikų draugijėle duos , kitokių pamarginimų. Šokiams gros Geo. Kazakevičiaus orkestrą.

Visi L. D. S. nariai ir pašaliečiai yra širdingai kviečiami dalyvauti šiame paren
gime. Čia linksmai praleisite laiką ir pasimatysite su daugeliu savo draugų.
Įžanga tik 25c. Pradžia 7 v. v. Rengimo Komisija.

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

Ė- -EJ

Veikalo “Lietuva” Tikietų 
Platintojams

Malonėkite sugrąžinti tikie
tus ir pinigus už parduotus ti
kietus, kad galėtume padaryti 
atskaitą.

Sekr. J. Dainius,
i 46 Ten Eyck Street, 

Brooklyn, N. Y.

Ateities Žiedo Vaiky 
Mokyklos Reikalais

šiandien mokinimas prasi
deda paprastai, 2 vai. po pie
tų. Mokiniai, nesivėluokite. 
Vakare turėsime dalyvauti 
LDS 1-mos kuopos rengiama
me metiniame baliuje.

Na, o kitą subatą — mūsų 
mokyklos parengimas, 
mokiniai turėsite 
dyti programoj, 
esate prisirengę ?

Kurie paėmėt
duoti, tai grąžinkite 
už parduotus, o kuri,ė dar ne- 
pardavėte, pasistengkite par
duoti.

Mokyklos tvarkymo komisi-; 
ja prašoma šio šeštadienio po- [ 
pietį ateiti pasitarti kas liečia 
kovo 9-tos parengimą.

Taipgi būtų gana gerai, kad* 
tie, kurie išgali, paaukautų 
kokį kumpį ar ką kitą tam va
karui. Tai bus naudai moky
klėlės. Daugiau sukeikime pi
nigų, daugiau galėsime vai
kams duoti “šio.”

x Komisija.

Mrs. Getrude Sutphin, žur
nalams rašytoja, girtam bar
nyje pernai nudėjus savo vy
rą, nuteista 8 metus kalėti, 
bet nuo baudos atleista su są
lyga, kad ji išbusianti per 8 
metus negirtavus

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo)

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Sto-e

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

Calvrrts
‘Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ G ft RIMŲ

skeLbkites : -laisvėje
Mateušas Simonavičius

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos
tuotos 
vyrai,

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

»

f

tikietus par- 
pinigus

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

Visi 
gerai pasiro- 
Kaip gerai

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties .

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Te!.: Glenmore 5-6191

'ulXriv / .V. '2V;
iii j ilfiK^įl'i—

Telephone: EVefrgreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam. , 
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y. L

estate b F

BARRY P. SHALLINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto .
Tel. Virginia 7-4499

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

gjĮM

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEW 

701 GRAND STREET 
Bet. Graham & 

Įsteigta 1892

E L E R
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Avės.
TeL Stagg 2-2178




