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Ruoš kime žiemi
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

J

Jei norit pasijuokti, tai pa
siskaitykit:

“Suomiai visur pliekia bol
ševikus... Puola jų (bolševi
kų) kolumnas, amunicijos kro
vinius. Viipuri fronte raudo
nieji pasibaisėtinai pliekiami.“

Kas šitaip rašo ? Ogi Čika
gos kunigų “Draugas“ savo 
laidoj iš vas. 29 d.!

Paimtosios
pirmojo “D.” 
viii.

Indai Skelbia Kovą 
Už Pasiliuosavimą 

Nuo Anglijos

VOKIEČIŲ SUBMARINAS 
UŽPUOLĘS ANGLŲ LAI
VA NETOLI AMERIKOS

»

I
j

Skaitytojas puikiai žino, 
kad tą dieną, kai “Draugas“ 
pliekė bolševikus, pastarieji 
buvo prie pat Viborgo, begai- 
lestingai naikino likusias Man-1 
nerheimo linijos tvirtumas ir 
skaudžiai daužė kiekvieną, 
kuris tik raudonarmiečiams 
bandė pasipriešinti.

Tą dieną Helsinkio vyriau
sybės šalininkai be atvangos 
bėgo, o “Draugas“ sako, kad 
jie mušę raudonarmiečius!

Kodėl gi “Draugas“ taip ra
šo?

Todėl, kad jis nori, kad 
taip būtų!

Ar, šitaip darydamas, kuni
gų laikraštis nenusideda savo 
skaitytojams ?

Taip, jis juos mulkiais laiko 
ir dar labiau bando sumulkin- 
ti.

Štai kodėl mes turime juo 
daugiau savo spaudos prapla
tinti tuose žmonėse, kurie 
skaito kunigų leidžiamą spau
dą !

Toj pačioj Čikagoje išeina 
lietuvių liaudies dienraštis 
“Vilnis.” šiemet ji švenčia sa
vo 20 metų gyvavimo sukaktį.

“Vilnis,“ ne kaip “Draugas“ 
arba “Naujienos,“ netalpina 
juokų ten, kur turi tilpti rim
tos pasaulio žinios.

Taigi čikagiečiai ir kitų 
kolonijų lietuviai darbo žmo
nės ir privalo stiprinti “Vilnį“ 
ir “Laisvę.“

Doras katalikas, paskaitęs 
kartą-kitą mūsų dienraščius, 
tuojau nusuks nugarą 
kiems, kaip kunigų 
čiai, kuriems rūpi 
skleisti ir savo 
mulkinti.

to- 
laikraš- 

tik melai' 
skaitytojus

rašydamas-Vienas žmogus, 
“Garse“ apie Raudonosios Ar
mijos buvimą Lietuvoj, išnie
kinęs, pažeminęs ją,* kiek jau 
jis galėjo, šitaip baigia savo 
straipsnį:

Lietuvoje yra labai tylūs, kuk
lūs, ir drausmingi žmonės. Net 
ir tų vietovių, kur yra ba.zės, 
žmonės nelabai jaučia, kad 
ten stovi Raudonoji Armija.”

Bet jis ten pat aimanuoja : 
“Artėjančio pavasario ka

ras Vakaruose ir vis daugiau 
galimybių turįs išsiplėsti karas 
Suomijoje gali ir Lietuvai at
nešti nelemtų pasikeitimų. . . “

Kas tie “nelemti pasikeiti
mai“? Kas “Garso“ bendra
darbiui gali atrodyti nelem
tais, tas Lietuvos darbo žmo
nių masėms kaip tik atrodys 
lemtais.

Tiems “nelemtiems pasikei
timams“ dirvą tręšia ne Rau
donosios Armijos buyimas Lie
tuvoj, bet dabartiniai valdan
tieji sluogsniai Lietuvoje, — 
tautininkai ir jų talkininkai.

Plėsdami Lietuvoj reakciją, 
slopindami žmones, laikydami 
kalėjimuose šimtus« geriausių 
nekaltų Lietuvos sūnų ir duk
rų, tie ponai vėją sėją. Na, 
tokiam atsitikime jiems prisi
eis audra pjauti. . .

Kas to nežino, tas nežino, 
kad rytoj saulė tekės.'

ir vėl

Patna, Indija.— Veikiau-, pavergėją Indijos ir dauge- 
tysis Komitetas Indų Tau
tinio Kongreso paskelbė ne
pasidavimo kovą prieš An
gliją ir išleido pareiškimą, 
kuris tarp kitko sako:

“Indijos laisvė negali gy- 
vuot rate Anglijos imperia
lizmo. Indija visai negali 
nuo Anglijos priimt tokios 
būklės, kaip dominionai 
(Kanada, Australija ir kt.) 
nei jokios kitos būkles rė
muose (Anglijos) imperi
jos. Nes priėmimas tokios 
būklės nesutiktų su verty
be didžios indų tautos.

“Tiktai pat ys Indijos 
žmones tegali tinkamai su
daryt sau konstituciją ir 
nustatyt savo santikius su 
pasaulio šalimis per stei
giamąjį savo seimą, kuris 
būtų išrinktas balsais visų 
suaugusių Indijos žmonių.”

Šiuom pareiškimu vado
vybė Indų Kongreso taipgi 
pabrėžė, kad Indijos žmo
nės atsisako dalyvaut da
bartiniame Anglijos kare 
kaipo imperialistiniame.

Indų Kongreso Veikian
tysis Komitetas atsišaukia 
į indus Anglijos kareivius, 
kad jie atsisakytų kariaut 
už Anglijos imperializmą,

lio kitų tautų.
Indų “neklausymo” arba 

nepasidavimo kova prieš 
Angliją reiškia, kad jie turi 
nemokėt Anglijai mokesčių, 
neklausyt jokių Anglijos 
įsakymų, nieku neprisidėt 
prie Anglijos karo ir 
nai vest sabotažą 
Anglijos valdžią.

uz- 
lai- 
130 
Ke-

abel- 
prieš

IN-ANGLIJA PASITIKI
DŲ PONAIS IR MAHO

METONAIS
London. — Anglų val

džios žinovai sako, kad In
dų Kongreso komiteto pa
reiškimas prieš Angliją ne
galėsiąs tuojau “praktiškai 
pakenkt” Anglijai.

Anglijos vyriausybė už- 
reiškė, kad Anglija atmes 
reikalavimus tuojau duot 
Indijai visišką politinę ne
priklausomybę.

Anglija tikisi, kad Indi
jos kunigaikščiai ir maho
metonų vadai padės jai nu
galėt šalininkus Indų Tau
tinio Kongreso.

(Mahometonai sudaro a- 
pie šeštą dalį1 Indijos gy
ventojų. Indija viso turi 
apie 350 milionų gyvento- 
jų.)

New York. — Čia gauta 
pranešimas per radio, kad 
vokiečių submarinas 
puolęs prekinį Anglijos 
va “Southgate,” apie 
mylių nuo Puerto Rico.
Ii Jungtinių Valstijų kari
niai laivai nuskubėjo gelbėt 
“Southgate” arba jo’ jūri
ninkus.

Vieta, kur, sakoma, nazių 
submarinas u žpuolęs 
“Southgate,” yra tame van
denų ruože, kuris buvo pas
kelbtas bepusišku, per kon
ferenciją Jungtinių Valsti
jų ir - Centralinės ir Pietų 
Amerikos respublikų. Ta 
konferencija^ įvykusi Pana
moj, nustatė 300 mylių ruo
žą aplinkinių vandenų 
po bepusišką.

kai-

AMERIKA SKOLINA 55 
MILIŪNUS SUOMIJAI, 

ŠVEDIJAI, NORVEGIJAI

Vokiečių Orlaiviai Nu
skandinę Kelis Prie

šingus Laivus
Berlin. — Vokietija ofi

cialiai pranešė, kad jos or
laiviai bombomis nuskandi
no kelis didelius priešų lai
vus, padegė kelis kitus ir iš
blaškė karinius Anglijos 
laivus ir jų lydimus preki
nius laivus.

Anglijos lai-London.
vyno ministerija užginčijo, 
kad vokiečių lėktuvai su
naikino kelis stambius pre
kinius anglų laivus ir išvai
kė Anglijos karo laivus, ku
rie lydėjo tuos prekinius 
laivus.

Berlin. — Nazių spauda 
pašiepia šį anglų užgineiji- 
mą, ir nurodo, jog Anglijos 
valdžia per mėnesius slėpė, 
kad naziai rimtai sužeidė 
didelius anglų karo laivus, 
“Nelsoną” ir “Barbamą”, ir 
tik dabar kelios dienos at
gal pats Anglijos laivyno 
ministeris W. Churchill pri
pažino, kad tiedu laivai su
žeisti ir dar tebetaisomi.

tų galima tartis dėl bendros 
tautinės veiklos, (federacija) 
tęs tautinį darbą veiklos ribo
se, pageidaudama visų Lietu
vos nepriklausomumui ir tau
tai ištikimų lietuvių tvirto su- 
siorganizavimo.” -

Katalikų lyderiams atrodo 
tik jie vieni esą kompetentingi 
“tautai gelbsti.“ Bet tai yra

Katalikų Federacija
nutarė:

“...nematydama nekatali
kiškose grupėse kompetentin
gų institucijų, su kuriomis bū-'o klerikališka politika.

SovietŲ Karo Laivai 
Gal Lydėsią Preki
nius Savo Laivus

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas užgyrė nau
ją 20 milionų dolerių pas
kolą Helsinkio Suomijai. 
Pagal kongreso tarimą, se
noji Suomijos valdžia galės 
už tuos pinigus* pirkt ir 
“nekarinius” lėktuvus ir 
gazoliną, apart kasdieninio, 
gyvenimo reikmenų. Jung
tinės Valstijos jau pirmiau 
paskolina senajai Suomijos 
valdžiai 10 milionų dolerių.

Valdiškų paskolų admi
nistratorius J. H. Jones už
gyrė'-Švedijos ir Norvegijos 
prašymus — paskolint vie
nai 15 milionų dolerių, o 
antrai 10 milionų.
STAMBI ŠVEDIJOS IR 
NORVEGIJOS PARAMA 

SUOMIJAI
Švedija ir Norvegija iki 

šiol daugiausiai parėmė 
Helsinkio Suomiją kare 
prieš Sovietus.

Helsinkio atstovas Wash
ingtone, Hjalmar J. Pro- 
cope viešai paskelbė, kad 
Suomija gavo 110 milionų 
dolerių karinės paramos 
vien iš Švedijos.

Tokio. — Japonų spauda 
rašo, kad Sovietų karo lai
vai gal lydės prekinius sav 
laivus, plaukiančius preky
bos reikalais per Pacifiko 
Vandenyną į Ameriką ir iš 
Amerikos.

Anglijos šarvu otlaiviai 
neseniai suėmė Sovietų lai
vą “Serengą,” nusivarė jį į 
Hong Kongą ir nepaleidžia. 
“Serenga” gabeno metalus 
tungsteną ir antimoniją. 
Pasak anglų, šie metalai 
buvę vežami Vokietijai. -

Dabar iš Londono paskli
do kalbos, kad Anglija savo 
karo laivais iš Kanados pla
nuoja sulaikyt, krėst ir 
grobt krovinius sovietinių 
laivų, .plaukiančių iš vaka
rinio Amerikos pakraščio.

Kiti Japonijos laikraščiai
spėja kad Anglija norėtų' j^vasTr du submarinaiTa- 
uzblokaduot Vladivostoką, sirod neto]i Brazili]os. 
Sovietų Sibiro prieplauką; Taį * neoficialiai Jra. 
bet įtakingas japonų laik-1 * 1, , . , * .
rnqtiq “Niobi Niobi” daro nes»€a> Kaa jvyKęs musis rastis meni meni aaro tar Angli-os šarvuotlaivių 
išvadą, kad Anglija, bijotų jr trinių Vokietijos laivų

už poros šimtų mylių nuo 
Brazilijos.

Kitas pranešimas sako, 
kad trys < anglų ir du fran- 
cūzų karo laivai sustoję į 

— r-------- , ---- ------ eilę netoli Uruguayans,
vai sėkmingai apžvalginėj o kaip prisirengdami mūšiui. 
Vokietijos prieplaukas: 
Hamburgą, Bremeną, Cux-

Talkininkų ir Nazių Karo 
Laivai ties Pietų Amerika
Montevideo, Uruguay. — 

Atėjo pranešimai iš įvairių 
šaltinių be patvirtinimo, 

i kad didelis Vokietijos karo

užpult Sovietus.

Anglų Lėktuvai Apžvalginė
je Daug Vokiečių Miestų
London.— Anglų koman

da praneša, kad jos lėktų-1

. ~ „ Maskva. — Komunistų
haveną, Helgolandą, Kielį, dienraštis' “Pravda’.’ rašo, 
Lubecką, taipgi Berlyną ir kad Anglijos agentai renka 

ne tiesa: jiems ne tauta rūpi,’tūlus miestus šiaurinėje sau šnipus iš trockistų tar- 
’ ' ... . .... - > Vokietijoje. po prieš Sovietu Sąjungą.

Raudonarmiečiai 
Apsupo Viborgą 

Iš Trijų Šonų
Maskva, kovo 3. — Sovie

tų komandai praneša:
“Sovietinė kariuomenė 

užėmė Viborgo geležinkelio 
sandėlių stotį ir pietinę Vi
borgo miesto dalį (Suomi
joj)-

“Apsupdama Viborgą iš 
šiaurių ir pietų, Sovietų ka
riuomenė užėmė Tammisuo 
stotį, į šiaurius nuo Vibor
go, ir žemės iškyšulį Kejha- 
sniemi ir salą Turkinsaari, 
į pietų vakarus nuo Vibor
go. Sovietų kareiviai taipgi 
užėmė miestelius Kaantyma 
ir Lapinlahti į rytus nuo 
Viborgo.

“Kitose Suomijos fronto 
dalyse nieko svarbaus ne
buvo. Sovietų lėktuvai bom
bardavo priešų kariuomenę 
ir karinius punktus; oro 
kovose nukirto žemyn sep
tynis priešu lėktuvus.”

Sovietų užimta geležinke
lio stotis Tammisuo yra 
anie 5 mylios į šiaurius nuo 
Viborgo.

Diena pirmiau sovietiniai 
komandieriai pranešė:

“Sovietų kariuomenė už
ėmė sritį Paakolankoski 
vandenpuolio (krioklio), 
miestelius Heinjoki ir Man- 
nikkala, ir Viborgo-Sorta- 
valos geležinkelio stotį.

“Priešas (Helsinkio šuo-

Vokiečiai Grasina iš 
Oro Pleškint Anglus 
Aršiau Kaip Lenkiją
Berlin. — Vokietijos oro 

laivyno ministerio H. Goe- 
ringo laikraštis “Essener 
National Zeitung” rašo, 
kad nazių orlaivynas tik 
laukia Hitlerio žodžio taip 
šturmuot Anglijos karinius 
ir prekinius laivus, kaip 
anglai net nesvajojo. Jis 
primena Anglijai Lenkiją 
ir sako, kad Anglijai būsią 
dar blogiau:

“Vokiečių oro laivynas su 
vilčia laukia ateities įvykių, 
pilniausiai įsitikinęs laimėt 
pergalę.”

Nazių Lėktuvas Nukirto Že
myn du Belgų Lėktuvus

NAZIAI SUNAIKINĘ 3 
TALKININKU LAIVUS 

IR DU BEPUSIŠKUS
London. — Vokiečių sub

marinas nuskandino preki
nį Anglijos laivą ‘Pyrrhus’, 
7,418 tonų, arti vakarinės 
Anglijos.

Francūzų valdžia prane
šė, jog apie 18 dienų atgal 
Vokietijos submarinas ir 
minos sunaikino du preki
nius Franci jos laivus, vie
ną 3,754 tonų įtalpos, kitą 
5,391-no tonų.

Mina paskandino prekinį 
Italijos laivą “Mirella,” 
5,340 tonų, prie pat Angli
jos.

Nerandama pėdsakų Lat- 
j-.Mx-xxcvo xvx^u,^, vijos prekinio laivo “Pat-
'Sovietai tuo tarpu prarado | valdis,” 3,206 tonų, kuris 

perj radio pranešė, kad yra 
vokiečių lėktuvų bombar
duojamas <• ir kulkasvai- 
džiais apšaudomas.

Vokiečių oro bombos su
žeidė prekinį Norvegijos 
laivą “Brott,” 1,583 tonų.

miai) padegiojo Viborgą.
“Sovietų kariuomenė nuo 

vasario 11 iki kovo 1 d. už
ėmė 922 aptvirtintas priešo 
pozicijas, tame skaičiuje 
235 geležies-cemento fortus 
kanuolėms; priešas prarado 
506 kanuoles, 2,732 kulka- 
svaidžius, 19 tankų, 20 tūk
stančių kanuolinių šovinių, 
10 tūkstančių šautuvų ir 
virš 14 milionų kulkų.

“Nuo vasario 11 iki kovo 
1 d. buvo nušauta žemyn 
191-nas priešo lėktuvas, o

21-ną lėktuvą.”

Italija Išvijo Žydus iš Visų 
Profesijų

Rumunijos Mobilizacija
Bucharest, Rumunija. —

Roma. — Italijos valdžia 
nuo kovo 1 d. išmetė abel- 
nai iš profesijų žydus laik
raštininkus, gydytojus, ad
vokatus, vaistininkus, mo
kytojus,. profesorius, knyg-
vedžius ir kitus; tik tarp Pašaukta į Rumunijos ar- 
pačių žydų dar leido jiem miją dar 200 tūkstančių at- 
užsiimt tomis profesijomis, sargos kareivių; tai Rumu-

Mussolinis paliko bendras nija turės jau milioną ir 
profesionales teises tiktai 
keliem desėtkam žydų, ku
rie buvo įstoję į fašistų 
partiją pirm 1920 metu ir 
kurie atsižymėjo kaip dide
li narsuoliai kare prieš 
Etriopiją.

600 tūkstančiu kariuome
nės.

Turkija Rengiasi Karui

Kurstoma- Amerika ir 
Japonija prieš Vokie

tiją ir Sovietus
Maskva. — Sovietų 

riausybės laikraštis 
viestija” rašo, kad Anglija 
ir Francija bijo pradėt už
puolimo karą vakarų fron
te prieš Vokietiją, nesitiki 
ten laimėt; todėl, anot 
“Izviestija,” talkininkų dip
lomatai desperatiškai dar
buojasi, kad įtraukt į savo 
karą Juifgtines Valstijas ir 
kitus bepusiškus kraštus 

.prieš Vokietiją:
“Sykiu su Jungtinėmis 

Valstijomis, angliški ir 
francūziški karo kurstyto
jai stengiasi laikinai susi- 
šnekėt- su Japonija, auko
dami Chinijos reikalus; pa- 
kreipt Japoniją prieš So
vietus ir taip praplėst pa
saulinį karą, kad jis apim
tų ir Pacifiko Vandenyną,” 
—sako “Izviestija.”

vy-
“Iz-

Istanbul, Turkija. — Tur
kų valdžia pašaukė visus 
atsarginius oficierius iš ar
tilerijos ir susisiekimų sky
rių iki 60 metų amžiaus į 
tam tikrus karinius punk
tus, per pusantro mėnesio 
mokintis naujų dalykų tose 
kariškos tarnybos šakose.

Kokiomis Sąlygomis Vokieti
ja Darytų Taiką

Berlin. — Hitleris kalbė
josi su prezidento Roose- 
velto taikos pasiuntiniu 
Sumneriu Wellesu per pu
santros valandos. Oficialiai 
nėra atidengta, ko Hitleris 
reikalavo dėlei karo baigi
mo; bet korespondentai iš 
Berlyno praneša, kad Hitle
rio reikalavimai buvę seka
mi:

Taikos turi prašyt Ang
lija ir Francija, nes jos už
puolė Vokietiją; o jei ne, 
tai vokiečiai kariausią iki 
laimėsią.

Turi būt pripažinta Vo
kietijos valia ant Čechoslo- 
vakijos, Lenkijos ir įtaka 
Vengrijos politikoj.

Anglija turi pasitraukt iš 
tvirtoviškų savo pozicijų 
Gibraltare, Suezo kanale ir 
Singapore. Nes kol Anglija 
laikosi tose pozicijose, tol 
jinai elgiasi bei gali elgtis

Brussels, Belgija. — Trys 
kariniai belgų žvalgybos lė
ktuvai apsupo bombinį Vo
kietijos orlaivį, skridusį per 
Belgiją. Belgų lėktuvai ėmė 
šaudyt, vydami laukan na
zių orlaivį. O naziij orlaivis 
atsišaudė; nukirto žemyn 
du Belgijos lėktuvus ir tre
čią privertė pabėgt.

Vokiečių lėktuvas tuom 
žygiu nušovė vieną belgų, 
orlaivinį oficierių ir sužeidė jaus Belgijai, Holandijai irusiais jūrų keliais, 
vieną jų lakūną, o pats svei- Danijai, kol Anglija toliau; m 
kas paspruko.

Belgijos valdžia tuojau šalim. Anglija nužiūri, kad nai valdė pirm praeito pa 
užprotestavo Vokietijai, dalis to aliejaus per bepu-1 saulinio karo.
kad vokiečių lėktuvas pasi-Riškus kraštus teko Vokie-1 —r----------------
elgė kaip užpuolikas. 1 tiiai. ORAS* — Šilčiau ir lis.

ANGLIJA UŽGINA AME
RIKOS ALIEJŲ BEPUSIš-

KOM ŠALIM
Washington. — Anglijos 

ambasadorius Jaiškais pa
reikalavo, kad Amerikos
aliejaus - tepalo kompanijos kaip jūrų plėšikas-piratas, 
daugiau nesiųstų tokio alie- šeimininkaujantis svarbiai-

t mto

Turi būt sugrąžinta Vo 
leis siųst jį tom bepusiškom kietijai kolonijos, kurias ji
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Pripažįsta, Kad Buvo Meluojama
Katalikų “Garse” (iš vas. 29 d.) vie

nas žmogus iš Lietuvos šitaip rašo:
“Amerikos spaudoj pastebėjau žinių, 

esą raudonarmiečiai išniekinę Aušros 
Vartus, išplėšę bažnyčių brangenybes ir 
tt. Tai yra nepagrįsti gandai bei prasi
manymai. Pačiame Vilniuje iš jokios 
bažnyčios nebuvo paimtas ne mažiausias 
daiktelis, lygiai kaip nebuvo liesta ir pri
vačių žmonių nuosavybe...”

Na, tegu skaitytojai palygina šitą pa
reiškimą su tom “žiniom”, kurios tilpo 
katalikų, tautininkų ir socialistų spau
doj. Ten buvo pliaukšta, meluota, būk 
raudonarmiečiai išplėšę ne tik bažny
čias, bet ir krautuves, ir šiaip žmones, 
—net ir darbininkus ir valstiečius.

Dabar katalikų srovės žmogus, kuris 
baisiai neapkenčia raudonarmiečių, ku
ris apie juos prirašė niekų, priverstas 
pripažinti tą faktą, jog visos tos anti- 
sovietinėj spaudoj tilpusios žinios apie 
apiplėšimus Vilniuje buvo ir tebėra di
džiausias melas!

Mes tą sakėme tuojau, kai tie melai 
buvo skleidžiami. Jei spauda, kuri skel
bė tuos melus, turėtų bent kiek doros, 
tai ji turėtų pakartoti šį pareiškimą ir 
atsiprašyti savo skaitytojų už melagys
tes!

Naujas Smūgis Žydams
Anglijos valdžia išleido pareiškimą, 

draudžiantį Palestinos žydams pirktis 
žemės iš arabų. Kaip žinia, žydai pabė
gėliai, nuvykę į Palestiną, savo pinigais 
arba suaukotais, įsigydavo žemių skly
pus ir ant jų gyvendavo. Tai buvo jiems 
pragyvenimo priemonė.

Dabar jie įsigyti žemės Palestinoje ne
galės, net jeigu arabai ir norėtų jos 
jiems parduoti. Anglijos valdžia tatai 
griežtai uždraudė. Ji paliko žydus Pales
tinoje, vadinasi, izoliuotus, atskirtus, 
kaip kad Hitleris daro su jais užimtoje 
Lenkijoje. Skirtumas tik tame, kad Len
kija yra “ne žydų žemė”, o Palestina 
buvo skaitoma žydų žeme.

Kodėl gi Anglija taip padarė?
Todėl, kad ji nori palaikyti prie sa

vęs Arabiją ir kitas >įrolingas arabams 
tautas Mažojoj Azijoj,-^tautas, gurios 
yra mahometonų tikybos.

Anglija ruošiasi pulti Sovietų Sąjun
gą per Mažąją Aziją. Jai reikalinga pa
galba ne tik Turkijos, bet ir kitų tautų. 
Norėdama jas užbovyti, norėdama jas 
gauti savo pusėn, Anglija, štai, ima ir 
suteikia joms koncesiją: “suvaldo žy
dus” jiems skirtoj žemėj!

Ar reikia bjauresnio elgesio? Ar tai 
ne žemiausios rūšies dviveidžiavimas?

Nereikia nei sakyti, kad šis Anglijos 
imperialistų patvarkymas kelia nepa
prastą bruzdėjimą žyduose. Jiems darosi 
vis aiškiau ir aiškiau, kad ne tik Hitle
ris, bet ir Anglijos imperialistai linkui 
žydų tautos nesielgia nei kiek korektiš- 
kiau.

■ Didžiausį iš šito Anglijos žygio smūgį 
gaus tai zijonistai^ ir jų lyderiai, kurie 
taip aklai buvo įsitikėję-į Londono lordų 
gerum^.

batalionais (tūkstančiais) bėgą į turkų 
pusę.

Greitai paaiškėjo, kad tai buvo melas. 
Turkija užginčijo tas Belgrado, Londo
no, Romos, Paryžiaus ir Washingtono 
pasakas. Dabar Turkijos ministerių pir
mininkas Refik Saydam sako, kad tos 
pasakos yra tik propaganda. Jis prašo 
Turkijos liaudį joms netikėti. Jis sako, 
kad jų prasimanyto j ai ir skleidėjai pik
tais sumetimais jas išgalvojo, kad jie 
nesirūpina Turkijos gerove. Pasakyta 
storai. Melagiai prikalti prie gėdos stul
po. Bet ar tuo viskas baigsis?

Vargiai. Anglijos, Francijos ir Wall 
S try to kapitalistinės ryklės jau kaip k^ 
yra išmokę šiame kare. Jie įsitikino, kad 
nei jie gali Vokietiją užblokaduoti, nei 
sumušti. Jie norėjo ją priversti ginklų 
pagalba atsisukti prieš Sovietų Sąjungą, 
bet ir tas nevyksta. Jie išprovokavo 
Suomijos ponus karan prieš Sovietus ir 
manė, kad jiems pavyks per Skandinavi
ją užpulti Sovietus ir įsibriauti į Vokie
tiją. Bet kol kas ir ten dalykai neina jų 
naudai. Raudonosios Armijos žygiai, su
triuškinimas Mannerheimo Linijos, atro
do, prablaivys Švedijos ir Norvegijos 
valdonų protą. Kaip kam protas prablai- 
vės ir tarpe kitų Sovietų kaimynų.

Bet jeigu Anglijos ir Francijos impe
rialistai negalės sumušti Vokietiją, tai 
kas tada laukia Angliją ir Franciją? 
Ar nebus galas tiems pasauliniams plė
šikams? Ar neišsilaisvins tada Afrikos, 
Azijos, Australijos ir kitų kraštų žmo
nės? Atrodo, kad taip. Juk jeigu Vo
kietija užduos smūgį Anglijai, tai tada 
nuo Anglijos atsimes Kanada, Indija, 
kolonijos Afrikoj, Australijoj ir kitur. 
Tas pats laukia ir Francijos imperiją. 
Todėl negalima manyti, kad Anglijos ir 
Francijos valdonai atsisakytų nuo savo 
politikos—būtinai įstumti karan neutra- 
liškas šalis.

Anglijos ir Francijos valdonų vienin
telė viltis laimėti karą, tai visą pasaulį 
įvelti karan. Jiems teikia pagalbos Jung
tinių Valstijų imperializmas. Washing
tono ponai labai jiems prielankūs. Jie 
gatavi įvelti mūsų šalį karan, kad tik 
išgelbėti Anglijos ir Francijos imperijas 
nuo sukrikimo. Bet Amerikos liaudis 
tam nepritaria, tą aiškiausiai parodė 
Jaunimo Kongresas, ant kurių pirmiau
siai gula karo našta.

Belgijos ir Holandijos neutralitetas 
yra pavojuj iš Anglijos, Francijos pusės 
ir Vokietijos. Vokietijai būtų naudinga 
užimti tas šalis ir iš jų, orlaivių ir sub- 
marinų pagalba, užduoti mirtiną smūgį 
Anglijai. Anglijos ir Francijos karo ko
manda mano per jas įsiveržti į Vokie
tiją.

Danijos, Švedijos ir Norvegijos kraš
tams mažiau pavojaus iš Vokietijos pu
sės. Iš tų kraštų Vokietija gauna gele
žies rudos, maisto, medžių ir kitko. Kol 
kas Vokietijos valdonams to gana. Jie 
laisvi Baltijos Jūroj. Bet Anglijos ir 
Francijos karo komandos kursto tas ša
lis karan prieš Sovietus ir Vokietiją. Jų 
tikfelas per Skandinaviją įsibriauti iš 
šiaurių į Vokietiją, sutrukdyti Sovietų 
ramų socializmo tvarkos budavojimą, 

' paversti Suomijos ponų avantiūrą į di
delį karą.

Azijoj Anglijos ir Francijos valdonai 
kursto prieš Sovietų Sąjungą Persiją, 
Afganistaną ir Turkiją, nes tuo keliu 
mano paimti* Sovietų Bakų žibalo šalti
nius, užkariauti turtingąsias Azarbai- 
džano, Armėnijos, Gruzijos Sovietų Res
publikas, įsibriauti į Turkestaną, į med
vilnės laukus.

Balkanuose Franci ja ir Anglija dau
giausiai spaudimą daro į Graikiją, Ru
muniją ir Turkiją, su kuriomis turi su
tartis.

Šių šalių neutralitetas dabar yi’a pa
vojuj. Jas pirmiausiai Anglija ir Fran
ci j a stumia karan. Joms reikia daugiau 
drąsos, daugiau susirūpinimo savo rei
kalais, kad atsilaikyti prieš tų pasauli
nių plėšikų spaudimą.

Apsilankius Kanadoj
Ir vėl kelias dienas teko 

praleisti Mėntreale ir To
ronte, didžiausiose lietuvių 
kolonijose Kanadoj. Turė
jome prakalbas Lietuvos 
nepriklausomybės ir tarp
tautiniais klausimais. Ne
paisant ręakcijos, lietuvių 
susirinko daug. <

Montreale mes turime 
dvi ALDLD kuopas, ku
rios bendrai turi per 300 
narių. Teii gyvuoja Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Drau
gija (lokalinė), kuri turi 
per 600 narių. Gyvuoja lie
tuvių Vytauto vardu kliu- 
bas, kuris turi ir nuosavą 
namą, rodosi, apie 500 ar 
daugiau narių. Yra du cho
rai; stygų orkestrą ir kele
tas kitų organizacijų. Mon
treale, tai didžiausia lietu
vių kolonija Kanadoj. Mon- 
trealo lietuviai rūpinasi 
kultūros, apšvietos ir abel- 
nos darbo žmonių gerovės 
reikalais.

Po Montrealo seka To
ronto su lietuvių skaičiumi 
ir svarba. Toronto mieste 
yra Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugijos centras, pa
šalpos organizacijos, kuri 
turi skyrius ir kituose 
miestuose. Rodosi, organi
zacija jau turi per 800 na
rių. Toronto mieste gyvuo
ja ALDLD 162 kuopa, ku
ri turi per pusantro šimto 
narių. Ten išeina ir lietu
vių “Liaudies Balsas” du 
kartus į savaitę. Yra ir ke
letas kitų lietuvių organi
zacijų.

Abelnai, Kanadoj, lietu
viai yra didžiumoj pokari
niais laikais suvažiavę, jau
nesni žmonės, kaip mes 
Jungtinių Valstijų lietu
viai, kurie atvykome prieš 
karą, jeigu neskaityti mū
sų čia gimusį ir augusį jau
nimą. Kanados lietuviai di-
dėlėj didžiumoj turi griež-

tai demokratinį, darbinin
kišką nusistatymą. Mūsų 
darbininkiškos organizaci
jos išsiplėtę po miestus ir
miestelius. Dar bininkiška, 
kairioji srovė yra stipriau
sia.

Dabar Kanados lietu
viams, kaip ir abelnai dar
bininkams, yra sunku veik
ti, nes Kanada, kaipo dalis 
Anglijos imperijos, yra ka
re su Vokietija. Anglijos 
imperialistai steigia Kana
doj šimtus orlaivių laukų, 
kur muštravoja tūkstan
čius orlaivininkų. Eina gir
dai, kad jeigu Anglijai už
duos smūgį ant jos salų, tai 
gal Anglijos valdžia ir ka
ralius persikels gyventi į 
Kanadą.

Karo sąlygose reakcinin
kai kelia galvą vardan 
“pergalės”. Veikia karo 
cenzūra, šnipai akyliai se
ka darbininkų judėjimą, 
pažangesniems tikslams 
sunku gauti ir svetaines, 
nes persekioja svetainių sa
vininkus ir daug kitų yra 
kliūčių.

Tačiau, nei Kanados Ko
munistų Partija nuleidžia 
rankas, nei lietuvių pažan
gus, darbininkiškas judėji
mas nusimina. Darbinin
kiškai nusistatę lietuviai 
auklėja savo organizacijas.

“Liaudies Balso” leidėjai 
nusistatę savo du kart į sa
vaitę laikraštį išlaikyti, ne
paisant, kad viskas žymiai 
pabrango. Žinoma, jiems 
reikalinga Jungtinių Vals
tijų pažangių lietuvių pa
galbos. Tuo tikslu vienas iš 
kanadiečių jau lankosi vi
dur-vakarinėse v a 1 s tijose. 
Jis aplankys ir rytus, aiš
kindamas kanadiečių padė
tį, parinkdamas prenume
ratų ir aukų savo laikraš
čiui. Aš manau, kad Jungt. 
Valstijų lietuviai, kaip ki

tados, taip ir dabar pa
rems kanadiečius.

Kanados lietuvius aplan
kė jau veik visi mūsų vei
kėjai. Dabar Montrealo ir 
Toronto lietuvių yra di
džiausias p a g e i d a v i mas 
gauti nors trumpam laikui 
mūsų gerbiamą daktarą J. 
J. Kaškiaučių. Jie daug 
skaitė jo gerų ir naudingų 
patarimų sveikatos reika
lais. Jie būtinai nori gauti 
daktarą ir surengti jam 
prakalbas sveikatos reika
lais. Manau, kad dr. Kaš- 
kiaučius išpildys kanadie
čių pageidavima.

D. M. š.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Gal ir man patarsite, kas 

daryti. Aš susipykau ir net 
apsistumdžiau su savo žmo
na ir jau du metai su ja 
nebegyvenu. Ar aš jau esu 
pilnai nuo jos laisvas ir ar 
galiu su kita moteriške že- 
nytis? Jeigu negaliu, tai 
kas reikėtų daryti?

Skaitytojas.
Atsakymas:

Ne, jūs negalite su kita 
moteriške vestis, nes lega- 
liškai tebesiskaitote vyru 
dabartinės savo žmonos. 
Jeigu norite su kita ženy- 
tis, tai turite nuo dabarti
nės žmonos gauti per teis
mą divorsą, pilną atsisky
rimą. Jeigu to nepadarysi
te ir apsivesite su kita, tai

Aukos Ispanijos Kovotojų Reikalams
Organizacijų narius ir dienraščio skaitytojus prašo

me išsikirpti žemiau telpančią blankutę ir tarp savo 
pažįstamų parinkti aukų, kad galėtume pagelbėti bu
vusiems Ispanijoj lietuviams kovotojams grįžti atgal į 
Lietuvą, čekius išrašykite Helen Kaunas vardu ir siųs 
kite mūsų komiteto sekretorei: Anna Vaznis, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

Aukavusių- V ardai:
..................................................................... ................

............................................................................. ..................

...................................................... .................... •••$............

$

Neutralių Šalių Padėtis
Tik prieš kelias dienas kapitalis

tinė ir abelnai bulvarinė spauda buvo 
pilna pasakų, būk jau einą susikirtimai 
ant Turkijos ir Sovietų sienos, būk abi 
pusės sutraukė šimtus tūkstančių karei
vių ir štai tuojaus prasidėsiąs karas, būk 
Sovietų kareiviai nenorį kariauti ir jau

Jau Viborgas ‘‘Nesvarbus”
Kada Raudonoji Armija daužo Man

nerheimo Linijos centrus, kada jau pa
siekė Viborgą, per kurį eina geležinke
liai, kuris yra, kaip kokios durys, tai 
kapitalistinė spauda pradėjo jo reikšmę 
mažinti.

Ponas Hanson W. Baldwin jau rašo, 
kad “Viborgas kariniai nėra svarbus”. 
Tik ir drąsa tų buržuazinių “karo spe
cialistų”! Dar nesenai jie rašė, kad jokia

jėga negalės įveikti Mannerheimo Lini
jos, kad Viborgas yra nepaimamas, o 
dabar jau pasidarė “nesvarbus”. _

Melai, ir skaitytojų akių durpirnhsT

Vargas Anglijoj Auga
Komercinė spauda daug rašė apie ne

esamą vargą Sovietų Sąjungoj ir perdė
tomis spalvomis piešia ekonominę padė
tį Vokietijos žmonių. Tai jos tikslas; ji 
tai daro, kad paslėpti vargą ir skurdą 
Anglijoj.

Anglijoj labai, didelė stoka mėsos, 
sviesto, riebalų ir daugelio kitų dalykų.

Lloyd George smarkiai užatakavo po
ną Chamberlainą, už provokavimą karo* 
prieš Sovietus. jJis sako, kad jau ir dabar'

Perlų Jėga
Jis išsitraukė iš kišenės 

puošnią dėžutę ir padavė 
savo sužadėtinei.

—Čia tau kalėdinė dova
na, brangioji, — taria jis,— 
dvidešimt du perlai—kiek
vienas žymi tavo gyventus 
vienerius metus!

O Dieve, — sušunka ji, 
džiaugsmingai n u stebinta, 
—tu toks man geras mano 
brangusai, kad aš toliau ne
drįstu nuo tavęs slėpti to 
dalyko—perlų grandinėlėje 
dar trūksta aštuonių perlų 
iki tikrosios teisybės.

Optimistas
Transatlantiniai lakūnai 

jau buvo skridę kelioliką 
valandų virš vandenyno. 
Vienas iš jų staiga surin
ka:

—Aš matau žemę!
—Žemę? Ten visai ne že

mė, o tik horizontas,—ta
ria antrasis.

—Na, vis geriau, kaip 
niekas,— pasidžiaugia pir
masis.

(Surankiota)

galite pakliūti į bėdą ir at
sidurti kalėjiman už daug
patystę.

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KASKIAUČIUS

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964

Labai Kraujuoja per 
Mėnesines

VGerb. gydytojau, per laik
raštį “Laisvę” daug matau jus 
atsakinėjant apie sveikatą. 
Tai ir aš noriu porą klausi
mų. Mano gyvenimo dra 
yra 43 metų amžiaus, 
dvejetą vaikų, 'ūgio ji 5 p. 
ir 5 c., sveria 135 svarus. Ji 
yra labai mažakraujinga, nes 
ji labai daug kraujo praran
da laike mėnesinių.

Buvom pas gydytoją. Jis jai 
leido kokių gyduolių į ranką, 
per kelis laikus, bet nieko ne
gelbėjo. Tai nuėjom pas kitą 
gydytoją. Pastarasis liepė eiti 
ant operacijos ir išimt o varus 
ir dar ką ten. šis daktaras jau 
kokie metai liepė eiti ant ope
racijos. O pirmutinis gydyto
jas tvirtina, kad galima pa
gydyti be operacijos, leidžiant 
gyduoles į ranką.

Taigi, gerb. gydytojau, ka
tram geriau tikėti? Ir taipgi, 
ar tokia operacija yra mote
riai pavojinga? Iškalno jums 
labai dėkui.

Atsakymas
Katram geriau tikėti? Vi

saip esti. Jeigu gimtuvėj auga

Anglijos padėtis baisi, kuri turi iš už
sienio įvežti 60 procentų maisto.
—Reikia? atminti, kad kol kas dar Vo
kietija neišvystė generalės atakos prieš 
Angliją. O ji rengiasi užpulti subma- 
rinais, greitais karo laivais ir ypatingai 
orlaiviais. Nesunku išsivaizduoti, kas 
Anglijos žmonių laukia, jeigu vokie
čiams tos atakos pfryyks. Dabar Angli
jos prekybos lai vyrias yra mažesnis, 
kaip jis buvo 1914 metais. Vokiečiai per 
pirmus šešis mėnesius šio karo du kar
tus tiek nuskandino Anglijos prekybos 
laivų, kaip 1914 me this; o Anglijoj yra 
5,000,000 gyventojų daugiau, kaip 1914 
metais. Kas bus toliau? Kas laukia An
glijos salų gyventojų?

—........ . ———~~——

koks negeras navikas, tai 
kartais priseina išimti gimtu- 
vę. Jūsų moteriai, man taip 
norisi tikėti, naviko greičiau
sia nėra: jai tas antrasis gy
dytojas sakė išimti kiaušides,
o ne-xgimtuvę. Iš to galima su
prasti, kad jai kraujavimai 
paeina dėl nusilpimo lytinių 
liaukų — kiaušidžių (ovarų), 
o tai kaip tik ir metas Jūsų 
moteriai. Jai jau po truputį 
įvyksta gyvenimo pakaitos 
apsireiškimai. Tūloms mote
rims tuo laikotarpiu tenka ge
rokai pakraujuoti, nes perma-
žai esti kiaušidinčs sunkos — 
tam tikrų hormonų, kurie pa
prastai tvarko ir suvaldo mė
nesines. O pirmasis gydytojas 
jai ir įleidinėjo veikiausia pa
našių kiaušidinių hormonų. 
Gal nepakankamai didelėmis 
dozėmis. Mat, tų moteriškų 
sunku yra kelių rūšių ir viso
kio didtfmo dozių. Ten pat ant 
vietos gydytojas galėtų geriau 
išspręsti.

Beje, kai kada vyriškų lyti
nių hormonų (vyriškos sun
kos) įčirškinimai greičiau pa
keičia gimtuvės plėvių išpur- 
timą ir sustabdo kraujavimą.

Jūs, Drauge, gal vely pasi
tarkite su tuo pirmuoju gydy
toju, kuris jai leisdavo “gy
duoles.”

Yra tikrai tokių liaukų pre
paratų, kurie mažina ir stab
do moters kraujavimą. Tokių 
preparatų vardai čia veltui 
būti ir minėti, nes pats ligonis 
jų vartoti negalės, be gydyto
jo artimesnio tarpininkavimo.

Be to, Jūsų žmonai reikia ir 
gero maisto .kraujui atgauti: 
daugiau kepenų, inkstų, šiaip 
šviežios raudonos mėsos, žalių 
nevirtų daržovių, kiaušinio 
trynių, juodos duonos ir šiaip 
gamtinio maisto — vaisių, jų 
sunkos ir t.t.

Gerai būtų ir vitaminų pre
paratai. Vitaminai daug pa
deda organizmui sutvirtėti ir 
atsigauti.
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Jūrų Minos

nuo 
ma-

nes
yra
nė-

Nėra dienos, ypač šį pas
kutinįjį mėnesį, kad laik
raščiuose neskaitytume ži
nių apie mažesnį ar dides
nį skaičių įvairiose jūrose 
nuskendusių prekybos ir 
karo laivų. Jų tarpe buvo 
ir mūsų “Kaunas”. Skęsta 
gi tie laivai daugiausia 
minų; tiek dideli, tiek
ži, tiek kariaujančių, tiek 
neutraliųjų valstybių, 
susivokti, kur šiandien 
prisėta minų ir kur jų 
ra, yra nelengva.

Jūrų mina nėra naujas 
ginklas. Jos išradėju laiko
mas Fultonas, devyniolikto 
amžiaus pradžios moksli
ninkas. Įvairios konstrukci- 
jos minas jūrose naudojo 
amerikiečiai, olandai, rusai, 
turkai, o Didžiajame kare 
—veik visos jūras prieinan
čios valstybės. Mina yra 
laikoma apsigynimo ginklu 
ir iki šiol buvo vartojama 
daugiausia silpnesniojo ko-1 
votojo jūroje, neturinčio 
užtektinai karo laivų ar ki
tų priemonių savo pakran-

tinių gylių minos, 4) iš 
kranto sprogdinamosios mi
nos, 5) srovių mina (taip 
pat nustatytam gylyje pa
slėpta), 6) tinklinė arba 
tinklinių užtvarų mina, 7) 
anteninė mina (vartojama 
daugiausia prieš povand. 
laivus), 8) greitųjų laivų 
velkamoji mina (taip pat 
prieš povand. laivus), 9) 
lėktuvų mėtomoji mina ir 
taip toliau.

Pagal uždegimą aukš
čiau minėtos minos dar gali 
būti paskirstytos į:

a) hidrostatines, kuriose 
dūžiklį į kapsulę sviedžia 
ar paleidžia minon įsiver
žęs nemažo spaudimo van
duo ar pan.,

b) elektrines, kuriose 
per kapsulę pereina susida
ranti elektros srovė, kai lai
vui sulaužius minos ragą, 
joje esanti sieros rūgštis 

į išsipila ant cinko ir ang
lies plokštelių,—arba kai 
laivas miną paliesdamas su
jungia tinklo ratą,

c) magnetines, kuriose
tems ar ^uostams nuo prie- j kapsulę paleidžia
šo įsiveržimų apsaugot. Da
bar, dažniausiai, minas var
toja ir vienas ir kitas ko
votojas, jas sėja ne tik sa
voms pakrantėms apsaugo
ti, bet taip pat ir priešo pa
krantėse, kad priešas nebū-l 
tų tikras ir saugus net sa
vuose vandenyse. Kas dar 
nauja—tai minų panaudoji
mas prieš prekybinius lai
vus, išmėtant jas ant svar
biausiųjų prekybos laivų 
keliu, v

Jūrų mina yra ne kas 
kita, kaip tam tikras sprog
stamos medžiagos kiekis, 
paslėptas a t a t i n k amame 
gylyje po vandeniu ir nv xvimo. iviu&ia gti lauoicu
sprogstantis, kai laivo ar atlaikyti vandens spaūdi- 
panašaus kūno yra palie
čiamas ar kitaip kaip pa
veikiamas. Minos skiriasi 
nuo joms panašaus ginklo— 
torpedos tuo, kad jos pa
čios negali judėti, neturė
damos jokių motorų, sraig
tų ir pan. įrengimų, kaip 
kad turi torpedos. Užtat ir 
minų kaina yra per dešimt 
kartų mažesnė, negu tor
pedų.

Minų yra įvairiausių dy
džių, rūšių ir paskirties, o 
be to, kiekvienas karo lai
vynas net tos pat paskirties 
minų turi po keletą skirtin
gų tipų. Pasistengsiu skai
tytoją bent su svarbesnio- 
mis minų rūšimis supažin
dinti. Štai minų rūšys, pa
gal paskirtis: 1) vidutinių 
gylių antvandeninių (pavir
šiuje plaukiojančių) laivų 
automatinė mina, 2) did
žiųjų gylių antvandeninių 
laivų mina, 3) povandeni
nių laivų didžiųjų ir vidu-

tam tikras magnetinis me
chanizmas, kurį išjudina 
pro šalį plaukiančio laivo 
plieno masė.

Minų dydis priklauso 
nuo to, kokiam gyliui mina 
yra taikoma, ir kokį sprog
stamosios medžiagos kiekį 
norima joje patalpinti. Vi
dutinės minos šiandien turi 
apie 100—250 kg. sprogs
tamosios medžiagos, kuri 
talpinama dažniausiai įlie- 
dinant ją arba atskira dė
že įstatant į minos kevalą. 
Minos paprastai būna aps
krito arba pailgo rutulio 
formos, kadangi tokia kū
no forma leidžia geriausiai

mą. Kiekviena mina yra 
pustuštė, kad galėtų plūdu
riuoti inkarui nustatytame 
gylyje ją laikant ir kad pa
jėgtų išlaikyti inkaro plie
ninės virvės (lyno) sunku
ma.

Vidutinių gylių antvart- 
deninių laivų mina, tai mi
na daugiausia šiandien vi
sur sutinkama ir bene ma
žiausiai sudėtinga. Kaip iš 
vardo matyti, ji statoma 
paviršiaus laivų, vadinamų 
minininkais, arba bet kurio 
tipo kitų laivų, minų mėty
mui (dėjimui) pritaikintų.

Vidutinių gylių antvand. 
mina susideda visada iš 
dviejų pagrindinių dalių— 
pačios minos ir jos inkaro 
(inkaravimosi dėžės). Mi
noje randame šias dajis: 
minos rutulį, prie kurio yra 
prisukti penki ragai, sprog
stamos medžiagos dėžę, 
sprogstamos medžiagos iš- 
judintoją (detonatorių) su

kapsule, atsargas įvairiems 
atvejams ir kablį, kuris ly
no pagalba laiko miną su
jungtą su inkaro dėže. In
karo dėžėje yra: svambalas 
su virve ir jos ilgumui nu
statyti įrengimu, špūlė su 
lynu ir jo vyniojimuisi su
laikyti įrengimu, • svoris 
(balastas) ir taip pat visa 
eilė atsargų bei smulkesnių 
įrengimų.

Kaip iš iliustracijos ma
tyti, iš laivo į vandenį, 
drauge su inkaro dėže, 
įmesta mina neskęsta, o lie
ka kurį laiką plūduriuoti. 
Svambalas a t s i p a laidojęs 
nuo inkaro ištempia savo 
virvę ir sunkumu patraukia 
tam tikrą kablį iki tol ne- 
leidusį inkaro lynui vyniotis 
nuo špūlės. Inkaro dėžė 
pradeda skęsti lynui vynio
jantis. Kai svambalas pasie
kia jūros dugną, nebe temp
damas jis paleidžia špūlės 
kablį, šis gi spyruoklės vei
kiamas sustabdo lyno vy- 
niojimąsi. Vandens prisipil
džiusi inkaro dėžė savo 
sunkumu panardina, miną 
gilyn. Mina nusileidžia nuo 
vandens paviršiaus tiek, 
kiek ilga buvo nureguliuo- 
toji svambalo virvė. Papra
stai minos statomos 4-6 
metrų gylyje.

Taip užinkaruota mina 
pasidaro pavojinga po maž
daug valandos, t. y. iki iš
tirpsta cukraus, druskos ar 
alabastro saugikliai. Ji 
sprogsta, kai laivas pro šalį 
plaukdamas nulaužia bent 
vieną jos ragų. Iki šiol vei
kusių tarptautinių nuostatų 
buvo reikalaujama, kad nu
trūkusi nuo lyno mina bū
tų nepavojinga. Tai atsie
kiama įrengiant minoje ju
dančius kontaktus. Kol mi
na yra ant ištempto lyno— 
kontaktai yra drauge. Mi
nai nutrūkus — kontaktai 
išsijungia ir tada net ra
gams nulūžus sprogimas 
įvykti negali.

(Iš “Kario”)

Kermit Roosevelt — Vadas 
“Liuosnoriy” prieš SSRS

Lietuvos Pasiuntinybės Pranešimas
Siunčiant Pinigus ir Siun

tinius į Lietuvą
Visi Amerikos paštai da

bar priima pinigus ir siun
tinius persiuntimui į visas 
Lietuvos pašto agentūras, 
neišskiriant Vilniaus miesto 
ir pašto agentūrų .visame 
Vilniaus krašte. Kas dėl 
siuntinių (iki 44 svarų), tai 
nuo vasario (February) 1 
d., 1940 m., čionykštis paš
tas priima vietoje regis
truotų (registered) tik ap
draustus (insured) pašto 
siuntinius.

London.— Kermit Roose- 
veltas apsiėmė būt koman- 
dierium tarptautinės “liuos- 
norių” brigados, kuri bus 
pasiųsta į Suomiją kariaut 
prieš Sovietus. Jis yra sūnus 
velionio Theodoro Roose
velto, buvusio Jungtinių 
Valstijų prezidento. Angli
jos armijoj jis turi majoro 
laipsnį.

Siuntėjas tatai turi žino-! dieną pas M. Navickienę, 293 
ti, kad pašto santykiai tar- River St. Pirmininkas Ragaus- 
pe Lietuvos ir U. S. A. vei- kas atidarė susirinkimą ir pa- 
kia pilnoje tvarkoje. Kiek- aiškino, kad
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Bendro Komiteto Veikimas
Patersono Bendro Komiteto 

susirinkimas įvyko vasario 25

Turmont 
Olkieniki 
O ran y 
Orui any 
Wiciuny 
Wilno 
Wilno-

Jeruzolinka

Susirgo Sofija Linkiutė. Jau 
savaitė laiko guli lovoje. Ji 
yra neseniai atvažiavus iš Lie
tuvos ir gyvena pas savo tėvą 
G. Liukų, 267 River St. Gaila 
jaunos mergaitės. Korespon
dentas vėlina greitai pasveik
ti.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 123 kuopa rengia

yra draugiški žmonės. Tad 
korespondentas nuo saves vė
lina jiems linksmaus ir ilgo 
gyvenimo. *Tabariškės 

Trakai 
Turgeliai 
Turmantas 
Valkininkai 
Varėna II 
Varėnai 
Vičiūnai 
Vilnius 
Vilnius-

Tad prašo 
nieko ne- 
13 dieną, 
taria ačiū.

J. Matačiūnas.

Vasario 25 dieną įvyko Jus
to ir Konstancijos Malinavičių 
15 metų ženybinio gyvenimo 
sukaktis. Jų draugai ir pažį
stami surengė jiems parę. 
Gražus buvo parengimėlis, 
valgių ir gėrimų buvo iki va
lios. J. ir K. Malinavičiai yra 
gerai žinomi patersoniečiams. 
Jie turi aludę ant River St. ir

Tl

Tūlas R. Pukin, išsimėtęs 
porą stiklų, vasario 24 dienos 
vakare užsimanė iškirsti špo
są ugniagesiams. Jis užsuko 
keturius ugnies aliarmus įvai
riuose distriktuose. Ugniage
siai sujudo į visas puses važi
nėti, j ieškodami gaisro, bet 
nesurado. Bet vėliau vaKare 
policijai pasisekė tą R. P. su
areštuoti. Jis, girdi, tą daręs, 
kad jam gražu, kaip ugniage
siai greitai važinėja ir varpais 
skambina. Teisėjas davė jam 
“vakacijų” šešiems mėnesiams 
kalėjime. Taipgi teisėjas pri
sakė kalėjimo sargams pririšti 
prie R. P. lovos skambalą ir 
po kelius kartus per 
paskambinti jam.

vakaruškas-balių. Įvyks ba
landžio 13 dieną S. Bakanaus- 
ko svetainėje. Bus gera orkes
trą, kuri grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. įžanga 
tiktai 25 centai asmeniui.

LDS 123 kuopos komisija 
kviečia visus Patersono lietu
vius dalyvauti. 12.3 kuopa pri
klauso prie Patersono Lietuvių 
Bendro Komiteto, 
visų organizacijų 
rengti balandžio 
Komisija iš kalno

Potviniai Apsėmė Tris 
Miestelius Californijoj

1 sekretorius J.
paštas1 Spranaitis išduotų pilną ra-

1 portą baliaus ir prakalbų. Sek
retorius Spranaitis išdavė ra- 

| portą. Pasirodė, kad raportas 
geras ir delegatai priėmė su

vienas Amerikos
(Post Office) turi sąrašą
Lietuvos pašto agentūrų; i 
prie to sąrašo
jungiamos žemiau išvardy-( pagyrimu. Iš raporto skamba,

dabar pri

San Francisco, Calif. — 
Sacramento upė, ištvinus 
nuo liūčių ir tirpstančio 
sniego, išgriovė devynias 
krantų užtvankas; apsėmė 
miestelius Butte City, Prin
ceton, Codorą ir daugelį 
farmų, ir išvijo 5,000 gy
ventojų iš namų. Per pot- 
vinius žuvo du asmenys ir 
liko sužeisti apie 12.

tos Vilniaus Krašto pašto 
stotys. Štai kas paskelbta 
1940 m. vasario men. U. S. 
Official Postal Guide:
Post Offices in the Region 
of Wilno (Vilnius) o n 
Which International Money 

Orders May Be Drawn
Supplementing the 

formation given in the 
nuary Supplement, this 
fice has received from 
International Bureau of the 
Universal Postal Union a 
list of the post offices in 
the Wilno (Vilnius) region 
at which international mo
ney order service is avail
able through the Republic 
of Lithuania. The list is 
printed below.

Postmasters are request
ed to bring the list to the 
attention of all employees 
assigned to the issue of in
ternational money orders 
and to give it as much 
publicity as 
out expense 
ment.
New Name
Baltoji Vokė 
Barčiai 
Bezdonys 
Buivydžiai 
Butrimonys 
Dūkštas

Maskva. — Iki šiol buvęs 
užsieninis \ Sovietų ■ vice-ko- 
misaras Vladimir P. Po- 
tiomkin dabar paskirtas So
vietų Sąjungos švietimo ko
misaru.

t miy < tu
1 BL '

Šitie yra darbuotojai (Detroite, Mich.), kuriuos federalč valdžia buvo suareštavus 
ir įkalinusi dėl to, kad jie gelbėjo Ispanijos respublikai. Tik didelis žmonių protes
tas privertė p. Roosevelto administraciją juos išlaisvinti ir kaltinimus atsiimti. Vi
duryj—rašytoja Mary Paige.

in-
Ja- 
of- 
the

possible with- 
to the Depart-

Old Name
Biala Waka 
B ore i e • 
Bezdany 
Bujwidze 
Butrymance 
Dukszty k.

Turm.
Dukszty Pi- 

jarskie

kad Patersonas per savo du 
parengimu sukėlė virš $300 
dėl vilniečių. Ir virš šimto do
lerių suma pasiųsta čekiu Lie
tuvos konsulini p. J. Budriui.

Vėliau buvo įvairių klausi
mų, kad Bendras Komitetas 
surengtų Patersone didelį pik
niką. Bet šis klausimas palik
ta ant toliau. O Ėendras Ko
mitetas pasilieka ant toliau 
gyvuoti. Jeigu iškiltų koks 
nors naujas reikalas dėl lietu
vių, tai mūsų Bendras Komi
tetas pasiryžęs stoti į pagelbą 
broliams Lietuvoje.

Dūkštas
prie Vilniaus

ciany

Eišiškės Ejszyszki
Jašiūnai Jaszuny
Juodšiliai Czarny Bor
Kalesninkai Kolesniki
Kaltanėnai Koltyniany
Kalveliai Kowalszuki
Kiemeliškės Kiemelyszki
Kirtimai Porubanek
Lavariškės Lawaryszki
Lentvaris Lan d w aro w -
Maišiogala Mejszagola
Medininkai Miedniki
Mickūnai Mickuny
Naujoji Vilnia Nowa Wilejka
Nemenčinė Niemenczyn 

nad Wilija
Pąberžė Podbrzezie
Paneriai Ponary
Pabradė. Podbrodzie
Pažeimenė Pohulanka
Paluknė Poluknia
Palūšė Ignalino •'
Pavilnys Kolonia Wi- 

lenska
Punžėnai Punžany
Riešė R'zesza
Rykantai Rykonty
Rimšė Rymszany
Rudamina Rudamino
Rūdininkai Rudniki k

Jaszun
Rūdiškės Rudziszki
Rukainiai
Smalva

Rukojne

Stasylai Stasily
Sudervė Suderwa
Sužonys Sužany
Šalčininkėliai Male Solecz- 

niki
Šumskas Szumsk k

Wilna •
Švenčionėliai Nowe Swę-

&&

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės-

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.

JUOZAS
/ /

jURGihiS

Tuojau užsisakykite šį rankvedį mokytis lietuvių rašybos. Labai naudingas 
rankvedis vaikams mokytis. Ant kiekvieno puslapio yra angliškai paaiškinimai kai 
kurių žodžių. Kaina 35c už egzempliorių. Mokykloms, kurios ims nemažiau 10 
egzempliorių, po 25c už egzempliorių. Galima gauti Laisvės Administracijoje, 427 
Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Pirmadienis, Kovo 4, T94U

Į SKAITYTOJŲ BALSAI

pa
nes

ma-

Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija:—

Šiandien sumaniau jum 
rašyti keletą straipsnelių, 
aš skaitydamas “Laisvę”
čiau, kad jums patinka, kada 
kas iš tolimesnių kolonijų at
rašo kokią žinutę-žinelę arba 
juoką, arba ką kitą.

Aš, kaipo mokytojas muzi
kos, vaikščioju per daugel ko
lonijų ir atrandu kaip kur ko
kius juokus ir atsitikimus. 
Man yra labai apgailėtina to
kių žmonių, katrie nesupran
ta laisvės, yra įsitikinę į juo
dąjį skverną. Pavyzdžiui, aš 
pradėjau duoti drg. I-ko mefr 
gaitei lekcijas. Jis sako: Drau
ge, jūsų kraštas laimingas, 
Kauno rėdyba yra visa lai
minga, kad po Smetonos val
džia paliko. Tikras Dievas ap-j

Aš paklausiau, ką jūs čia 
nešate toje skrynioje (box) ? 
Jis sakė: Jei kas pirktų, aš 
parodyčiau. Aš turiu gražių 
šventųjų abrozų, škaplierių, 
rožančių ir agnaselių, kryže
lių ir tt. Bet aš matau, kad 
tas balta sermėga iš manęs 
juokus daro, tai aš pasakau 
sudiev. Ir išėjo. . .

Tai tiek šį kartą.
y Siniub Nignol.

Pittsburgh, Pa
Visokios Žinios

Vasario 25 vakare įvyko 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
40 metų sukaktuvės, 142 Orr 
St. Pirmininkavo Antanas Le
lonis. Vakaras atidarytas su 
Sharpenskio orkestrą. M. D. 
pirmininkas Jonas Pociūnas 

saugojo jūsų kraštą ir pusę Paaiškino vakaro tikslą. Po 
Vilniaus, nes tenai yra cūdau-!tam pakviestas Lietuvių Meno 
nas altorius, kad ir žydas tu-J Choras po vadovybe 
rėjo kepurę nusiimti senais Į 
laikais. Tai Dievas ir padėjo 
atgauti Vilnių. O mūsų kraš
tas paliko po bedieviais bolše
vikais.

Taip graudingu balsu I-kas 
kalbėjo į mane, jog aš ma
niau, kad ašaros pradės by
rėti per skruostus, bet neby
rėjo, susilaikė.

Dabar juokų skyriui bus 
geras atsitikimas.

Man teko pamatyti neseniai 
atvykusį iš Europos žydą ant 
South Station Boston’e. Jis 
sunkiai susikalbėjo angliškai. 
Jis prašė bilieto į Springfield. 
Pardavėjas 
Springfield 
Springfield, 
Springfield, 
sutraukė pečius ir sako: “Nu, 
Mister, cheapest you can.” 

Jam reikėjo važiuoti į Illi

sako: “What
do you want; 

Massachusetts, or 
Illinois?” žydas

> Mildos
Sudainavo Ame- 
ir 3 lietuviškas

j Virbickaitės. 
rikos himną

1 dainas.
Pirm. A.

ant steidžiaus L. M. D. užsili
kusius charterio garbingus na
rius — Juozą Maskeluną, An
taną Palūpį, Joną Balčių, Do
miniką Janušonį ir Joną Am- 
brozaitį. Bet pastarasis nepa
sirodė, nes serga. Paaiškinus 
kiek dar yra likę senų Drau
gystės tvėrėjų, prisegta per 
pirmininką po raudoną rožę.

Perstatytas kalbėti kliubo 
narys J. K. Mažukna. Kalba 
apie LMD atsiektus tikslus, 
pagiria Soho lietuvius. Kalba 
apie jų organizaciją ir kiek 
jie prisidėjo prie gerų tikslų 
—aukavo pinigais, davė veltui 
svetainę laikyti susirinkimus 
kuopoms ir kitoms mažoms 
draugystėms.

Po tam pirmininkas pašau
kė ant steidžiaus visus buvu-

Lelonis pakvietė

Vasario 25 vakare buvo su
sirinkimas Darbininkų Susi
vienijimo (Workers Alliance), 
mažų namų savininkų, Social 
Security Tarybos, veteranų ir 
kitokių. Su Pittsburgho Dis- 
trikto kongresmanu Corbait. 
Pirmininkavo gabus jaunas 
W. Alliance Distrikto pirminin
kas Jack Barri, paaiškinda
mas susirinkimo tikslą, būtent, 
dėlei darbų WPA atidarymo ir 
pakėlimo užmokesties ant 
darbų ir pašalpos, ir prieš vi
sus suvaržymus dabartinės 
republikonų administracijos. 
Penki yra Allegheny County 
kongresmanai. 3 yra demo
kratai, kurie pasisakė už mū
sų dabartinę programą, o re- 
publikonai buvo priversti susi
tikti su mumis ir išdiskusuoti 
dabartinę problemą. Iš prad
žios kongresmanas kalbėjo 
lyg priešingai, bet kad iš pu
blikos pastatė klausimus, tai 
kongresmanas pradėjo kalbė
ti, kad dabartinė federalė ad
ministracija su Nauja Dalyba 
įvarė kraštą į skolas, kurių ir 
vaikų vaikai negalės išmokėti. 
Tai, girdi, reikia kitokios tvar
kos ir prižadėjo, kad viskas 
bus gerai. Prižadėjo, kad jis 
darys viską, ką tik jis galė
siąs. Būsią atidaryta daugelis 
projektų Pennsylvanijos vals
tijoj trumpam laike ir pini
gų bus paskirta daugiau.

Susirinkime dalyvavo apie 
šimtas žmonių. To kongresma- 
no namus pikietavo W. Al
liance žmonės pereitą metą ir 
privertė skaitytis su masėmis.

tvirtesnė darosi. Jos įtaka vis 
daugiau auga darbininkuose. 
Darbininkai pradėjo organi
zuotis, o ypač Arlington Mills. 
Tas pat ir kitose dirbtuvėse. 
Labai gerai, kad darbininkai 
pradeda suprasti savo parei
gas. Juo greičiau susiorgani
zuosite, tuo sveikiau bus jums 
patiems.

Nors jau perėjęs ilgokas 
laikas, bet aš manau, kad ne
bus pro šalį paminėti parengi
mus. Buvo surengta pare Onai 
Kirmelutei atžymėjimui jos 
gimimo dienos (Kada? — 
Red.). Parėję žmonių buvo 
daug ir visi buvo patenkinti. 
Onutei liko dar keli doleriai, 
kurie jai dabar labai reikalin
gi, nes ji dabar mokinasi dai
nuoti. Ji turi gražiai skamban
tį balsą, daug kartų patarnau
ja vietiniams lietuviams. Taip
gi daug kartų yra dainavusi 
ant radio per Kubiliūno radio 
valandą.

Vėliname Kirmelutei pa
sekmingai toliau mokintis ir 
prie progos vėl palinksminti 
Lawrence visuomenę.

Vasario 3 dieną draugai 
Daimantai apvaikščiojo savo 
sidabrines vestuves. Jie gyve
na No. An d o very j. Pokilis į- 
vyko L. U. Kliubo svetainėje, 
žmonių buvo du šimtai su vir: 
šum. Visi gražiai baliavojo. 
Drg. Daimantas yra “Laisvės” 
skaitytojas. Vėliname jiems 
geriausios kloties sulaukti ki
tų 25 metų ir apvaikščioti sa
vo auksines vestuves.

GAUKITE DOVANAI SETĄ ROGERS SILVERWARE

nois valstiją, bet pardavėjas 
jam padavė Mass. . valstijos 
tikietą, nes Mass. Springfield 
yra 4 sykius pigesnis už III. 
Springfieldą. Tai aš nežinau, 
kaip atsitiko vėliaus, kur tas 
žmogus atsidūrė?

Tolesnei, man pasitaikė bū
ti So. Bostone lietuvių užeigo
je (tavern). Tas buvo iš ryto, 
tuojau po atidarymo saliūno. 
Įėjo aukšto sudėjimo žmogus 
su dideliu Čemodanu (baksu) 
nešinąs, ir smarkiai sušuko: 
Tegul bus pagarbintas Jėzus 
Kristus.

Aš atsakiau: Ant amžių 
nežūsi, kad su mumis būsi.

Tai jis nustebo į mane ir 
užklausė: Ar tamsta esi kata
likas ? ,

Aš sakau: taip, katalikas ir 
išpažinties neseniai buvau.

Jis sako: Kodėl tamsta taip 
nemandagiai atsakei į Dievo 
žodžius ?

Aš jam atsakiau: Kad čia 
yra ne Lietuva, bet Amerika, 
tai yra, kita mada, nes ir 
Lietuvoje jau Tėve Mūsų ne- 
betaip kalba ir kitus poterius 
naujai išvertė į nesuprantamą 
kalbą, norėdami pagerinti lie
tuvių kalbą.

Tai tas žmogus ir pavieri- 
jo mano žodžiams. O barten- 
deris yra tikras laisvamanis. 
Jis ko neišvirto iš juoko. Tas 
žmogus su baksu klausė ma
nęs, \ kodėl tas vyras su balta 
sermėga joukias iš munės 
(žemaitis jis buvo) ? Sakau 
jam, kad jis yra ne katalikas, 
jis yra laisvamanis ir jis juo
kias ne iš tavęs, bet kad tu 
ne vietoje vartoji Dievo žo
džius. Sakau, pažiūrėk, kad 
čia nėra nei jokio šventojo pa
veikslo, o tenais gale yra iš- 
malevota nuoga mergina ir 
geria vyną. “Oi, matai, kaip 
ištvirkę amerikonai,” atsiduso 
žmogelis.

Jis paskui paklausė, kur 
dar lietuvių yra užeigfi. Aš 
jam parodinėjau kur yra, ir 
jis padėkojo man už informa- 
»ciją. .

sius uLMD prezidentus, gaspa- 
dorips ir dabartinių šių metų 
visus komiteto ir rengimo ko
misijos narius. Visi buvo pa
gerbti publikos, o vakaro ve
dėjas prisegė visiems po bal
tą rožę.

Po tam per J. K. Mažukną 
perduota čarterio 4 nariams 
dovanėlė, certifikatas paliuo- 
savimo nuo mokesčių ant vi
sados ir Juozui Maskeliūnui, 
buvusiam ilgus metus pirmi
ninku, suteikė gražią pypkę. 
Nemačiau kokios dovanos bu
vo suteiktos kitiems.

Paskui perstatyta solistė 
Mildred Katella. Sudainavo 
porą .gražių Kacinausko kū
rinių. Duetas Walter Chinika 
ir Mildred Katella gražiai su
dainavo. Toliau trynukai — 
saksafonu, klernetu ir armo
nika pagriežė 3 kavalkus la
bai puikiai. Publikai labai pa
tiko, turėjo išeiti ir vėl sugra- 
jyti.

Po tam pakviestas kalbėti 
miesto konsilmanas ir tos apy
linkėj wardo čermanas, kurį 
atsiuntė miesto gaspadorius.

Koncilmanas pasakė kelis 
žodžius, pagerbdamas senus 
narius ir LMD veiklą. Paskiau 
buvo perstatytas advokatas 
Ed. A. Schultz, lietuvis, ir 
Petras Pivariunas. Abu pagy
rė LMD siekius ir uždavinius 
ir vėlino jaunai kartai, katra 
jau užima draugijos veiklą, 
geriausio pasisekimo. Taipgi 
perstatytas Harry Kapturaus- 
kas, Jaunų Lietuvių Radio 
ananceriš. Jis pasiaiškino, kad 
buvo išveštas Lietuvoj ir su
grįžęs yra nariu LMD. Jo tė
vukas gyvenęs ilgus metus 
Pittsburghe, buvęs tvėrėjas 
LMD ir daug prisidėjęs prie 
organizavimo. Jau yra miręs 
Lietuvoj.

Ir vėl dainavo solo ir due
tas. Puikiai išėjo. Publiką la
bai užganėdino. Ant galo L. 
Meno Choras sudainavo 3 lie
tuviškas ir vieną anglišką dai
ną.

Dalyvavo apie pora šimtų 
lietuvių. Vakaras pavykęs. Be
veik savomis spėkomis viskas 
atlikta. Antanas Lelonis viską 
gerai tvarkė. .

Vasario 25 d. Lietuvių Kon
greso valdyba turėjo posėdį. 
Dalyvavo 5 nariai. Paskaitė 
M. L. Jonikio laišką. Pasirodė, 
kad Grigaičio klika nusinešė 
400 dolerių ir jau tikėjos, kad 
paskui jį seks visų miestų sky
riai. Nutarta, kad L. K. Ko
mitetas būtų dapildytas ir 
veikiama. Nusitarta surengti 
diskusijas tame klausime, 5 
miesteliuose prakalbas, prisi
dėti prie surengimo Sasnai ir
Janauskui prakalbų, taipgi 
surengti pietus ir vėliau su 
apskričiais pikniką.

Vasario 22 turėta K. P. 
lietuvių vieneto susirinkimas. 
Bet mažai narių susirinko. 
Nusitarta 2 kovo surengti va
karienę nariams ir simpati- 
kams su diskusijom apie da
bartinę padėtį. Sumetė po do
lerį keli draugai dėl nupirki
mo tam tikslui maisto.

D. P. Lekavičius.

Kovo 31 dieną Bostone į- 
vyks pirmas toks suvažiavi
mas, kurį rengia Komunistų 
Partija. Jame dalyvaus pasi
žymėję žmonės, kaip Earl 
Browder, Henry Winston, Eli
zabeth Gurley Flynn ir kiti. 
Bus graži programa, dalyvaus 
pasauliniai garsūs dainininkai. 
Suvažiavimas atsibus Bostono 
Arenoje. Kviečiama dalyvauti 
plačiausia visuomenė.

Iš Lawrence ruošiasi va
žiuoti didžiausi būriai. Va
žiuos ir lietuviai. Išlaidos la
bai mažos — viso tik 75 cen
tai, būtent, kelionė busu 50 
centų, o įžanga į susirinkimą 
25 centai. Iš Lawrence išeis 
du busai. Kurie norėsite va
žiuoti, tai duokite žinoti iš 
kalno vietiniams draugams.

Pilniausiai garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras.

Lawrence, Mass.
(_____________•

Visokios Naujienos
Lawrence siaučia didelė be

darbė. Beveik visos dirbtuvės 
pas mus dirba tiktai po ke
lias dienas. Darbininkai ne
gauna daugiau išdirbti kaip 
po dvi dienas savaitėje, kurio 
dirba. Bet didesnė darbinin
kų pusė visai atleista.

Mat, fabrikantai prisiplėšė 
pinigų per kelius mėnesius, 
paleisdami dirbtuves 3-mis pa
kaitomis be sustojimo. Dabar 
jie nepaiso, kaip darbininkai 
gyvens tokiuos šalčiuose, ar 
bus apšildyti ar pavalgę, jiem 
negalvojo. Bile, tik jie šiltai 
apšildyti ir sočiai pavalgę.

John Czarneckio teismas iš
keltas iš lokalinio teismo į 
aukštesnį teismą. Czarneckis 
patraukė teiman ant $5,000 
Mr. Roland A. Small už už- 
gavimą automobiliu.

Lawrence, Andover ir Me
thuen šeši šimtai pasiturinčių 
žmonių nori sukelti $200.000 
dėl pagerinimo General Hos
pital ligoninės, ši ligoninė yra 
privatiška. Tai, žinoma, ge
ras darbas pagerinti ligoninę.

“Keleivis” įkirėjo Lawrence 
skaitytojams su savo bjauria 
politika. Kur tik nepasisuksi, 
visi Maikį vadina melagium ir 
darbininkų priešu. Kai kurie 
pradėjo jį vadinti net lenkų 
bernu. Mat, “Keleivis” neno
ri, kad Lietuva gyvuotų. Jis 
geriau myli Lenkijos ponus, 
negu Lietuvą. »

L. K. Biuras.

Hooverio komitetas prisiun
tė fabrikantams laiškus ir pra
šė pagelbos suomiams. Tai bo
sai tuojau prilipdė prie bule- 
tinų pranešimą, kad darbinin
kai duotų pinigų. Bet vietoj 
gauti pinigų; gavo lietuvišką 
dūlią. Darbininkai suėję dis- 
kusuoja ir sako, kad jeigu 
ponas Hooveris storojasi, tai 
žinok, kad ne darbininkų rei
kalams, ale stambių ponų ir 
milionierių. Darbininkai pri
simena to pono prezidentystės 
.dienas, kaip darbininkus jis 
šaudė ir mušė prie Baltojo Na
mo ir kiek uždarė bankų, ku
rie nunešė sunkiai uždirbtus 
darbininkų centus. Tas mekle- 
ris neatsimena savo blogų dar
bų, ir dabar drįsta lysti pas, 
darbininkus;

CIO unija kas kartą vis

Waterbury, Conn.
Pilnai Nusisekė Vilniaus 

Gelbėjimo Prakalbos
Sausio 21 d.,- svetainėj 48 

Green St., įvyko prakalbos ir 
dainos. SLA 11 kuopa suma
nė labdaringą darbą, pakvietė 
visas organizacijas, kad galėtų 
bendrai veikt. Komisijoj buvo 
visokių srovių žmonių.

Pirmininkas T. Matas buvo 
vakaro vedėjas. Kalbėtojais bu
vo: Bagočius, Siurba ir vietinis 
Taraila. Kalbėtojai labai gerai 
nurodė Vilniaus padėtį. Daina
vo Vilijos Choras vadovybėj K. 
Strižausko. Taip pat dainavo 
Waterburio Radio Choras va- 

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Jie yra perkami iš garsiosios stalui sidabradaikčių gaminimo firmos — 
Rogers Silverware.

Kas gaus dienraščiui “Laisvei” naują skaitytoją metams ir prisius $5.£0, 
duosime dovaną stalui sidabrinių dalykų setą — Rogers Silverware, vertės 
$2.67. Taipgi, kas gaus “Laisvei” du naujus skaitytojus pusei metų, po $3.00 
ir prisius $6.00, irgi gaus tą gražią dovaną.

Arba kas parduos $2.50 vertės knygų, iš žemiau paduoto surašo—taipgi 
gaus dovanai tą gražų setą. Gaukite “Laisvei” naujų skaitytojų ir gaukite 
sau šią gražią dovaną.

Jei šeimininkė pirktų tik vieną setuką iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, 
jai kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsakiusi daugelį tų setų ir todėl 
ji gavo specialiai didelę nuolaidą kainoje ir gali jais apdovanoti “Laisvės’1 
platintojus.

Gal sunku ir tikėt, kad tokie staliniai sidabradaikčiai už toftią pigią kai
ną... bet tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru— 
užtikrinti visam amžiui. Kiekvienas daiktas ne tik moksliškai sidabru lie
tas, bet jis du kartu nulietas grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiau
sia dėvisi... Kiekvienas daiktas yra dailaus pavidalo ir gražiai padarytas. 
Drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaikčių rinkinys yra puikus ant sta
lo padėti... o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiekviena šeimininkė.

Gausite keturius naujus skaitytojus “Laisvei”, sau turėsite šešių kavalkų 
setą keturiem žmonėm. Gausite šešius naujus skaitytojus “Laisvei”—gausi
te šešius‘setus—turėsite šešiems žmonėms.

Kaip tik prisiusite už 1-ną naują metinę “L.” prenumeratą $5,50, arba už 
parduotas knygas $2.50, “Laisvė” tuojaus pasiųs jums vieną setą.

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:

• MOTINA, paraše Maksimas Gqrkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinėje Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00.

• RAISTAS, parašė Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1,00.

• MORTOS VILKIENES DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.

• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina 50c.

• BEŠVINTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.

• DINGUS ROŽYTĖ, parašė Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.

• LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, parašė 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisve po caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.

• KO NORI KUN. COUGHLINAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.

• KRIKŠČIONYBĖ IR KĄ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Mctelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TŪLI MUSŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyti: 122 puslapių; kaina 
50 centų.

f SAUGOKITĖS VĖŽIO, parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42, kaina 15c.

♦
Kas iškirpęs prisius 3 šiuos kuponus ir 

$1.15 pinigais, gaus šį setą. Arba kas par
duos $2.50 knygų ir gaus' 1 setą šių daiktų 
kaipo dovaną, sekančius setus galės nusi- 
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas .............. ..............................................

Antrašas ......... ................................................

“Laisve,” 427 Lorim er St., Brooklyn, N. Y.
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(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

dovybėj Smitkaus. Dainavo ge-

Publikos buvo daug, aukų su
rinkta $262.90. Čia talpinu au
kautojų vardus:

Lietuvių Politiškas Kliubas 
$25; Lietuvių Neprigulm. Kl. 
$25; ALDLD 28 kp. $5; LDS 
$5; Sveisas $10; Chamber of 
Commerce $10; SLA 11 kp. 
$25; P. Motečius $5.

Po $2 aukavo: Dr. Colney, 
K. Astramskis, A. Kiškis, K. 
Strikulis, P. Krugelis, M. Dum- 
šai ir J. Pranskus.

Po $1: P. Petrauskas, J. Ru
dokas, V. Yokubonis, J. Ru- 
šynskas, V. Povilaitis, Jenu- 
šauskas, V. Pinkevičie, Paku- 
šaitis, T. Visockis, P. Podžiū- 
nas, J. Burauskas, J. Mockus,
O. Krystukienė, A. Stulpinas, 
D. šepkus, W. Kalniškis, M. 
Paugas, V. Satula, P. Kenenas, 
S. Vartelis, J. Vaičaitis, S. 
Stankevičius, J. Šulinskas, J. 
Kvaraciejus, E. Griškis, J. Ru- 
šynckas, E. Aleksaitis, E. Ei
dukevičius, V. Kenensis, J. Bu- 
gališkis, V. Šukaitis, J. Stan
kevičius, E. Grantas, T. Laske- 
vičius, V. Samuolis, J. Zanavi- 
čius, J. Sneckus, V. Muraškaus— 
kas, A. Mažeika, S. Bartašus, 
R. Sakinis, J. Mazulaitis, J. 
Marcelinas, J. My.klinavičius, J. 
Stryzauskas, A. Vaškelis, V. Ei
dukevičius, A. Bronskis, B. 
Marcinonis, M. šymulunas, 
Marcinkiene, A. Mockus, P. 
Steponaitis, J. Tereila, A. De
gimas, J. Jasanaitis, J. Kaz
lauskas, L. Devenas, J. Jesanai- 
tis, V. Aleksandravičius, J. 
Kirvelaitis, O. Micutienė, J. 
W. Stoka, M. Verbila, V. Pe- 
nevičus, P. Valūnas, K. Cvirka,
P. Karvelis, J. Kirvelaitis, J. 
Aleksandravičius, B. Maršalka, 
Z. Kleviško ir V. Visockis.

Po 50c: J. Eidukevičius, D. 
Butkevičius, Plungis, J. Rakic- 
kas, B. Zailskis, J. Vaičulonis, 
P. Gribas, P. Jenelonis, E. Sau- 
tra, J. Danderys, L. Šarkis, A. 
Gribinas, J. Malašauskas, P. 
Matusevičius, K. Dubauskas, 
P. Kuzminskas, K. Saikas, P. 
Dabšys, L. Devenas, J. Vaitke- 
viče, A. Baukus, K. Jenkeliū- 
nienė, L. Stasunaitis, P. Digi- 
mas, Šaknaitis, J. Stankevičius, 
V. Krasnickas, V. Vilkus, A. 
Ražas ir M. Akulevičius.

Smulkiais surinkta $27.30.
Aukas išsiuntė valdyba: pir

mininkas T. Matas, sekr. A. 
Orentas, ižd. J. Taraila.

Turiu primint, kad komisija 
darbavosi nuoširdžiai, kai ku
rie turėjo ir išlaidų, bet viską 
paaukavo vilniečiams. Visiems 
aukautojams komisija taria šir
dingą ačiū.

Ta pati komisija sumanė su
rengti 22 metų paminėjimą 
Lietuvos nepriklausomybės, su- 
rengt prakalbas, pelnas bus ski
riamas vilniečiams.

Vilniaus karo nukentėjusių 
Korespondentė,

K. Yenkelunenė.
NUO RED. Nesvietiškai pa

vėluota. Ateityje prašome taip 
nenuvilkinti. Taip pavėluotos 
korespondencijos nustoja savo 
vertės.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Liet. Lit. Draugijos svarbus susi
rinkimas Įvyks 4 d. kovo, 8 vai. va
karo, Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave. Kviečiame narius da
lyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. — J. B. Sekr.

(53-54)

WILKES-BARRE, PA.
Lietuvių Moterų ApŠvietos Kliubo 

susirinkimas Įvyks ateinanti pirma
dieni, kovo 4 d. pradžia 7 v. v., Va
li nčienės Studijoj, 28 Public Square. 
Prašau kiekvieną narę dalyvauti 
šiame susirinkime, nes turime ap
tarti daug svarbių reikalų. Taipgi 
reikės išrinkti naują valdybą šiem 
metam. Kviečiu ir nenares dalyvau
ti. — M. R. V., Sekr. (53-54)

LLD. 6 kp. susirinkimas Įvyks ko
vo 4 d. Visi nariai skaitlingai daly
vaukite, nes yra labai svarbių daly
kų aptarti. Prašome nepamiršti ir 
duokles užsimokėti, nes Centrui rei
kalingi pinigai. — Fin. Rašt. G. Ši
maitis. (53-54)

LICENSES z
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 Hodor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I>aw 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 5518 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 be 
consumed on the premises.

MICHAEL NEWMAN 
Lucky Bar & Grill

13—15 Grand St., Ext.. Brooklyn, N. Y.

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 premises.

WALTER AMBROSE
406 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5528 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 281 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CLIFrON 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 1.32A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 350 Flatbush Ave., Ext. Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

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 at 4—5 Newkirk Plaza, A-K-A 
600—2 E. 16th St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LA SALLE R. & L. CO., INC.
4—5 Newkirk Plaza
A-K-A 600-2 E. 16 St.. 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—1.5th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH DELLA MONICA
, Delmonico's

182— 1.5th 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 the premises.

SIDNEY JURIS. ADMINISTRATOR 
Estate of Harry Juris

713 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 liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I^tw 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, N. 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 law at 282 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
282 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2094 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 595 Union Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .
ANTHONY VERRUTO, EDWARD CURCIO 
& JAMES CURCIO-MIAMI RESTAURANT 
595 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

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 at 432 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
The Rocky Road Tavern 

432 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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 Irving 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 tfnder 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 188 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County <yf 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, to 
be consumed on the premises.

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

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 500 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW JOSEPH GALLAGHER 
Gallagher’s Subway Inn

560 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL1511 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A'of the Alcoholic Beverage Con
trol I^tw at 503 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
Gallagher’s Subway Inn

9 Willoughby St., 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 License 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—6.3 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 TOURA1NE 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 of the Alcoholic Beverage Con
trol-Law at 1274 Fulton St., & 542A Nos
trum! ' Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on (he premises.

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

NOTICE 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 is hereby given that License No 
RL 2298 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 2344 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 945 Franklyn Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

fl

NOTICE is hereby given that Diccnse 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 Lje 
consumed on the premises.

B. LUNCH & GRILL. INC.
406 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, N. 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 Law 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 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
4016—5 Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licen >c No. 
RL 6481 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 43 Debevoise Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARAMOUNT RECREATION 
CENTRE, INC.

43 Debevoise Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2309 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 179 Grcenpcint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given tnat 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 at 99—5th Ave. & 6-8-10 Park 
Place, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to bo consumed on the premises.

PATRICK J. MURPHY
99—5th Ave., & 6-8-10 Park PI.,

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 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
trol Law at 722 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VICTOR LAZARO 
Vic’s Restaurant

722 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1647 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 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—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1582 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 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1899 has bedn 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 PL, & 388 
Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RIDGEWOOD STAR BAR & GRILL
1 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 Alcoholic Beverage Con
trol Law at 184 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LESTER HAMILTON
184 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that License No 
RL 2253 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 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 that 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2128 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 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. 
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—1,1 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 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 949—955 Willoughby Ave., 1 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

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

Bo- 
be

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

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

NOTICE is
1.1181 has
to sell wine and liquor
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.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
the undersigned 

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 Jay St., Brooklyn, N

L 254 *has been issued to 
to sell wine and liquor

.Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No 
L 284 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 34 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that I.icense No 
to the undersigned 

at retail under
L 57 has been issued 
to sell wino and liquor 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

Law at 941 Coney Island Ave., 
Brooklyn, Cotirtty of Kings, to 
off the premises.
PATRICK V. MELIA

941 Coney Island Ave., Brooklyn, N.

trol 
rough of 
consumed

Bo- 
be

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
RL1819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A 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 
Gallagher’s Subway Inn

9 Willoughby Ave., 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. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1785 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 964 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on J,bc 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 at retail under I 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- j 
trol I.aw at 76 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

WILLIAM H. VAN VLECK, INC.
76 Montague St., Brooklyn, N. Y.

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 WO LIT
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 Law 

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

MARIA SCHMIDT 
Four Star Delicatessen

Fulton St., Brooklyn, N. Y

Fulton
Kings,

1808A

at 1808A 
County of 
premises.

NOTICE is hcreby given that License No. 
GB 11738 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
al 2945 Fulton St., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

2945 Fulton
HENRY 
St.,

BREMER
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1770 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 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.

hereby given that License No

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated 
•

J. LeVANDA E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

Gaminam valgius b 
turime Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Vasario Mėnesio Išpardavimas!

DINETTE SETS, MATRASAI IR SPRINGSAI

NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis 
Pasirinkimas didelis

BEDROOM SETS —. PARLOR SETS 
STUDIO COUCHES—KITCHEN SETS

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. E Vergreen 7-8451

VARPO KEPTUVE
NOTICE is hereby given that License No. 
RW300 has been itįtued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol at 1145 Broadway, — 
lyn, ~ 
the

1145

... . .nuaunny, Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed on 

premises.
SAMUEL FRADIN

Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

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

HYMAN BERGER
245 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOT ICE is hereby given that License No 
RW418 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail unde)’ 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 485—487 Nostrand Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

FRIEDRICH JULIUS MERKEL 
■185—487 Nostrand Ave.. Brooklyn, N.

Bo
to

NOTICE is hereby given that License No 
L-9 lias 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.

,s hcreby given that License No. 
RW 318 has been issued to the undersigned 
tc sell beer and wine at retail under Sec 
lion 132A of the Alcoholic Beverage. Con
i'01 . . w at 755—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENITA TAMELIS 
755—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

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, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 918 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

918

the premises.
ARCADIA BALL ROOM CO.

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.

*s bel’ebY given that License No. 
RW 468 has b6en issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 

at 168 Marcy Ave., Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed on 

premises.
LITHUANIAN ATHLETIC CLUB 

Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.1

Law 
lyn, 
the

168
bereby given that I.icense No 

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 j 
on the premises.

JOHN .ANDERSON
St., Brooklyn, N. Y.

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

Alcoholic Beverage Con- 
•""5 Strauss St.. Bo-

128 No. 10
NOTICE is 
RW 322 has 
to sol! beer 
tion 132A of the . 
trol Law at 1833—1835 Strauss St., U-, 
rough of Brooklyn, County of Kings, to be , 
consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1821 has been is/ied to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 399 Nostrand Ave., & 295 
Putnam Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HARRY NUDEL & LOUIS LEVINE 
Buckhorn Grill .

399 Nostrand Ave.
& 295 Pufnam Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6102 has been issued to the undersinged 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A at the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 653-555 Fulton St., and 6- 
8-10 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MEYER’S CANDIES, INC. 
553—555 Fulton St.,
6—8—10 DeKalb Ave., 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, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH DELLA MONICA 
Delmonico’s

182—15th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 292 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 8712—14—13 Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW ERCOLINO 
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 beer, wine and liqudr at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 95 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DALEY & ANTHONY 
PLONSKIE

95 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

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

RESTAURACIJA
Brooklyn417 Lorimer St,

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

s

“Laisves” Name

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y,
IVIIW M Wl fMlfUjlMMM*»UjFl*jUjPU!l**************l**»V******-*

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai.

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

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ii* šeštadienį

Degtines, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
Brooklyn, N. Y473 Grand St

I Prie R. K. O. Republic Teatro

Didelis Išpardavimas
Nupigintom Kainom

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už

1/3—vieną trečdalį

Naudokitės Mūsą Patogiu

NARINS
670 Grand St., corner

kainos
10 Išmokėjimą Planu

SONS
Manhattan Avė

Brooklyn, N. Y.
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

m

5th

Daktarą IšteisinoGinčai Dėl Krikšto

iš

OPEN DAY AND NIGHT
menamos

a

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
McElligott Sveiksta Telefonas: Humboldt 2-7964

Ė'
jo

rovei.

Dienraščio “Laisvės” Pavasarinis darbininkų, tik

BALI
nuo $1.50 augštyn

Sunku Suprast Poros Barnį 'gumų” ir kad jis turėtų dide-

Visi Laikrodžiai Garantuoti

PASKYROS PAŠALPOMS

Jžanga 35c.
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pasakojo, 
pataręs už

Offiee Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

buvus 
žmo-

kęs, kad jos 
d anti pamato* 
skundžiamasis' 
moterų nagų.

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

Valdyba. 
(54-56)

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

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

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

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas bus tre
čiadienį, kovo 6 d., 7.30 v.v., P. Bur- 
neikio name, 76 Hudson Ave. Visi 
nariai būkite laiku.

re- 
su

vieš- 
dak-

ras-
140

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

Sun. all day and night

Privalo turėt darbinin- 
sekamas garantijas : ne-

W. L. Smith, žymus ir pasi
turįs korporacijų advokatas, 
nusišovęs savo namų knygyne, 
10 Gracie Square, N. Y.

atakavo firmų 
ant ateivių—

Fontantntų plunksnų 
Ir paišelių setai, 
žemos kainos Ir 

garantuoti.

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

dalyvauti šiame baliuje.

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

0-
&

Robert E. Pratt, buvęs N. 
Y. prokuroro padėjėju, metęs 
Valdišką tarnybą ir nuėjęs 
dirbt Horowitz, Farrell & Co. 
sąskaitininkų firmai.

Leslie P. Adams, 
St. Regis oficialis 
tapo išteisintas. P-lės L.

Sąmatų Tarybos mitinge 
pereitą ketvirtadienį Bronx 
prezidentui pavyko gaut di
džiumą balsų ir laikinai su
stabdyt majoro LaGuardijos

prie Kent Avė. ir So. 
Liko 3 sūnūs ir 2 dukterys.

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

jos. Rezignavusieji 
pensijas sekamai: 
— $11,250, Mc- 
Heffernan po $5,-

padėtis neduo- 
bylai. Ir pats 

vos išvengė

Miesto Sąmatų Taryba per
eitą ketvirtadienį nubalsavo 
miesto bedarbių 
skirt $34,251,210. 
turėsią užtekt

* BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau pirkti biznį, restauraciją 

su gėrimais, batų krautuve, keptu
vę, ki’iaučišką biznį arba kokį kito
kį stambesnį. Norinčių parduoti bi 
kurį iš 
pranešti 
49 Ton

Baptistų kunigui L.
Brace įteikus rezignaciją
Lenox Rd. ir Nostrand Avė. 
bažnyčios, kilo spėliojimai,

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
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
Tel.: Glenmore 5-6191

minėtų biznių, prašome 
šiuo antrašu: J. Mokola, 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(52-54)

PALACE
Brooklyn, N. 1

Telephone: EVergreen 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.

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)

BUS CENTRAL
16-18 Manhattan Avenue

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

i '

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

pašalpoms
Tos sumos į 

kovo, balan-1 
džio, gegužės ir birželio mė
nesiais. Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER 

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Aves.

Įsteigta 1892 Tel- Stagg 2-2178

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

dės suaugusiem balius.

NewYorko^^K^Zliiloii

Mirė Gaisrų Dep-to 
Komisionierius

Spaustuvninkus > Numetė 
nuo Miestavo Listo

Majoras Nusileidęs 
Budžeto Kirviams

Lietuviai Kontraktoriai 
Ruošia Pramogą

Elmeriui Mustard, laikinam 
Gaisragesių Department© ko- 
misionieriui, ėjusiam pareigas 
laike reguliari© komisionie- 
riaus McElligott ir kitų virši
ninkų suskubimo eit iš tarny
bos ant pensijų, neilgai rei
kėjo eit komisionieriaus parei
gas. Jis staiga mirė pereitą 
penktadienį širdies liga. Vei
kiausia senatvėj d*ar tokiu 
audringu laikotarpiu sulauk
tas toks netikėtas paaukštini
mas ir didelės pareigos sujau
dino ir nuvargino senuką.

Mustard buvo 67 metų, per 
39 metus ištarnavęs gaisrage- 
siu įvairiose pareigose. Komi- 
sionieriumi ištarnavo 4 die
nas.

Dar Apie Rezignacijas 
. Jau buvo minėta, kad 

zignacijos buvo sąryšyje 
pensijomis, bet nebuvo minė
ta, kokios 
būtų gavę 
McElligott 
Kenna ir 
000, Smith—$4,725, Foster ir j kad tai įvyko dėl senų ginčų
Signer po $3,000, Ryan — 
$1,950. Tokios pensijos būtų 
buvusios sulyg senojo patvar
kymo, tad jie ir skubėjo per
eit ant pensijų prieš įeinant 
galion naujam patvarkymui, 
sulyg kurio jie gaus po ma
žiau.

Mustard’o pirmoji didelė 
pareiga buvo įsakyt savo de- 
partmento rezignuojantiems 
grįžt darban ir panešt pensi
jos nuostolius, paliečiančius ir 
jo paties pensiją. Jis tą pada
rė ir rūpinosi toliau, kaip iš
lygini dėl to departmente kilu
sius nesusipratimus.

Gaisragesių Dep-to Komi
sionieriaus McElligott sveika
ta pagerėjus ir sugrįžęs iš li
goninės. Tik po pargrįžimo 
sužinojęs, kad ir jo žmona su
sirgus, jau porą dienų išgulė
jus tame pačiame St. Clare 
ligonbutyje, bet žinia nuo 
buvus slepiama.

Pirkinių komisionierius Rus
sell Fdrbes paskelbė, kad 12- 
ka spaudos firmų numetama 
nuo listo gaunančių miestavus 
darbus.

Vardai firmų nei asmenų 
neskelbiamą, tačiau sakoma, 
jog jie prisipažinę, kad jie su
sitarę stodavę į varžytines ir 
kad ne vienas, tai kitas paim- 
davę darbus. Kartą gavus, jie 
panaudodavę visokius triksus, 
kačl tą neva pigiai daromą 
darbą išlyginti atspausdinant 
mažiau, vartojant prastesnę 
popierą, išduodant darbus 
neunijinėms spaustuvėms ir 
abelnai prastenės rūšies dar
bu. Vartojimą tokio suokal- 
binio pobūdžio gaut miesta- 
viems darbams iškėlęs aikšėn 
tyrinėjimų komisionierius Her
lands.

Pereitą penktadienį paaiš
kėjo, kad majoras LaGuardia 
padėjęs į šalį savo kovą prieš 
budžeto kapotojus, apkram- 
čiusius paskyras bedarbių 
pašalpai, mokykloms ir ki
tiems socialiams reikalams. 
Republikoniškiems visuome
nės reikalų kapokliams dabar 
lengviau, kuomet ir majoras 
su jais.

žymesnieji nukapojimai re- 
publikonų kontroliuojamo sei
melio yra sekami: nuo švieti
mo — $1,850,000, o tas reiš
kia milioną dolerių mažiau 
New Yorko miesto mokyklų 
reikalams; nuo bedarbiams 
šelpt fondų — $3,000,000, kas 
New Yorko miestui taip pat 
reikš didelį trūkumą. Nukapo
ta aiškinant, kad šiais metais 
mažiau būsią reikalingų pa
šalpos. Taip pat atimama nuo 
miestų $3,500,000, kuri suma 
lig šiol būdavo gaunama iš 
bankų taksų ir paskirstoma 
miestams.

Lietuvių Kontraktorių Sąry
šis rengia didelę pramogą Vil
niaus nukentėjusių paramai. 
Įvyks 13 balandžio, Half 
Moon viešbuty, 29th St. prie 
Broadwalk, Coney Island.

Ir su Saugumo Bilietu 
Dar Vis Nesaugu

John Stachiowitz, 56
20.5 So. 3rd St., nors nešioja
si kišeniuje sociali© saugumo 
kortelę, tačiau jinai jam, ilgą 
laiką išbuvus jam be darbo ir 
praradus sveikatą, matomai, 
saugumo neužtikrino, nes 
tas nukritęs ar nušokęs 
pėdų nuo Williamsburgo 
to 
St.

parapijoj. Iki šiol esama kon
stitucija sako, kad balsuot ga
li tik tie parapijonai, kurie 
priimti pilnu krikštu — pano
rimu vandenin. Kiti gi stoja, 
kad ta sentelėjusi ceremonija 
nei vieno nepadaro geresniu 
parapijom! ir stoja už panai
kinimą.

Išdraskė Pikietą

Prieš Jungimą Firmų 
Darb. Nenaudai

Electrical, Radio 
Workers of 

1237 skel- 
ketvirtadienį 

jų pikietą 
Typewriter

United 
and Machine 
America Lokalas 
bia, kad pereitą 
policija išdraskė 
prię Underwood
pataisų ir pardavimų įstaigos, 
1 Park Ave., «N. Y. Keturi pi- 
kietai buvę areštuoti, paskiau 
paleisti. Policijos inspektorius 
grąsinęs tolimesnėm atakom. 
Bet po to, kaip sako organi
zatorius Sidney Gilbert, vėl 
atsteigta pikietas.

Apie pustrečio šimto tos fir
mos darbininkų randasi strei
ke už pragyvenimo algą ir 
unijos pripažinimą. Jie gauną 
minimum $15 per savaitę.

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 21 April

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

patri jotai.

Merwyn Rathborne, Ameri
kos Susisiekimų Sąjungos prę,- 
zidentas, kalbėdamas radio ir 
kabelio darbininkų mitinge 
Pulitzer Bildinge, 63 Park 
Row, kritikavo Federalę Susi
siekimų Komisiją. Jisai sakė, 
kad Komisija savo rekomen
dacijomis susisiekimų kompa'- 
nijoms susijungt tarnauja fir
moms.

Dr. 
bučio 
taras, 
Ohnemuller jis buvo kaltina
mas jos žaginime nuėjus pas 
jį ofisam Bylą išmetė, kaip 
sakyta teisme, dėl neturėjimo 
įrodymų apart merginos skun
do, kurį jinai padavus už ke- 
letos savaičių po 
atakos.

Mergina teisme 
kad daktaras jai
tą elgesį būt jam dėkinga, nes 
tas esą naudinga jos nervams, 
o kada ji vis nemokėjus būt 
dėkinga, ' už išmetinėjimą jis 
ją išbaręs, pavadinęs “durne
le.” Jis jai sakęs, kad jis — 
didelis daktaras, ji nieko jam 
nepadarysianti.

Paskelbus nuosprendį, skun
dėja, jos sesuo ir motina teis
me sukėlė nęmažą lermą. Aną 
dieną teismab'utyjc jos buvo 
užklupusios ir gerokai apipe- 

kuris

Rathborne pareiškė, kad 
rekomendacijos yra tąsa Fed. 
Susisiekimų ' Komisijos “san
tarvinės samdytojų programos 
susijungt, ko pasekmėj ^tulgjojo d Lichtenstein, kuris 
masiniai atleidinėjimai. . Jisai | ina įgzaminav0 ir pasa. 
sako, kad darbininkų sąjungą ■ 
yra griežtai priešinga bile ko-, 
kiam kompanijų susijungimui, 
jei neprisilaikoma sekamų tai
syklių :

“1. Turi būt visuomenės ge-

kams 
atleist iš darbų; trumpesnes 
darbo valandas; užtikrint tei
sę kolektyvių derybų; praša
lint paskubą; pakelt algas.”

Rathborne nurodė, kad siū
lomame susisiekimų industri-
jos apjungime visai nesirūpi-1 pastangas paimt miesto žinion 
narna gerove 
savininkų.

Jisai taipgi 
pasikėsinimą
Fed. Susiekimų Komisijos siū
lymą neduot darbu ateiviams 
susisiekimų industrijoj, saky
damas, kad jokiu būdu nelei
stina samdytojams palikt ga
lią nustatinėti, ar ateiviai turi 
teisę dirbt.

Mrs. B. Bernstein, 
aktorė, dabar policisto 
na, pašauta, nakčia pabėgus 
iš savo vyro apartmento, 139 
W. 82nd St., N. Y., pas savo 
motiną į Brooklyną. O jos vy
ras nudūmė ligoninėn šaukt 
jai ambulansą ir paskiau bu
vo areštuotas kaltinimu žirio- 
ną pašovus, nes taip sakiusi 
detektyvams jo žnąona. Gi jis 
aiškino, kad jinai pati pašišo- 
vus norėdama nusižudyti.

Sekamą dieną jiedu pa
šaukti kvotimams teisman. Vi
si tikėjosi audros, bet, visų 
nuostabai, paraudusiomis nuo 
verksmo akimis žmonelė pri
ėjo prie teisėjos Kross ir pasa
kė prieš savo vyrą neturinti 
skundo. Dar daugiau visi nu
stebo, kada jiedu pasiėmę už 
rankų išėjo iš teismabučio ir 
įsisėdę vienon taksėn nuva
žiavo sykiu.

Susikirto dėl “EI” 
Nugriovimo

Garbiniuoja Plaukus
Nesenai atidarė Aldona 

Vasiliauskaitė su partneriu 
Rudolphu gražų plaukų garbi- 
niavimui ir kirpimui salionėlį.

- Todėl, kurių merginų, mote
rų, ar ir vyrų plaukai prastai 
atrodo—patartina užeiti pas 
Aldoną, pasikalbėti, o ji mo
derniškai suraitys, sutaisys 
plaukus. Jeigu reikalinga—- 
plaukai nudažoma, jeigu per- 
ilgi-—nukerpama.

Jų salionėlis užsivadina:
Vanity Beauty Salon—333 

Hooper Street—Brook lyne.
Korespondentas.

ir nugriaut 2nd ir 9th Ave. 
aukštųjų gelžkelių linijas.

Bronxo prezidentas Lyons 
aštriose diskusijose su Miesto 
Tarybos prezidentu Newbold 
Morris pareikalavo, kad apie 
griovimą linijų nebūtų nei 
svarstoma kol ten dirbusiem 
darbininkams nebus duota kas 
nors daugiau apart “pažadų 
žodžiais.” Jis taipgi sakė, kadi 
Bronx jau dabar kenčiąs nuo 
“neganėtinų susisiekimo pato-

lių nepatogumų susisiėkirrte su 
miestu.

Buvo pasiūlyta paskirt die
ną klausimo viešoms diskusi
joms, bet pasiūlymas, negavę^ 
dviejų trečdalių, balsų, nupuo
lė. Tačiau manoma, kad jis1 
bus pravestas pilname Tary
bos posėdyje.

.Ketvirtadienį minėjusieji 
•gimtadienius, sakoma, turėję, 
linksmesnius už kitus. Mat, gi- 
rpusių vasario 29-tą gimtadie< 
niai' pripuola tik kas 4 metai, 
tad daugiau įvertinami. Į

CHARLES9
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck Jr Maujer Sts.
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberiai

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Lietuviui 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 garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aproka\.mus be jokio mokesčio.

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

i
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Suteikiam garbingas laidotuves

. Jt>150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

—
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-
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ESTATE OF

BARRY P. SHALL1NS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.




