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R u o š k i me žiemi
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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Tiesa, neapsieita be 
kų. Daug žuvo Sovietų 
jungos žmonių, dar daugiau 
Suomijos. Bet šitas Suomi
jos buržuazijos ir Anglijos 
imperializmo suokalbio liz
das prieš socializmo žemę 
turėjo būt išdraskytas. Da
bar visi mato, jog atsako
mybė už tas karo aukas, 
krinta ant Suomijos val
dančiosios klasės.

Taika tarpe Suomijos ir 
Sovietų Sąjungos reiškia 
laimėjimą tarptautinės tai
kos, už kurią Sovietų Są
junga kovoja ir prie ko ji 
siekė, kai trys mėnesiai su 
viršum siūlė Suomijos bur
žuazinei valdžiai geruoju 
išrišti visus klausimus.

Anglijos ir Francijos im
perialistai labai nuliūdę d$l 
šios taikos. Jiems nepavyko 
šiaurėje praplėsti karo gai
srą. Tame gaisre jie norė
jo sunaikinti ne tik Suomi
ją, bet Švediją ir NorvegL 
ją- -

Tai popiežius Pijus XII 
atsisakąs Vilniaus arkivys
kupą Jalbžykovskį, atvirą 
priešą Lietuvos ir lietuvy
bės, pakeisti kitu. Popie
žiui Vilniaus klausimas te
besąs neišrištas.

Popiežiaus agentas Jal- 
bžykovskis paliekamas Vil
niuje kaipo Lenkijos val
džios įgaliotinis paruošti 
dirvą Vilniaus sugrąžini
mui Lenkijai!

O ką daro Lietuvos vy
riausybė, idant šitą sopulį 
išpjauti iš Lietuvos kūno? 
Kol kas, nieko.

Nors gi sykį ir p. Jur
gelionis pasakė šimto pro
centų tiesą. “Tėvynėje” ko
vo 8 dieną jis sako: “Visi 
buvome kalti.” Už ka ir ko
dėl? Girdi, už “tą paskuti
nių dvylikos metų SLA fi
nansinę politiką, arba tvar
ką, kuri suėdė daugiau kaip 
ketvirtą dalį Susivienijimo 
pomirtinių fondo.”

Pusė miliono SLA dolerių 
suėsta—žuvo, dingo! Pasak 
p. Jurgelionio, visi dabarti
niai SLA valdonai kalti — 
Bagočius, Gugis, Vinikas, 
Mikužiutė, Mockus ir tt.

Vienok jie visi drįsta vėl 
kandidatuoti ir ]5rašo SLA 
narius vėl už juos balsuoti!

Gal kaip svietas svietu 
gyvena dar nėra buvę tokių 
kuri j ozų.

SLA nariai turėtų pasa
kyti: Visi esate kalti ir visi 
važiuokite laukan iš vado
vybės !

WESTFIELD, MASS.

Mirė Rozalija Danielienė. 
Bus palaidota penktadienį, 
kovo 15 d. Kūnas pašar
votas O’Meara Funeral 
Home.

Prašome gimines ir drau
gus atiduot velionei pasku- 
*;nį patarnavimą.

F. Kazokevičienė.

Suomija Susitaikė su Sovietais
SUTARTIS—SMŪGIS 
ANGLU POLITIKAI
London, kovo 13. — An

glijos valdininkai pripažįs
ta, kad taikos sutartis tarp 
Suomijos ir Sovietų kirto 
smūgį Anglijos ir Francijos 
įtakai Švedijoj, Norvegijoj, 
Danijoj ir Balkanų kraš
tuose.

Svetimų šalių atstovybės 
Londone dabar atvirai kal
ba, kad “toks pat likimas 
ištiko Suomiją,” kaip ir Če- 
choslovakiją, Lenkiją ir 
Austriją, kurias Anglija ir 
Franci ja taip pat žadėjo 
apginti.

Pagal pranešimus ameri
kinei spaudai iš Londono, 
anglai yra “iki apkvaitimo” 
nustebę, kad Suomija buvo 
priversta pasirašyt tokią 
taikos sutartį su Sovietais. 
Nes Anglijos žmonės kas
dien laikraščiuose skaitė ir 
per radio girdėjo, kad suo
miai tik “mušą ir mušą ru
sus.”

Vokiečiai Džiaugiasi, 
Kad Baigėsi Suomijos 

Karas su Sovietais

sutar-
Sovie-

gana 
vyliū-

Berlin. — Vokietijos už
sieninė ministerija štai ką 
pareiškė apie taikos 
tį tarp Suomijos ir 
tų:

“Suomiai turėjo 
gudrumo nepasitikėt
giams anglams ir francū- 
zams. Suomiai pasirodė ga
besni diplomatai, negu len
kai, ir turėjo gana drąsos 
neklausyt talkininkų, kaip 
tik jie suprato tikrąją An
glijos ir Francijos politiką.

“Kitos bepusiškos šalys 
dabar, be abejo, atsimins 
Suomijos pavyzdį... Suo
miai būtų buvę kvaili, jeigu 
jie būtų tęsę kovą ir leidę 
Anglijai platint karo lau
kus (per Norvegiją - Šve
diją ir Suomiją). Rusija ta
da būtų • visiškai nušlavus 
juos šalin.”

Vokietijos po Ii tikai 
džiaugiasi, jog Suomijai su
sitaikius su Sovietais, da
bar Anglija ir Franci ja ne
tenka priekabės siųst savo 
armijas per Švediją ir Nor
vegiją prieš Sovietus. Kaip 
vokiečiai mato, tai Anglija 
ir Francija, besiųsdamos 
savo kariuomenę per tuos 
kraštus, būtų sudariusios 
naują karo frontą Norvegi
joj ir Švedijoj prieš Vo
kietiją.

Vokiečiai sako, kad. So
vietai dabartinėje taikos 
sutartyje davė Suomijai ga
na lengvas sąlygas.

Washington.
kos valstybės ministerija 
numato, kad reikės pakeist 
savo užsieninę politiką, po 
Sovietų laimėjimui karo su 
Suomija.

Tekstas Taikos Sutarties 
Tarp Sovietų ir Suomijos

Maskva. — Sovietų vy
riausybė kovo 12 d. pasira
šė sekamąją taikos sutartį 
su Suomijos (Finliandijos) 
valdžia:
Taikos Sutartis tarp Sovie- 

tų Sąjungos ir Suomijos 
Respublikos:

Prezidiumas Sovietų Są
jungos Vyriausio Sovieto, 
iš vienos pusės, ir Suomijos 
Respublikos prezidentas, iš 
antros pusės, trokšdami su
stabdyt karo veiksmus ir 
sumegst stiprius ir drau
giškus ryšius tarp šių dvie
jų šalių, ir įsitikinę, kad 
aiškus nustatymas sąlygų 
u ž t i k r i n a n čių saugumą 
abiem šalim, taip pat sau
gumą Leningrado ir Mur
mansko miestam ir Mur
mansko geležkeliui, atitin
ka reikalam abiejų susita
riančių šalių, atrado reika
linga padaryt tais tikslais 
taikos sutartį ir paskyrė 
įgalintus savo atstovus — 
Prezidiumas Sovietų Sąjun
gos Vyriausio Sovieto: Via
česlavą Michailovičių Molo
tovą, pirmininką Sovietų 
Sąjungos Liaudies Komisa
rų Tarybos ir užsienių rei
kalų komisarą; Andrių 
Ždanovą, narį Sovietų Są
jungos Vyriausio Sovieto 
Prezidiumo, ir Aleksandrą 
Michailovičių V a s i 1 e vskį, 
brigados komandierių, o iš 
antros pusės, prezidentas 
Suomijos Respublikos: 
Risto Ryti, pirmininką Mi- 
nisterių Tarybos; ministe- 
rį Juhu Paasikivi, generolą 
Karlą Rudolfą Waldeną ir 
profesorių Voionmaa.

Minimieji įgalioti atsto
vai, vieni ir kiti įteikę savo 
savo įgaliojimus, kurie bu
vo atrasti tinkamais savo 
pavidalu ir geroje tvarkoje, 
sutiko su sekančiomis sąly
gomis :

SKYRIUS I
Tuojaus bus sustabdyti 

karo veiksmai tarp Sovietų 
Sąjungos ir Suomijos tokiu 
būdu, koks .nustatytas pro
tokole prijungtame prie 
šios sutarties.

SKYRIUS II
Valstybinė siena tarp So

vietų Sąjungos ir Suomijos 
Respublikos bus pravesta

karinių laivų Petsamo 
denyse, iki 400 tonų kiek
vienam laivui, kas yra pa
gal 1920 metų taikos sutar
tį. Suomija, pagal tą pačią 
sutartį, neturi teisės laikyt 
ten jokių povandeninių lai
vų ar karinių lėktuvų ir 
neturi teisės statytis karo 
laivyno stovyklas ar kari
nes laivastatyklas apart to
kių laivinių dirbyklų, ku
rios reikalingos užlaikymui 
ten esamų jos laivų.

SKYRIUS VI
Pagal 1920 metų sutartį, laiką, 

yra suteiktas Sovietų Są
jungai ir jos piliečiams lai- kas ruožas vieno 
svas pervažiavimas skersai ro (apie trijų penktadalių 
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van-

sa-

su-

su miestu Kuolajaervi ir 
dalis Rybačij ir Srednij pu- 
siausalių, pagal žemlapį pri
jungtą prie šios sutarties.

S m u Ikmeningesnį nužy
mėjimą rubežiaus linijos 
padarys mišri komisija, su
sidedanti iš atstovų nuo 
abiejų susitariančių šalių; 
ši komisija turi būt suda
ryta eigoje dešimties dienų 
nuo šios sutarties pasira
šymo.

SKYRIUS III
Abidvi susitariančios ša

lys abipusiškai pasižada, 
kad viena neužpuls antros 
ir nei viena nei antra ne
darys jokių sąjungų su ki
tais kraštais ir nedalyvaus 
jokiose sąjungose, atkreip
tose prieš vieną ar antrą iš 
čia susitariančių dviejų 
lių.

SKYRIUS IV
Suomijos Respublika

tinka Sovietų Sąjungai par- 
samdyt per 30 metų, su 
kasmetiniu iš Sovietų Są
jungos apmokėjimu aštuo- 
nių milionų suomiškų mar
kių, pusiausalį Hangoe 
(Hanko) ir apsupančius jį 
vandenis per penkias my
lias į pietus ir į rytus ir 
tris mylias į vakarus ir į 
šiaurius nuo šio pusiausalio 
ir tam tikrą skaičių greti
mų jam salų, pagal čia pri
jungtą žemlapį, kad Sovie
tai galėtų ten įsisteigt lai
vyno bazę, kuri pajėgtų ap
gint įplaukimą į Suomijos 
Įlanką nuo užpuolimo; ap
saugai tos laivyno bazės, 
yra suteikta* Sovietų Są
jungai teisė palaikyt ten 
savais kaštais ginkluotas 
sausumos ir oro jėgas tin
kamo stiprumo.

Dešimties dienų eigoje 
nuo tos dienos, kada ši su
tartis įeina galion, Suomi
jos valdžia ištrauks visą 
savo kariuomenę iš Hangoe 
pusiausalio; Hangoe pu- 
siausalis, kartu su gretimo
mis, aplinkinėmis salomis, 
pereis į Sovietų Sąjungos 
valdybą, pagal šį sutarties 
skyrių.

SKYRIUS
Sovietų Sąjunga pasiža

 

da ištraukt savč kariuome

 

nę iš Petsamo srities, kurią 
Sovietų Valstybė buvo lais- 

palei naują liniją taip, kad.vu noru užleidus Suomijai 
Qmri r* L n ' Q n -i, mrrn i lz-1 n 11 _ I 1 flO/T 4-<-> 41 r r...Sovietų' Sąjungai priklau

sys visas Karelijos Tarp- 
vandenis (isthmus, arba 
tarpkaklis) su Viborgo 
(Viipuri) miestu ir Vibor
go Įlankos salomis, vakari
niai ir šiauriniai Ladogos 
Ežero pakraščiai su mies
tais Keksholmu (Kakisal- 
mi), Sortavala ir Soujaervi, 
tam tikras skaičius salų 
Suomijos Įlankoje, žemė į į

pagal 1920 metų taikos su
tartį. Suomija pasižada, 
kaip kad nusakyta 1920 me
tų taikos sutartyje, nelai- 
kyt vandenyse palei' Arkti
kos (ledinio) Vendenyno 
pakraštį karinių ir kitų gin
kluotų laivų, apart tokių 
ginkluotų laivų, kurie turi 
mažiau kaip 100 tonų įtal
pos, kuriuos Suomija turi 
teisę laikyt be apribojimų; 

rytus nuo Maerkaejaervi' taip pat ne daugiau kaip 15

PROTOKOLAS PRIJUNGTAS PRIE SUTARTIES 
TARP SOVIETU SĄJUNGOS IR SUOMIJOS

London, kovo 13. — Čia 
į r e k o r d u otas protokolas 
(neoficialus tekstas), pri
jungtas prie taikos sutar
ties tarp Sovietų ir Suomi
jos, per radio paskelbtas iš 
Maskvos. Protokolas skam
ba sekamai:

“Viena ir antra šalis su
tinka a ti traukt savo ka
riuomenę iki naujo valsty
binio rubežiaus štai kokiu 
būdu:

1. Karo veiksmai turi būt 
sustabdyti kovo 13 d. vidu
dienį, pagal Leningrado

2. Pirmą dieną bepusiš- 
kilomet-

Petsamo srities į Norvegi
ja ir atgal. Sovietų Sąjun
gai suteikta teisė atidaryt 
konsulatą Petsamo srityje. 
Traukiniais persi unčiami 
kroviniai skersai Petsamo 
srities iš Sovietų Sąjungos 
į Norvegiją, taip ir preki
niai traukiniai skersai tos 
srities į Sovietų Sąjungą 
yra paliuosuoti nuo inspek
cijos (peržiūros) ir kontro
lės, išskyrus tik tokią kon
trolę, kokia reikalinga tvar
kymui pačių pervažiavimų. 
Minimi kroviniai yra taip 
pat paliuosuoti nuo muiti
nių mokesčių ir nuo perva
žiavimo ar' kitų mokesčių. 
Minimoji kontrolė prekinių 
traukinių yra leidžiama tik
tai tiek, kiek ją pripažįsta 
įsigyvenusios taisyklės, ku
rių laikomasi tarptauti
niuose susisiekimuose. So
vietų piliečiai, keliaujantie
ji skersai Petsamo srities .į 
Norvegiją ir atgal iš Nor
vegijos į Sovietų Sąjungą, 
turi teisę laisvai prava
žiuot pagal pasportus, iš
duotus atitinkamų sovieti
nių įstaigų. Neginkluoti So
vietų lėktuvai turi teisę 
laisvai skraidyt per Petsa
mo sritį tarp Sovietų Są
jungos ir Norvegijos, prisi
laikydami bendrai priimtų 
veikimo taisyklių.

(Sekantieji sutarties 
punktai gauti per radio iš 
Londono.)

SKYRIUS VII
Suomija sutinka leist 

skersai žemės tarp Rusijos 
ir Švedijos, trumpiausiu ke
liu, p ra vest naują geležin
kelį, kuris bus abiejų šalių 
bendrai nutiestas,, gal 1940 
metais, tarp Kandalaškos 
ir Kemijaervi.

SKYRIUS VIII
Pasirašius šią sutartį, 

abidvi šalys panaujina eko
nominius ryšius ir pasižada 
daryt naują prekybos su-

mylios) pločio turi būt nu
statytas tarp abiejų 
armijų. Kariuomenė, 
manti svetimą žemę, kaip 
kad pažymėta nauju 
tybiniu rubežium, turi pir
ma trauktis atgal.

3. Kariuomenės ištrauki
mas anapus naujo valstybi
nio rubežiaus su visa ta 
Suomijos dalim, kuri yra į 
pietus nuo Lieksa, turi pra
sidėt kovo 15 d. 10 valandą 
iš ryto palei visą liniją, o 
kovo 16 d. 10 valandą iš ry
to į šiaurius nuo Lieksa. 
Pasitraukimas turi būt ne 
mažiau kaip septynių kilo
metrų (apie 4 mylių ir treč
dalio), ir septynių kilomet
ru ruožas turi būt palaiko-

šaliu v • UZ1-

vals-

mas besitraukiant atgal, 
tarp besitraukiančios ka
riuomenės užnugario ir pir
myn einančios kariuome
nės priekio.

(Ketvirtas p rotokolo ’ 
punktas, matyt, buvo supai
niotas, perduodant jį iš 
Londono, bet jo prasmė ga
lima šitaip perduot: Vieno* 
ir kito krašto armijų 
ištraukimas turi būt- vyk
domas pagal patvarkymą, 
kuris padalina visą frontą 
į šešias dalis. Ištraukimas 
turi būt užbaigtas tarp ko
vo 19 ir kovo 26 d.)

5. Raudonosios Armijos 
ištraukimas iš Petsamo tu
ri būt užbaigtas balandžio'
10 d. '

6. Abiejų armijų aukšto
sios komandos pasižada pa
laikyt ir saugot apsigyni
mo aptvirtinimus, elektros 
stotis, pramonės trobesius, 
telefonų ir telegrafo stotis 
ir bendruomenių pastatus, 
kad 
kint 
mų.

nieks negalėtų sunai- —- 
tų trobesių ir įrengi-

7. Avidvi aukštosios ko
mandos paskirs specialius 
atstovus, ir jie tuojaus vie
toje spręs visus klausimus, 
kurie gali kilt kas liečia že
mių pervedimą laike armi
jų ištraukimo.

8. Kaip galint greičiau
siai turi būt apsimainyta 
karo belaisviais, pagal spe
cialų susitarimą.”

ATBALSIAI TAIKOS TARP SOVIETŲ IR SUOMIJOS
KRINKA SUOMIJOS MI- TALKININKAI APGAVO
NISTERIŲ KABINETAS SUOMIJĄ

Helsinki, Suomija, kovo, Helsinki, Suomija, kovo
13. — Pasitraukė Suomijos, 13. — Užsieninis Suomijos
karo ministeris Niukkanen 
ir švietimo ministeris K. 
Hannula iš valdžios: nesu
tiko su taika, daroma 
Sovietais.'

SUOMIJĄ

ministeris Tanner kalbėjo 
seime, jog Suomijos valdžia 
pasitikėjo prižadais Angli
jos ir Francijos, kad jos 
duos gana pagalbos Suomi
jai prieš Sovietus, bet Suo
mijos pasitikėjimas buvo 

jog; bergždžias: Suomija nega- 
už-.'vo gana pagalbos.
So-: ____________

SU

Helsinki, Suomija, kovo 
13. — čia suprantama, 
Suomijos seimas tuoj 
girs taikos sutartį tarp 
vietų ir Suomijos.

tai-Berlin. — Suomijos 
ka su Sovietais tai milžiniš
kas sumušimas Fra nei j ai ir 
Anglijai, kaip sako Vokie
tijos valdiška spauda.
Apsikeitimas patvirtinimo 
notomis turi įvykt ne vė
liau kaip per 10 dienų, Mas
kvoje. Sutartis padalyta 
dviejuose o riginaluose, 
kiekvienas originalas trimis 
kalbomis — rusiškai, 
miškai ir švediškai. 

, Maskva, kovo 12 d.
MOLOTOV 
ŽDANOV 
VASILEVSKI 
RYTI 
PAASIKIVI 
WALDEN 
VOIONMAA.

suo-

London, kovo 13. — An
glijos ministeris pirminin
kas Chamberlain sakė sei
me, kad Anglija davė stam
bios karo paramos Suomi
jai, bet, girdi, “aš turiu 
abejonių apie Francijos mi- 
nisterio pirmininko Dala- v .
diero pareiškimą, kad tai- •
kininkai dabar buvo gata
vai priruošę 50,000 armijos 
siųst” per Norvegiją ir Šve
diją j Suomiją prieš Sovie
tus. '

Maskva, kovo 13. —“Pil
nas Raudonosios • Armijos 
laimėjimas, pašalinimas vi
suotino imperialistinio ka
ro pavojaus.*. Puikus pa
tarnavimas pasaulinei tai
kai,”—šitaip rašo Sovietų 
spauda apie pergalę prieš 
Suomiją.

Ameri-

ORAS. — Būsią lietaus.

SKYRIUS IX
Ši sutartis įeina galion 

tuoj ir turi būt patvirtinta.



Antras puslapis
........„> r?.. .-. . t=j- ■ ....... i

JAISV©
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
every day, except Sunday

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NE YORK
Tel. Stagg 2-3878

President........................ Jos. Kairys
Secretary-Treasurer ... J. Oasiunas
Editor..................................Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year........................ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $6.00
Foreign countries, per year ............... $6.50
Canada and Brazil, per year ...... ..... $5.50
United States, six months ................  $3.00
Brooklyn, N. ¥., six months ........... $3.25
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.00

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

Act of March 3, 1879.

T aika!
Šie žodžiai rašomi tučtuojau, kai iš 

Maskvos buvo gautas pranešimas, kad 
Sovietų Sąjunga padarė taikos sutartį su 
Helsinkio valdžia.

Beveik per savaitę laiko Maskvoje ke
turi Helsinkio valdžios atstovai tarėsi su 
Sovietų vyriausybe dėl padarymo taikos, 
dėl sulaikymo karo. Viskas buvo vedama 
didžiausioj slaptybėje; viskas buvo atlie
kama prie tampriai uždarytų durų.

Šis taikos sutarties pasirašymas—di
džiausias laimėjimas Sovietų taikos poli
tikos. Sovietai niekad nenorėjo užka
riauti Suomijos ir ją pasiimti. Viskas, 
ko jie troško, tai tam tikrų sričių, kad 
galėjus apsaugoti savo sienas, kad galė
jus apsaugoti Leningradą nuo svetimų 
užpuolikų.

Jei Helsinkio valdžia būtų paklausiusi 
Sovietų draugiško pasiūlymo, jei ji būtų 
atsisakiusi klausyti Anglijos ir Franci- 
jos valdovų, tai šiandien būtų tarpe tų 
valstybių gražiausi santykiai; nebūtų 
buvę reikėję pralieti kraujo; nebūtų rei
kėję sunaikinti daug turto.

Bet akla Helsinkio valdžia paklausė 
Anglijos ir Francijos ir savo kraštą įve
dė į baisią padėtį, į karo stovį; beveik 
privedė kraštą prie visiško sunaikinimo. 
Be abejo, ji turės už tai atsakyti prieš 
savo krašto žmones. Be abejo, ji bus nu
versta ir josios vietoj įsisteigs kita žmo- , 
niškesnė valdžia.

Dūksta Anglijos ir Frančijos valdovai, 
matydami, kaip suklupo jų politika,—ne
pavyko kol kas jiems įtraukti į karą vi
są Skandinaviją, ko jie taip troško. Jų 
siųsti Suomijon ginklai ir milijonai dole
rių taipgi jiems nedavė vaisių. Helsinkio 
valdžia turėjo pasiduoti ir išpildyti vi
sus Sovietų reikalavimus.

Šiandien sunku mums numatyti tie di
dieji laimėjimai, kurie buvo pasiekti pa
saulio taiką mylinčių žmonių su šiuo tai
kos sutarties pasirašymu. Pamatysime 
mes tatai daug vėliau. Vieną galime drą
siai pasakyti: šis taikos sutarties pada
rymas, šis karo mūšių sulaikymas yra 
vienas didžiausių laimėjimų ne tik Sovie
tų Sąjungai, bet visiems žmonėms, vi
soms mažosioms tautoms.

Sukąs liežuvius visi Sovietų Sąjungos 
priešai, visi pleperiai, skelbę, būk Sovie
tų Sąjungai rūpi Suomiją užimti, būk 
Sovietų Sąjunga yra imperialistinė, to
kia ir kitokia.

Sukąs liežuvius ir tie plepęriai, kurie 
skelbė, būk Raudonoji Armija sumušta, 
būk ji negabi, būk ji be galvos.

WPA Sukurti Dalykai
Sakoma, kad pradedant su 1934 me

tais WPA darbininkai Amerikoje pasta
tė 160 orlaivių laukų (airportų), ir patai
sė, atremontavo 500 kitų orlaivių laukų.

Tai tik viena mažytė dalis tų didelių 
darbų, kuriuos atliko WPA. Deja, WPA 
darbams pinigai yra mažinami, darbi
ninkai metami į nedarbo lauką, o didi
namos sumos pinigų karo reikalams!

Tai prasta politika, žalinga visiems 
Amerikos žmonėms.

Kunigiška Tiesa
Čikagos kunigų dienraštis “Draugas” 

(kovop mėn. 9 d. laidoj) įdėjo per visą 
puslapį sekamą antgalvį:

“Sovietai Susmuko Suomijoje”.
Tokia yra toji kunigiška tiesa!

Vokiečiai Lietuvoj
Kauno “Laikas” rašo:
“Vietos vokiečiai neseniai išleido savo 

kalendorių: “Deutscher Kalender fuer 
Litauen”, kuriame, be kita ko, patiekia 
ir įvairių žinių apie vokiečius Lietuvoje.

“Vokiečių skaičius esąs 40,000. Apie 
60 nuoš. to skaičiaus esą ūkininkai, 20 
nuoš. amatininkų, o likusis nuošimtis pa
sidalina tarp įvairių profesijų.

“Vakarų ir Pietų Lietuvoj vokiečiai 
gyveną dažniausiai kaimais, ar sritimis, 
Šiaurės Lietuvoj pasitaiką ir dvarų bei 
atskirų vokiškų šeimų. Žymiausias esąs 
Pakruojaus dvaras, prie kurio anksčiau 
priklausę apie 6,000 hektarų.

“Pačiame Kaune gyveną apie 4,000 vo
kiečių, kurių daugumas esą Kulturver- 
bando nariai. Kauno įgulos bažnyčioj, 
kuri vokiečių okupacijos metu buvusi 
vokiečių įgulos evangelikų bažnyčia, tam 
tikrą laiką pamokslus sakęs ir vokiečių 
nacionalsocialistų herojaus Horst Vesse- 
lio tėvas.

“Vokiečių kulturverbandas iš Vytauto 
prospekto persikraustęs į Laisvės alėją 
34. Jis turįs Lietuvoj 19 skyrių, su maž
daug 5,000 narių.

“Lietuvos organizuotieji vokiečiai esą 
daugumoj dabartiniai Vokietijai, vadi
nasi nacionalsocialistams artimi. Jie irgi 
dalyvaują vieno patiekalo pietų (Eintop- 
fessen) ruošime. Bet iš jų patiekiamų 
kulturverbando narių, ir bendro vokie
čių skaičiaus išeina, kad kulturverban
das jungia savy tik apie vieną aštuntą 
dalį visų vokiečių.

“kulturverbandas turįs specialius sky
rius kultūros, jaunimo, ūkio ir amatų 
reikalams.

“Lietuvos vokiečiai turį dar tris reli
ginio pobūdžio organizacijas, vieną lab
darybės organizaciją, kuri išlaiko prie
glaudas, dvi moterų' organizacijas, vo
kiečių studentų sąjungą, vokiečių spor
tininkų draugiją Olympia, Kybartų spor
to draugiją, vokiečių gimnaziją Kaune 
ir progimnaziją Kybartuose, šešias kul
turverbando išlaikomas pradžios mokyk
las, šešis mokinių internatus, 27 vokiš
kas bibliotekas, darbo tarpininkavimo 
biurą Kaune, ir eilę vokiškų parapijų.”

Amerikiečius įdomina vienas dalykas: 
kada Vokietija pasiims iš Lietuvos vo
kiečius? Kodėl ji savo tautiečius pasiė
mė iš Estijos, Latvijos ir ima iš Vakarų 
Baltarusijos ir Ukrainos, bet kodėl jų 
neima iš Lietuvos?

LAISVE

Šenandorio (Pa.) gyventojai stebi žemę linkstančiu ir namus skylančius; di
deli nuostoliai padaryta žmonėms. Piliečiai reikalaufja, kad angliakasykly 
kompanijos būtų atšakomingus už nuostolius ir kad daugiau panašių dalykų 

neatsikartotų.

Nepaprastai Įdomus 
Laiškas iš Lietuvos

karininkai su baltomis vėlia
vėlėmis, prisiartinę prie mus 
pareiškė: Draugai, nesižudy- 
kite savęs, numeskite ginklus 
ant žemės, eikite namo darbų 
dirbti, nes jūsų šeimos jūs lau
kia.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Kai aš paimu “Laisvę” į 
rankas, tai tuojau žiūrau 
pranešimą apie orą. Bet la
bai dažnai apsigaunu. Sa
ko, kad bus gražu, bet esti 
apsiniaukę arba lyja. Kele
tą sykių supykęs pradėjau 
sekti pranešimus apie orą 
angelskuose 1 a i kraščiuose, 
bet ir ten tas pats. Kartais, 
tiesa, atspėja, bet dažnai iš
eina kaip tik priešingai. 
Kas tame kaltas?

Brooklyno Pilietis.
Atsakymas

Kas jau kas, bet nei “Lai
svė”, nei kiti laikraščiai ta
me nekalti. Jie patys neda
ro jokių spėjimų apie orą.

Neigi pranešimus apie orą 
ima iš kokio šimtmetinio 
kalendoriaus.

Orą spėja ir pranešimus 
spaudai padaro oficialis 
valdžios biuras — United 
States Weather Bureau. Jis 
turi įsteigęs stotis visuo
se šalies kampuose, iš kurių 
gauna pranešimus apie to
se vietose oro spaudimą ir 
pagal tą paskui spėja, kur 
koks oras gaįi tada ir tada 
būti. Bet, žinoma, gamta 
kartais ima ir iškerta “špo
są”—oro spaudimas staiga 
pasikeičia, ir vietoj skais
čios saulutės švietimo, mes 
susilaukiame audros ir lie
taus.

Tačiau netiesa, jog tasai

Oro Biuras jau taip labai 
dažnai suklumpa. Kai kada 
diena iš dienos per ilgą lai
ką oras esti toks, kokį bu
vo numatęs Oro Biuras. 
Biuras praneša, kad iš kiek
vieno šimto spėjimų net 85 
spėjimai pasirodė visai tei
singi. Vadinasi, orą ’atspė
ja 85 nuošimčiais.

Išsigynė
—Taigi, visos aplinkybės 

rodo, kad tamsta norėjai 
pavogti tą dviratį.

—Na ir ką aš su juo da
ryčiau, kad aš nemoku nė 
trupučio pavažiuoti.

—Kaip tamsta galėtum 
tai įrodyti?

—O gi kai tik užsėdau 
ant jo, tuoj ir nugriuvau.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaltytolų.

(Šį laišką gavo drg. J. S. nuo 
savo brolio ir prisiuntė mums 
įdėt į “Laisvę.”)

II-8-1940 m.
Brangus broli ir šeimynėle!

Aplaikėme jūsų laiškutį 18 
d. sausio. Reiškia ėjo vėžio 
risčia, 2 mėn ir 6 dienas. Už 
laišką širdingai dėkoju. Mes 
visi kol kas esame sveiki.

Kas link Karoliaus, tai, bro
leli, prasti popieriai. Į U.S.A, 
važiuoti jau atsisako, bijo mi
nų ir torpedų, nors, mano fna- 
nymu, pasilikus namie, ne ge
resni popieriai, nes ateinantį 
rudenį reikės stotį į kariuome
nę. O kraujageriškasis Euro
pos fašizmas siunta, ir kapi
talistai neprisotinami, nori iš 
Rusų išplėšti žibalo šaltinius. 
Bet vargu jų svajonė išsipil
dys. Rusijos proletarai per
daug ginkluoti ir solidarūs, 
priešai iltis gali apsilaužyti.

Mes pergyvenam, broli, ne 
normalų laiką. Daug ko ne
gauname visai pirkti. O ko 
randasi, būtiniausių daiktų, 
tai pasakiškas kainas reikia 
mokėti. Pavyzdžiui, gazo ki
logramas 60 centų, o cukraus 
1.60 cent., kada už cukrinių 
runkelių 50 klgr. (centnerį) 
ūkininkams mokėjo iki šiam 
laikui 2 litu.

Ačiū Rusijai, kad ji įkėlė 
koją į Lietuvą ir susitarė vie
ningai veikti. Tai visokių pre
kių, mūsų rinkoj pradeda at
sirasti. Na, ir Rusija mums da 
magaryčių davė raudonarmie
čių daug tūkstančių, tankų, 
šarvuočių ir aerodromų.

Man daug kartų su jais te
ko kalbėtis Alytuj ir Varėnoj. 
Jie yra patenkinti Lietuva. 
Tik nepatenkinti, kad jų ne
leidžia padėt savo draugams 
naikinti Suomijos fašistus.

Raudonarmiečiai atrodo pui
kiai: geri drabužiai ir batai, 
kuprinės ne brezentinės (med
vilninės), kaip kitų tautų, bet 
geros, minkštos geltonos odos.

Užklausus, kaip jie žiūri į 
jų komunistinį režimą, atsako 
visi vienodai, kad patenkinti. 
Bet, esą, kitaip ir negali bū
ti, bus greitai panašus režimas 
ir visoj Europoj, su laiku' visa
me pasaulyje. Užklausus, ko
dėl jūsų eilinių karių unifor
ma (drabužiai) nesiskiria nuo 
karininkų ir vieni kitus vadi
nate draugais, atsakė* “Kad 
mes ištikrųjų ir esame drau
gais, nes pas mus nėra pra
bangos, bet ir skurdo nerasi
te.”

Buvau per naujus metus nu
važiavęs į Vilniją pas žmonos 
brolį į jos tėviškę. Prabuvau 
visą savaitę, nes labai gerai 
mane ten vaišino. Daug ko iš- 
sikalbejom su tais dzūkeliais. 
Jie džiaugiasi netekę lenkų, 
bet nesigiria nė lietuviais. Tik 
baisiai apgailestauja Sovietų, 
kaip jie juos vadina. Per tą 
trumpą laiką jie (Sovietai)

parodė tiek širdingumo, kad 
vilniečiai netikėję, kad pa
saulyj yra tokio protingo vais- 
ko, kurie nesiklausę nė van
dens iš šulinio nesemia, o už 
nemandagias kalbas ir nepa
dorų elgimąsi skaudžiai bau
džia.

Pasakojo S. B. ir kiti, kaip pir
mą kartą raudonarmiečiai pa
matė lietuvišką ubagą, apdris
kusį ir su krepšiais. Klausė žmo
nių, ką jis ten neša ir kodėl atro
do toks suvargęs tas žmogus. At
sakius, kad tai ubagas, “Ką 
tai reiškia ubagas?” Paaiški
nus, kad ubagas yra žmogus, 
kuris neturi ką valgyt, tai ei
na išmaldų prašyti, papote
riauja, tai už tai gauna duonos 
šmotelį. Baisiai nustebęs kari
ninkas sušuko: “Tovarišč, 
chadi siuda!” Pasišaukė tą 
ubagą, o mes keturiese smal
suoliai paskui nuėjom pažiū
rėti, ką jie tam ubagui darys. 
Atkirto, sako, pusę karvės, 
padavė tam ubagui, ir sako: 
“Tu valgyk, ba numirsi; kaip 
suvalgysi, ateik vėl čia.” O 
atsisukę į mus pasakė: “Ar 
jums ne gėda, tiek daug jau
nų žmonių esate ir leidžiate 
tam vargšui seneliui taip kan
kintis !”

Raudonarmiečiai vaikų pri
sisodina automobilius, važinė
ja. Kada tie mažučiai krikš- 
tauja, jie iš to malonumą turi. 
Kaip prašo, kad jiems par
duotų sūrio, kiaušinių, tai mes 
nuo jų, tokių malonių žmonių, 
nenorime imti pinigų. Tai jie 
atsisako veltui produktus pri
imti ir nė vieno nesirado, ku
ris veltui priimtų. Sako, kiek
vienas kareivis turi pinigų 
apščiai. Tą aš ir pats pastebė
jau Kauno, Alitaus bufetuose, 
kur jie užkandžiauja.

Tai matai, broleli, ant kiek 
teisinga mūsų geltonoji spau
da, kuri nuolat skelbia, kad 
rusai be baltinių vaikščioja, ir 
net aliejaus išspaudas suėda.

žentas pasakojo. Sako, ma
ne mobilizavo lenkai per pir
mą mobilizaciją, bet kautis su 
vokiečiais neteko. Da manęs 
neprivarius prie mūšių linijos, 
lenkai pradėjo bėgti ir bėgome 
visą laiką alkani, nežinojom 
nė kur randasi mūsų virtuvės, 
iki pribėgome prie Bugo upės. 
Ten pasidarėm pontoninius til
tus, per kuriuos persikėlėm 
apie 5-6 tūkstančiai kareivių. 
Kai pamatėm, kad kokia tai 
masė atslenka link mūsų, ka
rininkai ėmė stebėti per žiūro
nus. Pasakė, kad rusai ateina. 
Kaip rusai pradėjo artintis, 
mes pradėjome iš šautuvų ir 
kulkosvaidžių šaudyti. Bet jie 
nieko mums neatsakydami ar
tinosi. Prisiartinę išsirikiavo. 
Mes nematėm nė vieno karei
vio, nė arklio, bet tik tankai, 
tankai! O užpakalyj, šarvuo
čiai išsirikiavę. Išlindo iš šar
vuočio trys raudonarmiečiai

Kaip tik, sako, lenkų kari
ninkai suėjo pasitarti, mes 
tuojau numetėm ginklus. Ta
da rusai mus suvarė į tarpą 
tankų, o mūsų ginklus su tan
kais sutriuškinę atsišaukė į 
mūsų draugus anoj pusėj Bu
go upės. Bet, girdi, į vietą 
pasekti mus, anie atidengė 
ugnį ir nukovė tuos tris rusų 
karininkus. Tada rusai atiden
gė tokią pragarišką ugnį, kad 
iš lenkų apie 40,000 kareivių 
liko tik masė mėsos į kelias 
sekundas laiko.

Tada vėl rusai surinkę gin
klus į krūvas tankais sutriuš
kino, mums iškratė kišenius, 
ar neturime ginklų, liepė eiti 
prie artimiausių stočių. Kurie 
silpni ir nugriauštomis nuo 
batų kojomis buvo, tuos suso
dinę į automobilius nuvežė į 
stotį.

Na, ir tokiu būdu, sako, 
parvykau namo pas savo pa- 
čiukę.

Daug kas da galima būtų 
parašyti, bet. . .

Spaudžiu dešinę,
Tavo P. S.

Amerikos Didmiesčiai 
Kaipo “Vasarvietes”
Kasmet dideli skaitliai 

miestų gyventojų vyksta į 
laukus vasaroti. Bet, to ne
paisant, miestai vis prisi
grūdę ir faktas, kad tiek 
žmonių lanko mūsų did
miesčius, kiek iš jų išva
žiuoja. Jie atvyksta praleis
ti atostogas arba šiaip pa
silinksminti.

Šiandienis Amerikos mie
stas turi visokių paranku- 
mų žmonių pritraukimui— 
muzėjų, didelių knygynų, 
ore laikytų koncertų ir tt.

Imkime New Yorko mie
stą. Ko ten nėra? “Apie 5 
nuoš. miesto žemės paves
ta parkams,” sako Dr. John 
L. Rice, New Yorko Svei
katos Komisijonierius. Di
desni. parkai kaip Central, 
Bronx, Van Cortland ir 
Prospect parkai, turi ežerė
lius laiveliams, golfui lau
kus, ir “tennis” vietas. Ir 
visų penkių priemiesčių 
parkuose yra organizuoti 
žaidimui centrai. Po Ap- 
švietos Department© prie
žiūra net 384 žaidimui vie
tos visiems šią vasarą bus 
prieinamos.

Pelham Bay turi savo 
stadiją, maudyklę, golfo 
laukus^ ir piknikams vietas. 
Pervažiavimo laivai (fer
ries) perkelia žmogų į 
Staten Island, kur yra daug

—---- ........................................ .»
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DEŠIMTIES METŲ 
NUSIKALTĖLIS

(šypsokitės, jei galite...)
Klusienės vyras uždirb

davo po aštuonius litus die
nai. Iš tokio uždarbio Klu
sai galėjo kukliai pragy
venti; savaitinį uždarbį 
Klusas visuomet parnešda
vo į namus visą, neprager- 
davo, neprakortuodavo su 
draugais.

Kartą Klusienė sumanė 
susirasti ir sau darbą. Nu
sibodo jai sėdėti namie, 
tvarkyti butą, prižiūrėti ir
auklėti 10 metų berniuką... 
O, be to, iš vyro uždarbio 
nebuvo galima pinigus kur 
reikia ir kur nereikia švai
styti. O ji norėjo nešioti la
pę, kas savaitę raityti plau
kus, lakuoti nagus, dažyti
lūpas, rankas puošti apy
rankėmis, žiedais... Todėl 
pradėjo kasdien vaikščiot į 
vienos įmonės kontorą, 
skųstis, kad neturinti iš ko 
pragyventi, kad motina pa
bėgus, o vyras esąs gir
tuoklis ir tik dėl vaiko atei
ties ji prašė suteikti jai 
darbą, nors ir už visai ma
žą atlyginimą. Po dažnų 
vaikščiojimų, darbą toje 
įmonėje ji gavo...

Ir štai, šiandien ji stovi 
prieš teisėją, stovi įmant
riai apsirengus, išsidažius, 
išsikvėpinus, ant pečių už
sidėjusi lapę, stovi lyg ar
tistė, išdidžiai laikydama
si, o šalia jos stovi jos sū
nus, basas, apiplyšęs, ilgais 
sutaršytais plaukais...

Balandžio mėn. 2 d.- buvo 
pranešta policijai, kad Ny
čių gatvėje 10 metų vaikas 
nusuko keliolikai karvelių 
galvas, apipylė šiuos nelai
minguosius paukščius žiba
lu ir kieme padegė. Atvy
kus policijos atstovui į nu
rodytą vietą, vaikas buvo 
pasislėpęs. Vaiko motina 
policijos atstovą prašė ne
sikišti į jos šeimyninius rei
kalus ir pareiškė, kad už 
vaiko auklėjimą atsakinga 
tik ji. Policija, išklausinė- 
jusi mačiusius šį žiaurų 
įvykį ir konstatavus, kad 
Klusų vaikau tokiomis 
žiaurybėmis yra kiaurai 
persisunkęs ir kad auga 
niekeno neprižiūrimas ir 
neauklėjamas, surašė pro
tokolą, prašo teismą šį ber
niuką išsiųsti į pataisos 
auklėjimo* įstaigą... —Tei
sėja pažiūri į motiną ir į 
vaiką ir klausia:

—Tai kodėl taip auginate
(Tųsa ant 8-čio pusi.)

naturališkai gražių parkų.
Studentams, miestas siū

lo muzėjus, knygynus, kole
gijų ir universitetų veda
mas kuopuikiausias vasari
nes mokyklas. Muzikos my
lėtojams yra Lewisohn Sta
dium koncertai, kur garsią 
Philharmonic orkestrą ve
dą garsiausi simfonijų, ope
rų ir baletų dirigentai. 
Koncertai irgi laikomi par
kuose ir žaidimo vietose.

Ką D r. Rice rašo apie 
New Yorko miestą, liečia ir 
kitus didelius centrus—Chi- 
cagą, Bostoną, Philadel
phia St. Louis ir San Fran
cisco.

FLIS.
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Mannerheimo Linijos Idėja yra reikalaujama su aplikaci gerai pasidarbavai, gausi kre 
dita

Rašo J. Baltrušaitis.
turės 
di jos

—Kam Suomijai buvo 
reikalinga ta Mannerheimo 
linija? — andai klausiau 
dviejų asmenų; vienas juo- 
dviejų yra tautininkas, ki
tas — b u v u s i s socialistas. 
Pirmasis greitai atsakė:

—Atsiginti nuo Rusijos!
Antrasis pritarė ir pa

aiškino:
—Rusija galėjo bent ka

da užpult Suomiją, dėl to 
šioji darėsi didelę liniją 
fortų.

Jokiii kitų aiškinimų ši
tie asmens neturėjo ir ne
norėjo. Nenorėjo nė klau-

biznius 
investuota 
tūkstančių 
kapitalistų 
Pittsburgh 
žinias, tai

Lai m etoj as st i pen d i j os 
sekti pilną kursą stipen- 
mokslo termine.
Gegužės 1, 1940 (May

1, 1940) bus paskutinė diena 
prisiuntimui aplikacijų ir mi
nėtų informacijų. Abu kartu 
turi būt prisiųsta. _

8. Dėl aplikacijų ir atsaky-

medalį nuo Bimbos." 
Išeina taip, kad aukas rink
damas darbininku judėjimo 
paramai, dirbi dėl drg. A. 
Bimbos kišeniaus.

-Nekreiptum jokios domės, 
jeigu taip kalbėtų mūsų judė
jimo priešai, tai jų būtų dar
bas ir jie tai daro su tikslu 
pakenkti mūsų darbu. Bet

mų į klausimus apie stipendi
ją susirašykite su:

Stanley Drigot, Jr., Chair
man, LUC Scholarship Comm.,

5114 South Knox Ave., 
Chicago, Illinois.

Suomijoje 
tūkstančiu v

aišku, 
savo

Jersey City, N. J

Aš niekaip negaliu su
prasti, kad Mannerheimo 
Linija buvo dirbama su idė
ja apsigynimo nuo Sovietų 
Rusijos (vėliau — nuo So
vietų Sąjungos). Toji dau
gybės fortų linija iš pat 
pradžios turėjo pirmoj vie
toj idėją puolimo ant So
vietų šalies. Kodėl taip? 
Štai.

Mannerheimo Linija bu
vo pastatyta tiktai prieš 
Sovietų Sąjungos miestus— 
Leningradą ir Kronštadtą, 
prieš Baltijos jūros dalį, 
vadinamą Suomių Įlanka 
(užlaja). Trumpai sakant, 
Mannerheimo Linija buvo 
pastatyta tuo tikslu, kad 
pribrendus pasaulio kapi
talizmo idėjai galutinai iš
naikinti komunizmą, kaipo 
“civilizacijos" (kapitaliz
mo) “nuodus", būtų gali
ma geromis kanuolėmis iš 
tos linijos daužyti minėtus 
rusu miestus ir užtverti 
nuo Sovietų Sąjungos Bal
tijos Jūrą. Kitaip sakant, 
uždaryti duris išėjimui į 
Vakarų pasaulį. Pažiūrėkit 
į žemlapį ir šita nuomonė 
pati jums siūlysis.

Jeigu suomių valdžia bū
tų manius vien tik apsisau
go! nuo užpuolimo iš So
vietų pusės, tai ji būtų da
riusi dar kelis tūkstančius 
fortų — daug ilgesnę liniją 
nuo Ladogos ežero iki 
Arkliškosios jūros, iki Pet- 
samo miesto.
- Suomija, aišku, nemanė, 
kad jai reikės kariaut vie
nai su Sovietų Sąjunga. Ji 
nemanė pati viena užpulti 
ar gintis kada nors. Kitaip 
sakant, nemanė, kad Man
nerheimo Linija bus reika
linga tiktai jai vienai. Ji 
maža valstybė — apie pus
ketvirto miliono gyventojų 
—negalėjo manyti, kad ji 
su Mannerheimo fortais 
gali erzinti didžiulį kaimy
ną, ir atsiginti nuo jo, ir 
užpulti jį, kada tik reikės. 
Argi drįstų trys — keturi 
milionai provokuoti į karą 
šimtą aštuoniasdešimts mi- 
Jionų Sovietų piliečių?

kad 
in- 
va- 
tai, 
dy-

—Amerikos, Anglijos, 
Francijos, Kanados, — turi 
dideles įmones, dirbtuves, 
kasyklas ir šiaip 
Suomijoje. Ten 
jų pinigų šimtai 
(kaip pačių 
dienraštis “The 
Press" paduoda
vien tik Amerikos finansie- 
rių ir jų šėrininkų pinigų 
įdėta į biznį 
“mažiausiai 100 
dolerių").

Iš to mums 
Suomijoje įdėjo
vestmentus į biznį visa 
karų “civilizacija"., Ir 
rodosi, vien tik ji. Ar 
vai, kad šita civilizacija pa
norėjo Mannerheimo Lini
jos priešais pavojų, kuris jos! Tik mūsų socialistams 
guli čia pat’ rytuose už įr neį tautininkams toki 
Suomijos sienos. £nlo «
“civilizacijos" biznių? Ari 
dyvai, kad “civilizacija" 
klega piktumu priešais So
vietų Sąjungą, kuri daužo 
Mannerheimo Liniją ir ki
tas vakarų duris, uždary
tas prieš jos nosį?

Karas bjaurus daiktas; 
bet kad sąlygos priverčia 
kariaut, tai ką gali daryti? 
Sovietų Sąjunga kariauja, 
neatidėliojant, radus dabar 
progą, kada ta garbingiau- 
sioji “civilizacija" nusitvė
rė pati sau už gerklės savo1 
geležiniais nagais!

O kas rengėsi prie šitokio 
kariavimo Suomijoje? Ar 
Sovietų Sąjunga? Ne. Ji 
nestatė savo “linijos" prie 
Suomijos sienų. Nesirengė 
prieš Suomiją. Suomija ren
gėsi —kurstoma ir remia
ma “vakarų civilizacijos."

Mannerheimo Linija bu
vo pradėta statyt dvide
šimts metų atgal. Tas tai 
ir parodo gerą tos linijos 
idėją, — gerą tajai geriau
siu kapitalistų geriausiai ci
vilizacijai, kuri pasišventu
si pasaulį valdyt amžinai.

Pirma buvo panaši, bet 
kitokia idėja: tiesiog armi
jų jėgomis išnaikinti sovie
tizmą, užpuolant iš visų 
pusių. 1918—19 metais taip 
ir darė, užpuolė. Bet. neįvei
kė. Atsitraukė. Gražumu 
ketino sovietizmą atmiešti 
kapitalizmu, užsidavus di
delę kantrybės dožą, per

Šveicarijos kariai pratinasi kalnuose saugoti to krašto sienas.

mijos. Toli nuo demokrati- sypsenos
šale tos'seimai “demokratiški".

kartais begindami vaika? Juk jūs esate moti- 
* -na!?

—Atsiprašau ponios tei
sėjos, — sako Klusienė,— 
aš negaliu jo suvaldyti... 

______ Per dieną būnu darbe, o 
redakto-1 parėjus pamokinti aš jo ne-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

riai, apie 1920 metus pra
dėjo statyt, Mannerheimo 
Liniją!

Kiek tvirtovių (fortų) 
toje linijoje, nežinau. Ma
niau, kad tokia maža vals
tybė galėjo turėt kokius du 
šimtu, ne daugiau. Bet aną 
dieną angliški dienraščiai 
pranešė, kad Sovietai su
daužė jau virš 1,000 tvir
tovių Mannerheimo Linijo-

kuomet girdi tokius įžodžius iš 
mūsą draugu, tai nesijauti ge
rai.

šį išsireiškimą norėjau senai 
pasakyti, bet • yis atidėliojau. 
Tačiau veikiant organizacijo
je, žiūrint, kad organizacija 
augtų, progresyvis judėjimas 
kolonijoje būtų aukštumoje, ir 
girdint tokius priekaištus, ib- 
giau tylėti negalima.

Esu įsitikinęs, kad tokių da
lykų yra ir kitose kolonijose, 
ne tik Jersey City.

25-tą d. vasario žalkauskas 
apvaikščiojo 52 metų gimta
dienį. Tą dieną jisai susikvie
tę savus draugus savoje įstai
goje gerai pavaišindamas. 
Drg. žalkauskas visada neat
sisako paremti su doleriu dar

bininkų organizacijas. Yra 
____ >” skaitytojas, Lietu

vių Darbininkų Susivienijimo 
133 kuopos narys ir LLD 16- 
tos kuopos narys. Nuo savęs 
linkiu drg. žalkauskui sulauk
ti šimto metų ir būti tvirtu 
sveikatoje.

Pagarsinime, kurį “Laisvės” 
adm. paskelbė, kurie pasvei
kino “Laisvės” šėrininkų suva
žiavimą iš Jersey City, paša- zacijos, išaugino šeimyną, 3 
kyta, aukojo $1 
bet turėjo būti 
Tarpe aukavusių 
krašto nukentėjusiems 
pridavė $1 A. žavišus.

šį mėnesį sukanka 59 me
tai drg. J. Kačergiui. Drg. Ka- 
čergius tuojau bus 60 metų 
senumo, bet neatrodo tokis se
nas, kiek metų turi. Sveikas, 
gerai atrodo, dalyvauja veiki
me, ypatingai važinėdamas į 
Brooklyną mokytis teatrų. Yra 
pirmininkas Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 133 kuo
pos, susirinkimus veda gerai, 
progresyvis žmogus, nenusi
lenkdamas Romos trustui, pri- 

i klauso prie Masonų Organi-

sprendimu.
—žinoma, 

persikreipdama, atsako mo- ’ ~<Laisvės 
tina. — Vaikas buvo tik 
našta... Ir lyžtelėjusi nu
dažytas lūpas išėjo, iš teis
mo salės.

Tada policininkas paėmė 
vaiką už rankutės ir tyliai 
tarė:

—Na, eime berniuk... Du 
metus tu nematysi >savo 
motinos....

Ir tas verkdamas išėjo su 
policininku.

(Iš Lietuvos laikr.)

artistiškai

Jie 1
Suomijos (milionierių) de
mokratiją, prasiplepa tiesą 
apie Mannerheimo Linijos 
idėją.

Štai Suomių socialdemo
kratų laikraščio : 
rius E. A. Pulli rašo, kad turiu laiko. Mat, reikia už
pernai einant 
tarp Sovietų, ir 
Sovietų Sąjunga reikalavo,' eiti į kiną... 
kad suomiai duotų jai sta-1 
tytis savo tvirtoves ir įgu
lą saloje Hangoe, “kuri sau
goja Suomijos pietinį kran
tą nuo jūros." Šita sala, su 
tvirtove, esą, reikalinga 
Suomijos nepriklausomybei 
saugoti. Toliau jis rašo:

“Jeigu Rusija būtų paė- akių, pradeda verkti. Mo- 
musi tas salas ir jas įtvir-^ina net nepažiūri į savo 
tinusi, tai nei su mažiuke verkiantį sūnų, 
valtimi niekas nebūtų galė
jęs, prasmukti per įlanką ir 
prisiartinti prie Leningra
do." I

Taip, tikrą teisybę prasi- 
plepėjo Pulli ir mūsų lais
vamaniškas antidemokra- 
tas Michelsonas (“Kelei
vis," Nr. 9).

Mat, kokia būtu buvus 7 t-

vakarų civilizacijai, ponams 
imperialistams nelaimė:per 
Suomijos Įlanką (Finskij 
Zaliv) būtų negalėję pra
smukti ir prisiartinti prie 
Leningrado!

Jie, tie “socialdemokra
tai" (dievų numylėti!), nė 
nekalba apie gerą valią iš 
suomių, iš vakarų pusės. 
Plaukdami be piktų norų 
neturėtų reikalo nė “smuk
ti", ‘ būtų priimami kaip 
džentelmenai ir palydimi į 
Leningradą. Jie prasiplepė- 
jo, kad turėjo bjaurius no-(----------—
.rus kada nors, prisirengus Sąjungą. Čia 
puikiai, “prisiartinti" prie 
Leningrado, jį subombar
duoti; paskui tą pat pada
ryti su Maskva.

Tą jų sakinį vartojant at
virkščiai, išeina taip, kad iš

deryboms ęiti pas siuvėją, pas modis- 
Suomijoš,' tę, aplankyti drauges, nu- • 1 1 I • J • • 1 •

Publika juokiasi sukąs
tais dantimis.

—Aš prašau — atimkite 
ir išsiųskite jį kur nors... 
Gal jis ten pasitaisys...

Po šių jos žodžių salėje 
pasidaro tylu. Vaikas, ne
atitraukdamas nuo teisėjos

—Kodėl taip žiauriai el
geisi, vaikeli? Ar nori, kad 
išsiųsčiau į Kalnaberžę?— 
motinišku balsu paklausia 
teisėja.

—Išsiųskite, poniute, — 
ašarodamas ' sako jis,—vis- 
tiek aš mamos neturiu... 
Per visas dienas vienas ir 
vienas... Motina su tėvu 
mane nemokina ir niekada 
nieko nesako. Nusukau vie
nuolikai karvelių galvas to
dėl, kad neturėjau kuo le
sinti, o miežiams pinigų 
motina nedavė...

Teisėja nutaria dešimties 
metų nusikaltėlį atiduoti 
dviems metams į pataisos 
auklėjimo į s taigą. Po 
sprendimo, teisėja klausia 
motiną ar ji patenkinta

Žukauskas,
Žalkauskas.

Vilniaus
vėliau

mūsųNeviskas yra gerai 
organizacijose. Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 16-ta kuo
pa nerodo jokio gyvumo. Val
dybą išrinkti yra sunkiausias 
dalykas. Nariai dar nėra gavę 
pereitų metų išleistos knygos. 
Susirinkimai užmirštas daly- 

į ma- 
| žai. Bet užimti valdybos vie
tą, padirbėti kuopos labui ne
galima gauti žmogaus. Tai 
peiktinas dalykas.

Yra įsigyvenusi tokia tvar
ka, kad vienas žmogus turi 
būti visų vergas, atlikti visus 
darbus ^ir visų organizacijų. 
Bet tuom pačiu tarpu ir visų 
plakamas, vadinamas “diktato
rium.,” “bosu” organizacijos ir 
t.t. Girdint tokius komplimen
tus ir turint geriausius nervus, 
geriausį pasišventimą bent ko
kiai organizacijai dirbt, nu
stoji energijos, prarandi pasi
tikėjimą tų draugų, bei drau
gių, kuriais pasitiki. Pavyz
džiui, prisėjo reikalas kokiam 
tikslui parinkti aukų. Papra
šai vieno, kito, kuris neatsisa
ko paaukoti, tuojau išgirsi 
štai kokį komplimentą. “Well,

dukteris, iš kurių dvi yra ve
dusios.

Nuo savęs linkiu drg. Juo
zui Kačergiui ilgai gyventi ir 
nenustoti energijos veikime.
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Kitą syk varlė bandė su- Tai da ne visos; da liko Leningrado būtų niekas ne- 
silyginti su jaučiu: putėsi, tvirtovių nežinia kiek. galėjęs nė su maža valtimi 

Toks apsitvirtinimas'— praSmukt per Suomiu Įlan- 
tai ne mažos valstybės biz- (ka į Baltijos Jūrą. Tas pa

putėsi ir—pertrūko. Suo
miai protingi žmonės, nesi-

galėjęs nė su maža valtimi

kels į varlės unarą. Jie pro- ,n^s- Tai vienas įrody- (tvirtina Mannerheimo Lini- 
tingi, bet naiviški* kaipo mas> kad Mannerheimo Li- įjos įdeja, kad ji buvo tai į 
buržujai, tiek naiviški, kad Yra Kalingojo imperia- '
tingi, bet

pasitikėjo didžiųjų buržua
zinių valstybių diplomatais. 
Tos šalys biznį pradėjo da
ryt Suomijoje. Suomijos 
vadai buržujai dėl to tur
tėja, jų valstybė, tarpsta. 
Svetimi diplomatai kasdien 
ir kasnakt rūpinasi, kaip 
čia tą baisią rytų “ligą," tą 
Sovietų santvarką perkeis
ti į kapitalistinę ligą. Ge
riausia pradžia tokia: už- 
daryt tai “ligai" duris į va
karus. Na, ir durys: Man
nerheimo linija.

Tie diplomatai yra geri 
draugai savo šalių kapita
listams. O tie kapitalistai,

lizmo — vakaru civilizaci
jos idėja ir darbas.

Patys imperialistai to ne
užginčija. Užginčija tat tik
tai tų imperialistų liuosno- 
riai berniukai,- toki, kaip 
mūsų buvusieji socialistai.

Jiems imperialistai — ge-ja> -

Estijos rytai turėtų. Man- 
nerheimų linijas prieš Sov. 

. nėra jūros. 
Jūra yra kelias į pasaulį. 
Sov. Sąjungai tokio kelio 
pradžia buvo Suomijos Įlan
ka. Va, tai dėl to čia atsira
do Mannerheimo linija.

• Tai dėl to imperialistai 
liepė Suomijai nesitaikyti 
su Sovietų Sąjunga, žadė
jo ateit į talką jai su ar
mijomis. Neatėjo. Negalė
jo, nes patys vieni kitiems 
į gerkles įsikibo. Ir Man
nerheimo Linija, rodos, bus

Lietuvių Universiteto Kliubo 
Stipendijos Sprendimas

Lietuvių Universiteto Kliu- 
bas šiuo pranešimu viešai pa- į 
skelbė šimto penkiasdešimts kas. Narių būtų nevisai 
dolerių ($150) stipendijai 
1940-41 metams, priimdami 
aplikacijas nuo šios dienos iki 
gęgužės 1, 1940. LUK nori 
aiškiai visuomenei paskelbti, 
kad ši stipendija yra dovana 
laimėtojui, o ne paskola. Išrin'- 
kimas, laimėtojo (-jos) bus 
spręstas pagal šiuos įstaty
mus.

1. Aplikantas (-te) turi bū
ti rezidentas Illinojaus valsti
jos nors vienus metus.

2. Aplikantas turi būti lie
tuvių kilmės.

3. Aplikantas turi bent kiek 
mokėti lietuvių kalbos.

4. 'Vyrai ir moterys bus pri
imami kaip aplikantai.

5. Metai neskaitomi.
6. Universiteto antramečių 

(sophomores), tretimečių (ju
niors), ketvirtmečių (seniors), 
ir studentų, baigusių universi
tetą (graduates), aplikacijos 
bus priimtos.

7. $150 stipendija turės būti 
vartojama tiktai dėl mokslo 
kaštų (tuition), North Central 
Association of Colleges and 
Secondary Schools pripažinto
se mokyklose.

8. Aplikanto pirmiesnieji 
apskritai paimti laipsniai tu
rės būti nors “C.”

9. Stipendijos aplikantas 
bus reikalaujamas prirodyti 
reikalą ir gabumą.

10. Kliubo narių ir kitų stu
dentų aplikacijos bus lygiai 
svarstomos.

Aplikacijas Prisiunčiant, Ši
Informacija Reikalinga:

Nepamirškit, kad 30 d. ko
vo įvyks Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 133 kuopos me
tinė vakarienė. Metinės kuo
pos vakarienės visada būna 
geros su daugeliu svečių. Tik 
vieno dalyko reikia, tai kad 
visi nariai visa energija gerai 
parengimą garsintų, platinda
mi tikietus iš kalno. Visi ben
drai dirbdami, pasidžiaugsime 
darbo vaisiais.

Mūsų mieste girdisi dvi ra
dio lietuvių valandos. Brook- 
lyno Jono Valaičio pusvalandį 
klausytojai myli geriau, negu 
Račkaus su Biraičiu. Garsini
mų vienas ir kitas turi apsčiai, 
bet kas geriau patinka Valai
čio pusvalandyj, tai jo graži 
lietuvių kalba, kuomet Rač
kaus kalba prasta.

A. Matulevičių pagavo ne
laiminga influenza. • Išlaikė 8 
dienas lovoje. Dabar jaučiasi 
gerai ir jau pradėjo dirbti.

K. Biuras.

Garsinkite savo biznj dien
raštyje “Laisvėje”.

uždarymas Sov. Sąjungai
Jūrų į vakarus. »

Kodėl to Estija nedarė?
Kodėl to Latvija nedarė?
Kodėl to Lietuva nedarė?
Tos trys valstybės buvo (laimės ir savo karą, ir savo 

po pasaulio karo padarytos valdžią. - •
’“buferiais", kaip ir Suomi- /“*

; \ . . .v • i x i R Trysxrekomendacijos laiš-
galutinai išgriauta. Gal tas ^aį . du nuo mokytojų ir vie-
pat bus ir su jos “idėja".1 
Suomijos patrakėlė ofįciali- 
nė buržuazija matomai pra-

Viskas, ką ji gaus (jei 
Jiems imperialistai — ge-ja, — buferiais prieš Sovie- gaus), tai 20 milionų dole- 

riausia “demokratija". Šuo- tijos kelią į vakarus. Betariu dovanų iš tolimosios 
mija esant .“demokratija", buferių reikšmė nyko, kai vakaru civilizacijos dalies, 
turinti seimą... O turi tik tos šalys, aplinkybių ver- Amerikos. Turės iš ko gy- 
seimo vardą. Lenkija prieš čiamos, ėmė daryt sutartis, vent, kuomet, išdeginus vi- 
savo smukimą nuo lepšės su Sov. Sąjunga. Nuo jų į są Suomija, paliks ją “gam- 
koto taipgi turėjo “seimą", vakarus buvo kąrštai prie- tos prakeiksmui", kaip ne

vieno šinga Sovietams Vokietija,, seniai pasakė Amerikos re- 
vado paskirtą ir| ypač hitleriškoji. Vakarų porteriams’pats šitos bjau- 

sei- 'imperialistai nematė reika- rios idėjos vykdytojas ge- 
'lo, kad Lietuvos, Latvijos irlnerolas Mannerheim.

Lietuva turi “seimą", 
“tautos"
valdomą. Toks pat “bei-.
mas" ir buržuazinės Šuo-'
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BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberiai

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

nas ritio pažįstamo, (tėvų nei 
artimų giminių laiškai nebus 
skaitomi.) Pusbrolis ar pusse
serė gali rekomenduoti.

2. Mokslo rekordai turi būt 
prisiųsti per mokyklą, 
paskučiausia buvo 
Rekordai 
priimti.

3. 500 
dėl Man
ja” bus reikalaujama 
kiekvieno aplikanto.

4. LUK “Adult Advisory 
Committee” ves phsikalbėjb 
mą su visais aplikantais, kad 
nuspręsti laimėtoją.

5. Neseniai imta fotografija

kuri 
lankoma, 

nuo studento nebus

žodžių rašinio “Ko- 
Reikalinga Stipendi- 

nuo

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

J68 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated 
•

J. LeVANDA E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS 
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

l.l^ > I—IĮ M M lrf«* ■ —*—— »■

0------------------------------------------------ 0

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

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

r,_________________r,□------------------------------------------------- o

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
UlttlCff Gaminam valgius b 
gį A turime Ameriko*

Įįįįį] išdirbimo ir impor*
tuotų degtiniu, vi- 

. šoklų vynų ir-
iLiqilOr# gero alaus.

JOSEPH ZEID AT
Savininkas

411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

ra----------------------------------------------- -0
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave. .

Tel.: STagg 2-3842 
(į------------- ------------------------------A



Ketvirtadienis, Kovo 1'4, 1940Ketvirtas puslapis

Wilkes-Barre, Pa.155.00

5.00

$27.51
$148.54

Visi nariai pribūkite šiame susirin-, vių Komunistų Pirmo Distrikto Lie- 
kime. — J. Norkus, Sekr. tuvių Literatūros Draugijos 7-to

(62-63)$14.70

$618.25

$20.75

$150.00

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, kovo 14 d., 8 v. v. pas 
F. M. Indriulį, 129 W. Market St.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke Aukų Pakvit. Nr. 27

VILNIAUS REIKALAMS:
MANCHESTER, N. H., lietuvių organizaci

jos ir atskiri asmenys- ....................
(Ši suma sudaryta šiaip: D. L. K. Vy
tauto Draugystės ir Jaunų Vyrų Kliubo 
surengtos vakarienės pelnas—$83.54; au
kojo: Lietuvių R. K. Visų Šventųjų Pa
rapija—$20.00; D. L. K. Vytauto Drau
gystė ir J. Vyrų Kliubas—$9.00; J. Ye- 
vonis—$4.00; J. Vižnis, A.’ Kikutis, K. 
Simuntis—po $2.00; A. ir V. Antanaitis 
$1.50; P. Bernotas, J. Vaičiūnas, D. Tapa- 
rauskas, A. Mikšys, L. šemežis, M. Kaz
lauskas, J. Razumas, J. Maciulevičius, J. 
Krikščiūnas, J. Lazauskas, A. Petkus, V. 
Kemežytė, A. Zerembienė, J. Gobis, J. 
Sviatika, J. Sabanskis, V. Benkunskienė, 
V. Peltak, N. Žukauskas, T. Vainilaitienė 
—po $1.00; smulkių — $5.50. Prisiuntė 
Komitetas.)

WILKES-BARRE, Pa., vasario 16 d. Minė
jime surinkta .....................................
($14.00 surinkta aukų ir atsiųsta per J. 
Stanislovaitį. $6.75 turėta pelno iš baro 
ir atsiųsta per A. Kuprį.)

BALTIMORE, Md., šv. Alfonso parapijos Va
sario 16 d. minėjime surinkta .........
(Surinkta $131.00 ir perduota bei papil
dyta iki $150.00 kun. Dr. Mendelio.)

PITTSBURGH, Pa., North Side lietuvių ben
drame Vasario 16 d. minėjime surinkta, 
prisiuntė J. K. Mažukna ir kun. J. Mi- 
sius ............................. ..........................
(Aukojo po $1.00: kun. J. Misius, J. K. 
Mažukna, W. Sadauskas, J. Pabarčius, J. 
Savickas, Mrs. Adams, P. Dargis, Edw. 
Schultz, Mrs. Krikston, Jos. Tasmer, Mr. 
Senulis, P, Gasper, F. Ragauskas, Ch. 
Laudanskis, H. A. Kapturauskas, J. 
Bartkus, Mrs. Pivaronas, D. Kolebal, 
Mrs. Martin; po 50c: Mrs. Dovidas, Mrs. 
Starolis; smulkių—$11.00.)

JERSEY CITY, N. J., Liet. Darb. Susivien. 
133 kuopos surengtame Vasario 16 d. 
minėjime surinkta, prisiuntė A. Matule
vičius ................................................

SCRANTONO Lietuvių Organizacijų Sąryšis, 
per konsulą A. O. Shallną ...............

LOWELL, Mass., liet, organiz. ir visuomenė, 
per P. Saulėną ...................................
(Aukojo: po $25.00 — Šv. Juozapo D-ja, 
Šv. Kazimiero D-ja; po $10.00 — D. L. 
K. Vytauto Kliubas, Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų D-ja; po $5.00 — SLA. 173 kp.,
S. Kriaučiūnas; $4.00 — D. L. K. V. Ko
mitetas; po $2.00 — S. Kučinskas, V. 
Chiulada, R. Ainoris, A. Zapniskas; po 
$1.50 — J. Kučinskas, S. Kundrotas, V. 
Peslikas, Z. Dziedulonis, S. Paulenka, J. 
Tamašauskas; $1.25 — J. Slaičiūnas; po

B. Andriušaitis, A. Šalna, J.
Dulkė, K. Dziedulionis, V. Ramanauskas, 
J. Ruseckienė, S. Stadalnikas, L. Pau
lauskas, T. Kaladinskas, V. Kaladinskie- 
nė, J. Daugirdas, T. Balkus, M. Sianiu- 
ta, A. Rutkauskas, K. Kujutis, M. Petke
vičius, A. Gromas, F. Bagočius, J. Karso- 
nas, S. Saulėnas; po 75c — V. Mikalo- 
pas, R. Chulada, A. Stravinskas, J. Bla- 
žonis; po 50c — M. Kindarevičius, B. 
Chulada, V. Brastavičius, A. Drazdaus- 
kas, J. Tamašauskas, M. Andriulionis, M. 
Čižiūnienė, P. Voveris, J. Seliackas, 
J. Poters, J. Skliutas, J. Nadzieveskas,
T. Greska, T. Alutis, J. Suslavičius, L. 
Petkevičius, J. Sadauskas, A. Voverienė; 
smulkių — $6.75.)

Newark, N. J., vasario 16 d. minėjime su
rinkta, prisiuntė A. S. Trečiokas .

J. Melunaitis, Kearny, N. J., ir P. Škėmienė, 
Newark, N. J., po $1.00, prisiuntė A. S. 

Trečiokas .................................. ..........

$31.00

Cleveland, Ohio, vasario 16 d., minėjime su
rinkta, prisiuntė A. Banys ir K. S. Kar
pius (A. Banys paaukavo $25.00) ..... ,....

Charles Canches, New York City (per dien
raštį "Laisvę”) .... ................................

Grand Rapids, Mich., vasario 16 d. minėjime 
surinkta, prisiuntė P. Greičaitls .... ......
(Aukojo: $10.00 — Dr. J. Jonikaitis; po 
$1.00 — F. Motuzas, F. Kas, F. H. 
Schribcr, J. Matulaitis, J. Ruzickas, Mrs. 
F. Edkins, F. Draugelis, A. J. Bernotas, 
M. Bernotienė, J. Džiugis, P. Grelčaitis; 
po 50c — A. Telyčėnas, J. Pužams, J. 
Salaževičius, V. Kilotaitis, O. Mičiulle- 
nė, V. Matulaitis, A. Daukša, B. Gaspa- 
rienė; smulk. — $4.00. Atmetus surengi
mo išlaidas, liko $27.51.)

Bayonne, N. J., Ame. Lietuvių Ukėsų Kliubo 
surengtame masiniame susirinkimo, va
sario 21 d. surinkta, prisiuntė P. Janiūnas

Brooklyn, N. Y., vasario 16 d. minėjime, įvy
kusiame vasario 18 d., surinkta . !

(Šią sumą įteikė Komitetas: pirm. Juozas 
Ginkus, užraš. rašt. Pranas Narvydis, 
fin. sekr. komp. Richardas Kurdinaitis, 
ižd. Juozas Garšva, ižd. pad. Jonas Nar
vydis. Minėjimą reng: Am. Liet. Tauti
ninkų Kliubas, Liet. Radijo D-ja, Brook
lyn© Liet. Demokratų Kliubas, dienraštis 
"Vienybė,” Brooklyn Liths (liet, sportinis 
jaunimas), Am. Liet. Futbolo Kliubas, 
Long Island Birutės Merginų Kliubas, 
Jaunų Vyrų Lietuvių D-ja, SLA 242 kp., 
Operetės Choras, Centr. Brooklyn© Liet. 
Neprigulmingas Kliubas.)

Paterson, N. J., vasario 16 d. minėjime su
rinkta, pris. J. Sprainaitis ..............

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliška D-ja, 
Worcester, Mass., prisiuntė D. Zemeikis

Montreal, Canada, Lietuvos Nepriklausomy
bės Gynėjų Komiteto surengtame vasa
rio 16 d. minėjime surinkta,
Mašnickis .................
(Minėjime dalyvavo: 
Kliubas ir Pašalpine D-stė, Lietuvos Sū
nų ir Dukterų D-ja, Šv. Kazimiero D-ja, 
Šv. Jono D-ja, Liet. Literat. D-jos 2 kp., 
Liet. Darbininkų Draugija.)

Gardner, Mass., vasario 16 d. minėjime su
rinkta, pris. A. Strausienė ..............
(Minėjimą rengė: Liet. Sūnų D-stė, Liet. 
Bendrovės Parko D-stė, Šv. Petro ir Po
vilo D-ja, Liet. Aušros Choras, Lietuvių 
Moterų Kliubas, Lietuvių Birutės D-ja, 
Lietuvių Piliečių Kliubas.)

A. L. T. Sandaros 7 kuopa ir Sandaros Mote
rų Kliubas, S. Boston, Mass., per kon
sulą Bostone, prisiuntė J. Arlauskas ...... $126 
(A. L. T. Sandaros 7-ta kuopa ir Sanda
ros Moterų Kliubas — $86.50; be to, au
kavo: $3.00 — V. Singailienė; po $2.00-t- 
S. Naudžiūnas, Mr. and Mrs. Kropait; 
po $1.00 — J. Arlauskas, A. Cizauskas, 
p. Tunila, K. Mereškevičius, A. Nevicra, 
p. Jenkus, K. Adamkiavičius, S. Vaišvila, 
J. Kapočiūnas, J. Pukiavičius, J. Petraus
kas, S. JokubauskaSį K. Barisas, K. Vi
leišis, A. Juga, J. Jakštas, p. Singaila, p. 
Apšiega, p. TumaVičiene, Dr. Kapočius, 
A. Alekna, P. Likas, p. židžiūnas, A. Aš- 
menskas, Dr. Jakimavičius, A. Bratčnai- 
tė, M. V. Bratėnas; po 50c — P. Rai- 
mant, A. Matijoška, p. Kirkliauskienė, 
P. Apšiegienė; smulkių — $4.15.)

Kearny ir Harrison, N. J., V. V. S. skyrius, 
pris. pirm. J. BaČėnienė ................ $38.50

pris. M.

$309.40

$25.00

$90.00

labai pigiai atsieitų prašalint 
vandenį iš apsemtų mainų, ku
rį dabar pumpomis traukiant 
labai brangiai atsieina. Tune
lio iškasimas kainuotų apie 
$30,000,000.

I Wilkes-Barrietis.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 14 kp. rengia draugišką 

vakarėlį su vagių balium ir šokiais. 
Bus gera muzika ir programa. Va
karienė bus 6 v. v. Šokiai 7 v. v. 
Turėsime gėrimų ir užkandžių. 
Įvyks sekmadienį, kovo 17 d., pra
džia 3 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Kviečiame visus, senus ir jaunus da
lyvauti, linksmai laiką praleisti. — 
Rengėjai. (63-65)

NEWARK, N. J. .
Sekmadienį, kovo 17 d., įvyks pra

kalbos, ruošia Komunistų Partija. 
Bus ir graži programa. Pradžia 2 v. 
po pietų. Krueger’s Auditorium, 25 
Belmont Ave. Kalbės vienas iš ge
riausių kalbėtojų, William Z. Foster 
iš New Yorko. Mitingas rengiamas 
apgynimui darbe liaudies teisių 
(Defend the Bill of Rights). Kvie
čiame lietuvius dalyvauti ir išgirsti 
įdomias prakalbas. (63-64)

Fairmount Ave. Kviečiame visas lie-1 paminėjimas, ir prisirengimas prie 
tuves moteris be skirtumo pažiūrų ---- -- • r —
ar įsitikinimų dalyvauti ir pagelbėti 
suorganizuot tvirtą vienų moterų 
chorą. Turime gabią jauną moterį 
mokytoją, kuri stengsis kuo geriau
siai ir draugiškiausiai mokyti mus.
—J. Smith. (62-63)

Massachusetts Apskričių Ko
mitetų Susirinkimas dėl 

“Laisvės” Pikniko
Kovo 17 d., 1940 yra šaukiamas 

nepaprastas posėdis, šių organizaci
jų apskričių komitetų narių: Lietu-

Apskričio, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo ir Lietuvių Meno Sąjun
gos. Susirinkimo pradžia: 2-rą vai. 
po pietų, Lietuvių Piliečių Kliubo 
Svetainėje, 376 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Bus svarstoma šie 
klausimai. Prisirengimas prie Lais
vės dienraščio pikniko 4 d. liepos, 
Pirmos Gegužės darbininkų šventės

šių metų .Nacionalių ir mūsų valsti
jos rinkimų. Taipgi pageidautina, 
kad dalyvautų mūsų veikėjai iš šių 
kolonijų: Montello, Bridgewater,
Stoughton, Norwood, W. Lynn, Law
rence, Haverhill, Nashua, Lowell, 
Worcester, Gardner, Hudson, Cam
bridge, ir So. Boston. Iš visų koloni
jų nors po vieną veikėją turit atva
žiuoti. Lietuvių Komunistų Pirmo 
Distrikto Sekretorius — J. Grybas. 

(63-64)

HAVERHILL, MASS.
Laisvės Choras rengia kortavimo 

vakarą (whist party), penktadienį, 
kovo 15 d., 7:30 v. v. L. P. G. 
Kliubo Svet., 324 River St. Korta- 
vime, laimėjusiem daugiausia punk
tų, bus duodamos geros dovanos. 
Todėl Laisves Choras kviečia visus 
Haverhillio lietuvius dalyvauti j 
rengiamą parę, linksmai praleisti 
vakarą su draugais ir išbandyti sa
vo laimikį. — Reng. Kom.

(63-65)

$89.00
$19.25

$33.25

$141.00

.65

$1.00

sus dalyvauti.

Viso Vilniaus reikalams $9,011.58

$22.00

$2.00

Cleveland, Ohio

PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Philadelphia, Pa O

427 Y.

Brooklyn, N. YTel. EVergreen 7:8451
. MM1' i ■■*■■■'> t

M***—M'1

OPEN 
EVENINGS

1940. II. 28. 
New Yorkas.

$2,066.80
$6,944.78

Viso
Anksčiau skelbta

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Choro pamokos įvyks ket

virtadienį, kovo 14 d., 8 vai., 735

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ”
LORIMER STREET BROOKLYN, N.

Generalinis Konsulatas visiems aukavusiems, rin
kėjams bei šiaip pasidarbavusiems nuoširdžiai dėkoja.

D.L.K. Vytauto

raRBM
-—..į ■■ i-......imi.u, ir >. .

I

Serga mūsų draugės
Dr-gė Z. Stripeikienė gana 

sunkiai susirgo 26 d. vasario, 
ir buvo nuvežta į ligoninę. Jai 
darė ten “treatmentus,” da
bar kiek biskį pagerėjo ir ji 
randasi savo namuose, 1033 
E. 74th St. Z. Stripeikienė yra 
labai gera darbuotoja mūsų 
organizacijose ir yra ALDLD 
22 kuopos narė.

Taip pat sunkiai serga mū
sų draugė M. Naunčikienė. 
Jau ji ilgas laikas kaip serga; 
taipgi yra 22 kuopos narė. Ji 
gyvena po adresu 8835 St. 
Clair Ave. Būdama sveika, ge
rai darbavosi organizacijose.

Giminės šių dviejų draugių 
ir organizacijų nariai ir na
rės, ir ypatiški draugai-gės, 
malonėkite jas atlankyti.

Aš nuo saves vėlinu šioms 
draugėms greitai pasveikti ir 
darbuotis vėl sykiu su mumis.

M. Valentą.

skai- 
vi- 
10

Su- 
su-

ta žinojimo apie sveikatą.
Per tas prakalbas prieina 

prie manes dvi moteriškės. 
Viena klausia: Ar tamsta esa
te LDS 5 kuopos inšiūrinin- 
kas? Aš sakau, taip. Ji sako: 
Kodėl mūsų neaplankote? Aš 
noriu prirašyti savo dukteris. 
Antra sako: Aš noriu prirašy
ti du sūnus, bet nežinau kur ir 
kaip.

Aš tuojau paėmiau jų ant
rašus. Pargrįžęs iš prakalbų 
pasiėmiau surašą “Laisvės” 
skaitytojų ir vajaus surašą. 
Pasirodo štai kas: Pasirodo, 
kad dar 150 šeimynų nėra ap
lankytos. Tai didelė krepastis 
dar nepajudinta.

Mes jau esame gavę naujų 
narių daugiau kaip pusę šim
to, o pasirodo, kad dar stoka 
yra 150. Ir mes juos gausime. 
Todėl kitų kolonijų draugai 
pasiduokite geruoju be mūšio.

Dabar, gerbiami “Laisvės” 
skaitytojai, aš tamstoms pra
nešu, kad aš po Velykų pra
dėsiu jus aplankyti su Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
reikalais. Ir aš tamstoms iš 
anksto pranešiu per atvirutę, 
kada apsilankysiu, idant ma
no apsilankymas nebūtų vel
tui.

Su labai gilia pagarba, iki 
pasimatymo,

\ J. S. Rainys

kolonijoj labai esame nustel
bę visais didžiuliais parengi
mais. Tos kuopos draugės ir 
draugai daug pasidarbuoja 
“Laisvės” piknikuose ir kituo
se parengimuos, bet mes juos 
užmirštame. Todėl paraginki
me vienas kita ir masiniai da
lyvaukime šiame parengime ir 
sustiprinkim kuopą. Prie to, 
eina smarkus LDLD vajus 
naujų narių prirašymo.

Moterų Tarptautinė Šventė
Ateinantį šeštadienį, 16 d. 

kovo, bus motetų tarptautinis 
apvaikščiojimas, 735 Fair
mount Ave.—vakare. Moterys 
lietuvės turėtų, dalyvaut. Bus 
net močiutė Bloor ir šiaip ge
rų kalbėtojų ir programa.

Gerbiamieji “Laisvės” 
tytojai: Turiu už garbę 
siems pranešti, kad kovo 
dieną Lietuvių Darbininkų 
sivienijimo 5 kuopa turėjo
rengus sveikatos klausimu 
prakalbas. Kalbėtojai buvo 2 
—Temple universiteto studen
tas 'R. Merkis ir mūsų gerbia
mas Dr. Jonas Kaškiaučius. 
Dr. Kaškiaučius pasakė, kad 
jeigu žmonės žinotų, ką valgy
ti ir koki valgiai yra naudingi 
žmogaus sveikatos ir gyvybės 
palaikymui, tai nereiktų nei 
gydytojų, nei tas piles gerti, 
nes ir be jų būtų sveiki. Bet kai paremti šį parengimą, nes 
nelaimė, kad žmonėms trūks-šią kuopą svarbiausioj lietuvių

Svarbus Parengimas Ateinantį 
Sekmadienį

Ateinantį sekmadienį, 17 d. 
kovo, LDLD 141 kuopa rengia 
įvairų parengimų su koncerti
ne programa, praisais,- užkan
džiais ir žaislais, 735 Fair
mount Ave., 3-čią vai. po pie
tų. Vietos ir apielinkes drau^ 
ges ir draugai turėtumėt gero-

išpardavimas bus ge- 
d.

apielinkėje dar vis
ta nelaboji “spinal

WORCESTER, MASS.
Penktadienio ir šeštadienio vaka

rais, kovo 15 ir 16 dd., įvyks Tarp
tautinių Organizacijų fėrai (Baza- 
ras), 29 Endicott St. svetainėje. 
Prie įžangos bilietų yra skiriama 
$20.00 dovanų, ši suma bus išdalin
ta į keturias dalis kaip tai $10; $5; 
$3 ir $2. Čia bus ir šaunus lietuvių 
surengtas stalas. Prašome lietuvius 
skaitlingai dalyvauti. — Rengėjai.

(63-64)

Visko po Biskį iš Mūsų Miesto
šiuo laikotarpiu kasyklose 

dirbanti darbininkai dirba ap- 
rųbežiuotą skaičių dienų, nes 
tam tikra komisija nustato, 
kilok tonų anglies iškasti į sa
vaitę, ir tik tiek iškasama. 
Taipgi tarp maiiįierių darbas 
dabar yra išdalintas, beveik 
visi gauna vienokį skaičių die
nų išdirbti bėgyje dviejų sa
vaičių laiko.

Bedarbių, kurie stovi ant tos 
pašėlpos, labai yra skurdus 
būvis, žmones, kurie su šei
mynomis, dar retkarčiais gau
na šiokių tokių pridėčkų, kaip 
miltų, sviesto, obuolių ir ki
tokių mažmožių. Pavieniai gi 
negauna jokių pridėčkų. Visų 
jų, tų pašelpgavių, labai skur
dus gyvenimas. Visi laukia 
su dideliu nekantrumu pava
sario, — nors šalčio nereikės 
kentėt.

Šiuo laikotarpiu čia b u y o 
parduota iš varžytinių labai 
daug darbininkų stubelių, ku
rie neturėdami darbo negalė
jo taksų užsimokėti. Daugelio 
metų sunkiai uždirbti pinigai, 
kurie buvo sumokėti už tuos 
namelius, pražuvo. Kitas toks 
masinis 
gūžės 1

Šioje 
siaučia
meningitis” liga. Nuo pradžios 
šių metų nemažai jau yra mi
rusiu ir kasdien užrekorduo- 
jama naujų susirgimų. Daugc- 
lyj vietų egzaminuoja mai- 
nierius, ima “cultures”. Tas 
yra daroma ir mokyklose. 
Taipgi mokyklose bandoma 
būt plačiai išsiskirsčius, 
nebūtų susikimšimo. Daktarų 2T30" v7~*v7fžanga veltui' 
manymu, gal tas užkirstų ke- Svet, 920 E. 79th St. Kviečiame vi
lią tai ligai. Gal toks planas 
yra 
būt 
tai: 
Bet 
kliudomos.

Kaip tik ponas Hooveris' 
paskelbė aukų.rinkimą Finijos 
baltagvardiečiams, tai ir mū
sų miesto kapitalistų spaudoje 
keletą sykių buvo matyt at
skaitose keletas dolerių tam 
reikalui. Taipgi, pakol finai 
per laikraščius tūkstančiais 

Isunaikindavo raudonarmiečių, 
tai ir čia vietos keletas balta
gvardiečių užtarėjų, kurie la
bai neapkenčia Sovietų Sąjun
gos, trynė rankas iš džiaugs
mo, kad finai su pagelba di
džiųjų valstybių kapitalistų 
sumuš Raudonąją Armiją ir 
įsiverš į Sovietų Sąjungą. Bet 
kada raudonarmiečiai pradėjo 
savo žygius prieš baltagvar
diečius ir žengia pirmyn ne
sulaikomai, tai ir jųjų džiaugs
mas prapuolė. Dabar jau ty
li sau nosis nuleidę.

Iš Harrisburgo pranešama, 
kad valstijos inžinieriai turi 
pagaminę planą iškast tunelį 
19 mylių ilgio. Tunelis būtų 
iškastas per šiuos apskričius: 
Northumberland ir Schuyhkill. 
Pradžia būtų iš Mt. Carmel, 
žemyn į Fisher’s Ferry, į Sus
quehanna upę. Taip padarius,

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15 Apskr. rengia prakal

bas. Įvyks sekmadienį, kovo 17 d. 
kad Kalbės Z. Janauskas, "Liaudies Bal

so” redaktorius iš Kanados. Pradžia 
Lietuvių

gana geras, bet tai turėtų 
visur tas daroma, kaip

teatruose, bažnyčiose, 
šios įstaigos yra visai ne-

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinis Moterų Dienos pami

nėjimas įvyks šeštadienį, kovo 16 d., 
8 v. v., 735 Fairmount Ave. Progra
mas: Lyros Choras, Ukrainų Cho
ras, dvi merginos šokikės, kalbės vi
siems gerai žinoma Močiutė Bloor, 
bus gera orkestrą šokiams. Kviečia 
gerbiamą publiką dalyvauti — Mo
terų Kliubas. (63-64)

Lithuanian-English
Self-Instructor

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 Puslapių Storio, Dydžio 51,4x7%
KAINA $1.50

šis 
šių

rankvedis bus gatavas pradžioje liepos menesio 
metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa

kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug, kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto-—dabar—tuojau.

yra

Sefcite Mūsų Specialus
Lietuvių namų rakandų krautuve.

matrasų
visokio .. sugausite SUHb 

vo lovos.
prašome užeit 
pamatyt watra- 
5ų ir kitų namų 

rakandų*
mes parduodame 

Naujoviškiausio sti- 
minkšti kaip pūki- 
miegojimui patogu-

Pirmu kartu savo gyvenime 
juos už žemiau kaip $29.50. 
liaus matrasų konstrukcija...

niai, padaryti taip, kad nereikia guzikučių ir suteikia puikų 
mą. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garan
tuotos . . . neblunka ne nuo saulės šviesos nė nlio sudrėkimo. Ringiuotų sprendžinų 
vidujinės dalelės tokios, kokios randama tik aukštesnių kainų matrasuose. . . apda
ryti is abiejų pusių su storu susiuvinėtu vailokiniu iškimšimu. Taipgi atsižymi dvi
spalvių kraštų apvedimu. . . diržinės rankinos lengvam apvertimui ir sanitariniai 
oro ventiliatoriai.

GRAND CHAIR CORPORATION
Lietuviai Rakandų Išdirbėjai, Ant.. Petraitis, Biznio Vedėjas.

409 ir 436 Grand Št
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Wilkes Barre, Pa. ESTATE OF

BARRY P. SHALLINSof Kings, to

Brooklyn, N. Y.

Kings, to be consumed on the

112%—5 th

513

WOODHAVEN, N. Y
Lietu-

Kings, to be consumed
to

--------------------------------- ----------------------------—----  
ih hereby given that License No. ^NOTICE is hereby given that Li

4105

Brooklyn, N.ofisus Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga ‘V'Ji

con-

Vietos
183

tuotosY.
geriausių

PERROTTA
Brooklyn, N. Y.

Gi h A N. Y.
NOTICE

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN
License No. I 
undersigned Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

50U

1012has .">042
No.

da MATTHEW P. BALLASN. Y.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
hereby given that License No.

660 Grand Street Brooklyn, N. Y
3rd

701—39th
kad kiti

3856—58

Brooklyn, N. Y
License No. L. 886Tel. EVergreen 7-1645

Wilkes-Barre Miesto Bėdog

Manhattan Liquor St?**?

869- 3rd
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

8510

Y.

S*

$29.75

396

9=

453—3rd

to

Brooklyn. N.

is hereby given that License No. 
has beenjssued to the undersigned

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

409 
18

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
3200 Emmons Ave., Borough of

at 
lyn,

Greene Pl., Borough of 
Kings, to be consumed

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

174 Elatbush Ave., Borough of

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

GUTTILLA 
Bar & Grill

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail undet 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1804 Flatbush Ave., Borough of

INC.
Brooklyn, N.Y.

premises.
DWOJACKI
Restaurant

6636—3rd
283—67 St

ROCHE
Brooklyn, N. Y.

i Ave., 
Kings,

Borough of 
Kings, to be consumed

Brooklyn, 
I on the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2318 Atlantic Ave.. Borough of

is hereby gi\en that License No. 
has been issued to the undersigned

Borough of Brook- 
of Kings, to be consumed on

ERANK WANKERL
Frank’s Log Cabin

Avenue U, Brooklyn, N. Y.

BUGLION E
House Bar & Grill 

Brooklyn, N. Y.

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

“LAISVĖS" SPAUSTUVE

PALUMBO
Brooklyn, N.

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

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

E. WILLS 
Brooklyn, N. Y.

Kings, to be con-

TRI LI,I
& Grill

Brooklyn, N, Y.

FORTUNATO SĖSTI
Ave.,' Brooklyn, N. Y.

McLEAN
Brooklyn, N.

Surf Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

_ _ license No.
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
138 Ft. ~

the premises, 
FRANKLYN A. MORAN & 

DENNIS CALLAGHAN 
Moran’s Bar & Grill

—13 Avenue L, Brooklyn, N.

JOHN
Greenwood Grove

ve., Brooklyn,

107 of the Alcoholic 
at 646 Myrtle Ave., 
County of Kings, to.

N. Y.

LEO BELLUCCI &
MYRTLE RESTAURANT & BAR

616 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
RW 407 has been issued to the undersigned
to sell beer and wine at retail under Sec-
I i A1V 1 f 1 4 11 A A1/izxL/\ISn 17 f Ail 4 t.ZS 1 1

issued to the undersigned 
liquor at retail under 

Alcoholic Beverage Con- 
Avenue U, Borough of 
of Kings, to be

NOTICE is hereby given that License No. 
iRL 1725 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

'Section 107 nf the Alcoholic Rcvcrwiro Czin.

VIOHHA *

the premises.
ORAZIO 

New Lots
& Pizzaria Napolitana & Spaghetti House
907 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

T. WAMSLEY MARINE 
BAR & GRILL

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

ROBERT VETERE

' i

INI CMVlftl OOlilllM CO

tot tfv w tra mm tot w w mt w ira w w w tot w tot tra w v* tra tnt w v w

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1561 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 907 Myrtle Ave.—107 Tomp- 

of

n X i s » Penitas puslapis

Visokios žinelės iš mūsų 
Miesto

Kiek laiko atgal Workers 
Alliance ir kitos organizacijos 
laikė konferenciją, šioje kon
ferencijoj buvo išdirbta pla
nai dėl geresnio veikimo kovot 
už bedarbių reikalus, už pa
šelpą, kuri jau visai baigia
si, taipogi už darbus
vių organizacijos turėtų turėt 
po skaičių atstovų šiam komi
tete ir veikt tarptautiniai su 
kitais.

čia yra smarkiai dirbama 
rinkime parašų, kad uždėt ant 
baloto A. K. Partijos kandi
datus į valdvietes šių metų 
rinkimuose į visokius
kaip tai, į valstijos valdvietes, 
ant šios šalies prezidento ir jo 
pagelbininko. čia reikėtų pa
klaust mūs vietos lietuvių, kiek 
jie prisidėjo šiame taip svar
biam darbe?

Kovo 9-tą dieną buvo šio 
apskričio bedarbių atstovų su
sirinkimas, kuriame buvo nu
tarta surengt masinį bedarbių 
susirinkimą kovo 304ą dieną 
geresniam bedarbių reikalų 
aptarimui. Bus gerų kalbėto
jų, kaip vietos, taip ir iš ki
tur. Nors bedarbių reikalais ir 
dabar šis tas yrą veikiama, 
bet tai negana. Niekaip nega
lima tuos bedarbius išjudint 
prie geresnės veiklos. Bet jau 
laikas dėl to neveiklumo jiems 
yra trumpas, nes su pabaiga 
šio mėnesio pasibaigia šioje 
valstijoj pinigai dėl tos bado 
pašelpos. O mūsų gerasis gu
bernatorius ponas James
nei piršto nėra pajudinęs šiuo 
taip labai svarbiu bedarbių 
reikalu. Jis nepaiso, kas atsi
tiks su tokiu milžinišku skai
čium bedarbių šioje valstijoj.

Čia visų bedarbių būtinas 
reikalas pradėt kovot prieš to
kią padėtį kaip niekad pir
miau. Nelaukiant
jums iškovotų arba kad kas 
nors atlaikytų nors tą bado 
pašelpą — nors tokią, kaip li
gi dabar buvo duodama.

Apie masinį susirinkimą tė- 
mykit spaudoje ir lapeliuose, 
ten sužinosit, kur susirinkimas 
įvyks.

šis mūsų miestelis jau turi 
skolos $2,813,000 ir da nauja 
paskola yra planuojama pa
imt. Už šią skolą vietos ban- 
kieriai gauna nuošimčiais po 
$834 kiekvieną dieną. Labai 
didelis nuošimits sumokėtų 
taksų eina į bankierių kišenius.

Kitas miesto valdininkų su
sirūpinimas, tai tie “parking 
meters,” arba “auto meters.” 
čia įplaukos labai sumažėjo. 
Už 723 “parking meters” per
eitą metą buvo surinkta tik 
$36,870.40, o už šio meto 
praeitus du mėnesiu tik 
$5,677.00 įplaukų buvo, čia 
kaltė puola anL sniego buvi
mo ir automobilių parkinimas 
į privatiškas vietas.

Miesto pradinėse mokyklo
se pradėjo duot mokiniams 
nemokamai obuolių ir razin- 
kų (raisins), šie dalykai gau
nami iš Federal Surplus Com
modity Corporation. Labai 
daug yra mokinių aukštesnėse 
mokyklose, kurie gyvena iš 
tos bado pašelpos. Manoma, 
kad jais bus pradėta rūpintis.

Bedarbis.

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

Daro visokius spaudos dar
bus organizacijom 
ir biznieriam

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL5S91 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2834 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CRYSTAL RESTAURANT CORP. 
28J4 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

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

LOUIS WISCH
907 Myrtle Ave.—
107 Tompkins Ave

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol' Law at 1598. East New York Ave., 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.

CANTON TAVERN.
1593 East New York Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5653 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 76^ — 40th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
bn the premises.
f BROOKLYN FINNISH SOCIALIST 

CLUB, INC.
76H—40th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1763 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 252—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 257 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 127 Livingston St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

ELIZABETH TRINDER 
Livingston Restaurant—Bar & Grill

127 Livingston St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6112 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49-55 Wallabout Market, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

J .T. RESTAURANT, INC. 
49-55 Wallabout Market, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 271 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is 
RL 1833 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at . _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL FERRY 
174 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Schenectady Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

VINCENZO POLICANO
137 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1769 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3501 ! 
Brooklyn, County of 
on the premises.

WILLIAM
3501 Surf Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6099 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5011—13 Avenue L, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE 
RL 1968 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK CALLAHAN 
1801 Flatbush Ave., Brovklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Jiquo<j*at retail under
Section 1U7 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 423—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
Bona Vita Tavern

Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 1958
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6019—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK CLIFFORD
Rainbow Tavern >

6019—1 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1U7 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 33 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDE1KOS ALEKSEJUS
33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1940 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 535—-5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK SLOPE TAVERN, INC.
535—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 869—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS FITZGERALD
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 2230
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8510—18 Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN CIACCIO 
Knock—Knock Inn 

-18 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL2173 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at ________ ____  _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

MAX J. GOLDMAN
3200 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6107 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3224 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATTHEW MURPHY
3224 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2199 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 396 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, tc be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that License No. 
RL 5.j65 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1087—89—91 Atlantic Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises;

FRANKLIN INN, INC.
1087—89—91 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5535 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 131 McDougal St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. O'CONNOR 
McDougal Bar & Grill

131 McDougal St., Brooklyn, N. Y.

eOTICE is hereby given that License Np.
L2188 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 48 Sands St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SERRAGO 
Bridge Bar & Grill

48 Sands 8t.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6133 nas been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 409 Kent Ave., & 18 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
bo

____ xlyn, ___ .. _ ___  
consumed on tne promises.

THERESA FEUERSTACK
Eat More Lunch Room & Bar 

Kent Avenue 
Broadway,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1566 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2423 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETROS COCKOROS 
Pete Strand’s Tavern

2423 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1735 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 513 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELE BOZZA
Central Garden Rest. Bar & Grill
Central Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 451 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control LawiSection 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
at 112’/^—5th Ave., Borough of Brooklyn, trol Law at 201—3 Kent Ave., Borough of 
County of 
premises.

(Shall nskas)

FUNERAL HOME

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2258 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

DONATO 
Dane's Spaghetti 

2258 Pitkin Ave.,

NOTICE is hereby given tnat License No. 
RL 7180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5701—1st Ave.,—102—57 St., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.
DEE EXCELSIOR BAR & GRILL, INC. 

5701—1st Ave 
& 102—57 St

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1767 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 183 Richards St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS X. DUNN
Buster Dunn's Bar & Grill

Richards St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1873 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6636—3 Ave.—283—67th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the

WILLIAM 
Parkside 

Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 907 Livonia Ave., 
Brooklyn, County of 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1961 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1012 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY KRAIIAM
Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 2068 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on t

ludWig la 
2081 Coney Island Ave.,

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

of the Alcoholic Beverage Con- 
2081 Coney Island Ave., Borough 

County

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3003 Avenue L., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE
3003 Avenue L. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5559 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3856—58 Flatlands Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises

JAMES McDADE
Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 5631
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3410—12 Tilden Ave., Borough 
of Brooklyn, County Of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES McDADE, INC.
3410-12 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1574 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1596 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MACON BAR & GRILL, INC. 
1596 Broadway Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5525 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 233 Moore St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

M URRY CAFE, INC.
233 Moore St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 4021 & 4023 Glenwood Rd., 
Borough of Brooklyn, County of Kings to 
be consumed on the premises.

POLLACK & LAURO. INC. 
1021—1023 Glenwood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1484 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 561—563—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO ROBERT SAVINO 
Alp Tavern

561—563—5th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 897 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO STANCO 
Dominic's Clinton Hall Tavern & Rest.

897 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5581 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic B .verage Con
trol Law at 405 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO S. STARR
& BENJAMIN GOLDSTEIN

405 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2110 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY STERN 
Henry's Rest. & Tavern

2110 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2034 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- | 
trol Law at 453—3rd Ave., Borough of . 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER WILK 
Walter’s Bar & Grill 
Ave., Brooklyn, N,

NOTICE
RL 6071 . ,
to sell beer, wino anil liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3008 Avenue L, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TIMOTHY DONOVAN
3008 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1844 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and,liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County, of Kings, to bo consdmęd 
on the premises.

HARRY WAXLER & ABE TICKER 
Dew Drop Inn.

363 Halsey St., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby give., tnat License No. 
RL-6988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 802 Caton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT ANDERSON 
Caton Grill

8Q2 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

nIotice is hereby given that License No. 
L<j37 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 43 Schermerhorn St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CHARLES LOFFMAN 
d-b-a—Boro Hall Liquor Storo

43 Schermerhorn St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 345 lias been issued to the undersigned 
ot sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5416—16th Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

ROCCO SCALI ALPS BAR & GRILL 
5416—16th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5519 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1840 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

NOTICE
RW 466 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under .Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4105—Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
RL 1450 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ALICE 
138 Ft. Greene Pl.,

į Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

NOTICE is hereby given that License No. 
L-446 has been 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law nt 154 
Brooklyn, County 
sumed off the premises.

PETER BRESSI—-
Avenue U Wine & Liquor Store

& add’l space
154 Avenue U, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 369 has been issued to the undersigned 
to sell beer* and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 739—6th 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
RW 341 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2123 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY Di LUCA 
Jean’s Clam Bar & Add’I Space

2123 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 391 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of tiie Alcoholic Beverage Control Law 

3042 Nostrand Ave., 
County 
premise 

JOHN

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 409 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 

Beverage Control Law 
Borough of 1 
be consumed

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

1 Columbia St., Borough of 
to be consumed

NOTICE is 
RW 767 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 3i
Brooklyn, County of Kings 
on the premises.

FEDERICO 
Fred’s Bar

321 Columbia St.,

tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 166 Columbia St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN PONTES
166 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.' 
RW 323 has been issued to the undersigned I 
to sell beer and wine at retail under Sec-1 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Con-I 
trol Law at 47 Atlantic Ave., Borough of' 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSE ARAZOSA
47 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. I

NOTICE is 
RW 302 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 140 
County of Kings, to 
premises.

GIUSEPPE 
140 Frost St.,

NOTICE is hereby given that I. 
CL97 has been issued to the i 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 215—60th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1841 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 346 East Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD MILLER
346 East Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1817 has 
to sell beer, 
.Section 107 
I rol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE RAINONE 
Allantic Bar & Grill

2318 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 1517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 701—39th St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN O'REILLY
St., Brooklyn, N. Y.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St

(Kampas Roebling St.)

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

Krautuvėj.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Wiiliamsburgh’e

"Special

RUSIŲ GĖRIMŲ

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

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

ir inipor- 
degtinės ir

vyrai, 
bravorų alus ir
ėlius. Kada būsi-
te Brooklyne, už
eikite susipažinti

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba-
rys,> uzejimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
diena iki

Tel. Evergreen 4-9508

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

Maži Rankpinigiai palaikys
jums bile daiktą

Visi daimontai Melsvi 
balti ir pertekto

žemos kainos ir 
garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidų

ROBERT LIPTON
JEWELER

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

Tel. Stagg 2-2173Įsteigta 1892

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

Siunčiamo duoną, per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj ir kainas. »

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

5 
5

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

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

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspaęloriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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



Ketvirtadienis, Kovo 14, 1940Sestas puslapis

S

LaGuardijai reikalavimą, kad 
ir po to, kaip miestas perims 
BMT ir IRT požeminius ir vir
šutinius traukinius, darbinin
kai galėtų būti organizuoti.N euYorko ■ f/pttMu/Infos Vilniečiu 1 Paramai Parengi

mas ir Liet. Nepriklausomy
bės Minėjimo Atskaita

»

Pranešimas Dario-Girė- 
no Paminklo Statymo 

Komiteto

Unicm jvve., 
Kiekvienoj 

vietos var- 
ir aukoms

Dariaus - Girėno Paminklo 
Statymo Komitetas praneša vi
suomenei, draugijoms ir pa
vieniams asmenims, kad šiuo 
laikotarpiu išsiuntinėtos blan- 
kos aukų rinkimui, Dariaus- 
Girėno paminklo statymui.

Jei kas tokių blankų dar 
negavo, ypač tolimesnės kolo
nijos, kurios irgi prašomos 
prisidėti prie šio kilnaus dar
bo, malonėkite netrukus atsi
šaukti ir pareikalauti tų blan
kų iš Dariaus-Girėno Fondo 
raštinės, 280 
Brooklyn, N. Y. 
blanko j yra 44
dams, pavardėms 
įrašyti.

Maloniai visus prašome tal
kininkauti ir pagelbėti komi
tetui surinkti reikalingų aukų 
paminklui, kaip išdėstyta tai
syklėse, atspaustose pačiose 
blankose.

Už surinktas aukas išrašy
kite čekį ar Money Orderį 
vardu Darius-Girėnas Mo
nument Fund, ir kartu su 
blanka-atsiųsti iždininkui to
kiu adresu: Mr. John Spurga, 
Port Jefferson Station, Long 
Island, New York. Už aukas 
bus atsiųstas kvitas, gi pačios 
aukos skelbiamos spaudoje. 
Iždininkas yra užsistatęs kau
ciją, o pinigus deda į banką, 
vedama sąskaita trijų asmenų 
vardu..

Už laukiamas aukas taria
me nuoširdų ačiū.

Komiteto pirm. — Jonas 
Šaltis; Vice-pirm,. —Wal
ter Shabunas; Sekr.—An
tanas Gudonis; Ižd.—Jo
nas Spurga; Iždo globė
jai — Jurgis Karpus ir 
Juozas Kairys; Finansų 
sekr.— Advokatas Stepo
nas Briedis.

Penktadieni Prakalbos 
Ridgewood Miesto Dalyj
Penktadieni, kovo 15 die

ną, 7:30 valandą vakare, ša- 
palo-Vaiginio svetainėj, 147 
Thames St., atsibus dienos 
klausimais prakalbos. Kalbės 
Jonas Gasiūnas ir D. M. Šo- 
lomskas, du geri kalbėtojai. 
Bus kalbama apie šių dienų 
pasaulinius įvykius ir Lietuvą, 
koki mūsų uždaviniai linkui 
Lietuvos, kada ji atgavo savo 
seną sostinę Vilnių.

Dabar pasaulyj tiek daug 
svarbių įvykių, kad prakalbos 
labai reikalingos. Kalbėtojai 
pasirenge juos išaiškinti.

Prakalbas rengia Literatū
ros Draugijos 55-ta kuopa.

Žvejys apie Washington?

Mano, kad Jis Pavogė 
2,000 Pony Drabuži?

Žmogus Išsisuko Koją— 
Šaukėsi Gaisrininkus

Policija sučiupo Edviną Pop
py, 28 metų negrą, drabužių 
krautuvėj, 142 E. 59th St. 
Areštuotas, sako, prisipažino, 
kad jis apvogė daug krautuvių, 
turtingų žmonių, daktarų ir net 
teisėjų. Sako, kad ne vienoj 
turčių sueigoj dingo tokių ponų 
drabužiai. Areštuotas atsisako 
paduoti savo antrašą. Policija 
mano, kad tai jis ir bus tas 
žmogus, arba vienas iš tų, ku
rie pastaruoju laiku iš turčių 
pačiupo apie 2,000 drabužių.

Nikas Ochlan, 25 metų am
žiaus, eidamas naktį išsisuko 
koją ant 14th St. ir 3rd Avė. 
Jis buvo pasismaginęs, tat tuo- 
jaus griebėsi pagelbos — priė
jęs prie gaisrininkų signalų 
stulpo partaukė. rankeną. Į sig
nalą atsakė atvykdami net šeši 
gaisrininkų vežimai, žinoma, 
Ochlanas buvo pristatytas į pa
gelbos punktą, bet už be reikalo 
pašaukimą gaisrininkų jam grę- 
sia arba $50 piniginė pabauda, 
arba 30 dienų kalėjimo.

Gražiai Pasirodė Lietu 
viu Vaiky Mokyklėles

1 Nariai

Vieša Padėka Nuteisė už Žulikavimą
Širdingai ačiuoju draugams 

ir draugėms už aplankymą 
manęs, kaip buvau ligoninėj, 
ypatingai draugams Stingai-, 
lams, jų dukrelei ir žentui, 
Karpavičiams, Dulkei, Stupu- 
rams ir kitiems. Bet už vis 
daugiausiai drg. Sungailienei, 
kuri dažniausiai mane lankė. 
Ji buvo pirmutinė ir paskuti
nė lankytoja ligoninėj, o ir na
mo parvažiavus .manęs nepa
miršta. Ačiū visiems!

E. Kasmočiene.

Visus Vyrus ir Moteris 
Kviečiame Atsilankyti
Lietuvės moterys, apšvietos 

kliubo narės su didele energi
ja ruošiasi prie Tarptautinės 
Moterų Dienos paminėjimo. 
Minėjimas įvyks nedėlioj, ko
vo 17 dieną, 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėj, 280 Union 
Avė. ir kampas Stagg St.

Čia bus rodoma du geri ju- 
džiai: “Karo Pabėgėliai Prie
glaudoj” ir “Motina.” Abu 
judžiai labai geri. Prie to, kal
bės Margaret Kavaliauskaitė 
(Cowl) apie reikšmę moterų 
dienos.

Įžanga bus pigi, tik 25 cen
tai ypatai. Prašome bilietus į- 
sigyt iš ^anksto.

Rengėjos.

Manhattan miesto dalyj nu
teistas Albert Mangarano, bu
vęs kumštininkas, o vėliau uni
jų “organizatorius.” Teisme iš
kelta, kad jis imdavo kyšius 
nuo krautuvninkų ir išduodavo 
darbininkų reikalus. Sako, pas
taruoju laiku jis grūmojo iš
šaukti streiką prieš 34-rias 
f rūktų krautuves, jeigu jų savi
ninkai neatsipirks užmokėdami 
jam $5,500. Vaisių savininkai 
įrodė dokumentais, kad jie nuo 
streiko 1938 metais atsipirko 
sumokėdami $1,750, o 1939 me
tais sumokėdami $1,850. Kaip 
matorpe, kaina vis augo. Atsi
randa tokių elementų, kurie! 
taip išduodami darbininkų rei
kalus ir pačių unijų vardą 
miai nupuldo.

zy-

- Sti 'dideliu būriu publikos 
tekę, dalyvauti ir gėrėtis vaikų 
lietuviškos mokyklėlės paren
gime, kuris įvyko pereitą su- 
batvakarį “Laisvės” salėje.

Visiškai skirtingas šios mo
kyklėlės parengimas buvo šie
met nuo pereitų metų. Be ga
lo gbažų, ir jaukų įspūdį darė 
mokinių lietuviški, tautiški, 
kostiumai. O dar įdomiau bu
vo pasiklausyti juos sakant ei
les ir dainuojant choru ar 
skairibinant pianu, kaipo solo.

Jėigu nesuklysiu, tai čia ne
kuriu mokinių vardai, kurie 
taip gražiai ir aiškiai lietuviš
kai pasakė eiles:

L. Lazauskaitė, F. Kazake
vičiūtė, D. Waitkiute, E. ir L. 
Briedžiutės, M. Plevakiutė, H. 
Jones, Bertha Jesulaičiutė, A. 
Barkauskaitė, L. Vyšniauskai
tė, ir Alfredas Cilcius. Labai 
gaila, kad nenugirdau visų 
vardų. Bet kažin kame daly
kas, kad eiles sakė tik vienas 
berniukas, — visos mergaitės? 
Beje, Navikas, tos mokyklėlės 
mokinys pirmininkavo Vaka
rėliui.

Lietuvių 
pamokoms, 
mokina P.
nuoti ir pianu skambinti mo
kina Aido Choro mokytoja— 
Aldona Žilinskaitė.

Tą patį vakarą , visi moki
niai sudainavo keletą daine
lių, vadovaujant A. Žilinskai- 

A- tei. Išėjo labai puikai. Atrodo, 
šios mokyklėlės 

mokiniai turės gerą chorą. 
Beje, minėtą vakarą dainavo 
ir Aido 
grambje 
Orkestrą 
puikiai.

Tenka 
niz uoto jams

Iš New Rochelle teisėjo Davis už palaikymą- ir tvarkų bei 
dingo angliškos veislės “setter” gerą vedimą^ tokios lietuviš- 
šuo. šuo buvo keturių metų, kos mokyklėles! 
baltas, juodomis ausimis ir su 
“užmušta” dešine akim. “New 
York American” įdėjo pagarsi
nimą klausiant: ar kas nematė „ t
minėtą šunį, nes anot to laik- Mrs. Lawrence ir ją gelbėjęs 
raščio teisėjo “verkia širdis.

i Jack Weisber, Lincoln 
Rd., degtinių užlaikytojas, ap
sigynė nuo plėšikų paleisda
mas j juos keturis šūvius. Jis 
sako, pastebėjo, kad plėšikai 
turi netikrus revolverius, ta
da jis grėbėsi prieš juos tikro

kalbos ir rašybos 
taipgi eilutėms, 

Baranauskas. Dai-

va-
18 d., Grand Paradise 
Brooklyne.
parengimas davė daug 
vilniečiams. Užtai pri

tarti ačiū lietuviams už 
skaitlingą atsilankymą.

daininin-

Lietuvos Neprikalusomybės 
22 metų ir Vilniaus Atgavimo 
Minėjimas, kurį surengė Broo
klyn ir apielinkės patriotinės 
lietuvių draugijos, įvyko 
sario 
salėj,

Šis 
pelno 
seina 
taip
Taipgi, dėkuojame 
kamš, muzikam, šokikams, lie
tuviškai spaudai, Lietuvių Ra
dio Draugijos programų di
rektoriui J. Ginkui, N. J. Lie
tuvių Radio programų vedė
jui p. Ratkui, Viktorui Be- 
keriui už garsiakalbius irzvi- 
siems dirbusiems prie parengi
mo. Taip pat už vaišes A. Po- 
vilanskui, Scholes Baking Co., 
ir Lietuvių Import & Export 
Co.

Už sutvarkymą programos 
komp. Ričardui Kurdinaičiui, 
spaudos konjisijai,
Steponaičiui, L. R. dr-jos an- 
ouncieriui Vytautui 
čiui, studentams A. Kairiui ir 
A. Peckaičiui, kalbėtojams ir 
visiems, kurie kuomi nors pri
sidėjo prie to pavykusio pa
rengimo.

ATSKAITA

poetui J.

Ubarevi

$119.00
140.25
259.00

400 unijų atstovai, 800,000 
organizuotų darbininkų, įteikė

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.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 

F geidaujama. Tai-
V 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

LM.ąą ąą ąą M jįjį ąą M m mt į

Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už

originališkos kainos
5

Naudokitės Mūsų Patogiu 10 Išmokėjimų PI inu

s
3

2ĮEIGOS:
Koncertui:
119 po $1.00 ..............
187 po .75 ...................
518 po .50 ....................
Šokiams:
225 po .35 .................................. 78.75
Aukos .................................... •>.. 1^4.33
Garsinimai programoje ...•,...... 8.00 NARINS

670 Grand St., corner
Bręoklyn, N. Y,

SONS
Manhattan Ave.

Maspelh, LI.
ketvirtadienį, kovo 

Zabielskių svetainėj įvyks 
LDLD 138 kuopos mėnesinis ]<acĮ tuojau 
susirinkimas.

Visi kuopos nariai, ku
riems aplinkybės leidžia, 
kviečiami dalyvauti.

Šį 14

Sekr.

Dingo Teisėjo Šuo

Slaptas policininkas William 
Begg sugrįžo iš ligoninės, kur 
jis gulėjo nuo kulkos. Tai jau 
kelintas ant jo gyvasties pasi-(Policija turi darbo jieškant šu- 
kėsinimas. nies, daugiau, negu žmogaus.

Policija areštavo Charles 
Catanzaro, 55 metų italų tau-1 
tybės žmogų, už gaudymą žuvų 
be leidimo. Teisėjas Pinto klau
sė ji:

—Kas yra dabar Jungtinių 
Valstijų prezidentas ?

*—Jurgis Washingtonas,-at
sakė žvejys.

, Teismabutyj jtiokai. Pinto 
vėl klausia:

—Kas buvo Washingtonas?
—Amerikos atradėjas, — at

sakė žvejys.

Unijistai Protestuoja
Šimtas dvidešimts penki uni

jistai iš Inter. Fur & Leather 
darbininkų unijos, 70 lokalo, 
jteikė protestą miesto majorui 
LaGuardia prieš policiją, kuri 
užpuolė ramų streikininkų pi- 
kietą ir sužeidė 10 darbininkų. 
Tai atsitiko prie streikuojančios 
dirbtuvės, 315 W. 7th Avė.

Dar 100 darbininkų paimta 
prie apgenėjimo m ed ž i ų 
mieste, kurie nukentėjo nuo 
audros.

Choras. Taipgi pro- 
d alyvavo ir Stygų 
—- pasirodė irgi gan

garbė tėvams, orga- 
ir mokytojams,

Dalyvis.

Bandydama gesint kambary
je užsikūrusią ugnį, Bronx’e,

jos sūnus apdegė ir policijos 
vos atgaivinti nuo pridusimo 
dūmais.

Šviežus Cigaretai į ZIBTEjREJIMĄ!

Matykite OLD GOLD’S Naująjį
“ZIP TOP” Pakelį!

PADVIGUBINKITE savo rūkymo sma
gumus tikrai šviežiais cigaretais — 

'tikrai patogiuose pakeliuose! Nevien kad 
tai puikiausias tabakas ką pinigas gali nu
pirkti, bet su savo šviežiu skoniu ir kvaps- 
nu dvigubai užantspauduota extra Cello
phane eilė. Pamėginkite “Zip-Top” labiau 
sušvelnintų Old Golds šiandien — bet ku
rioj cigaretų krautuvėje!

^^C^ophane

Atsidaro i

«au/
Eiles ?

Vienu ^rp,a”na r ^nu i pu!

Copyright, 1939, by P- Lorillard Co.
"W

Iš viso .............

IŠLAIDOS:
Per Joną Narvydą: 
Pianas ........................
Policijos leidimas .. 
1M atviručių ............
Plakatai ir bilietai . 
Sustatymas raidžių 
Pašto ženkleliams _ 
Smulkmenos ............

$749.33

$15.00
10.00
10.00 

.. 4.00 
. 2.00 
. 1.64 
.. 2.00

$44.64Sykiu ............

Spaudos darbams:
Naujajai Gadynei .................... 12.00 
Lithuanian Press Corp............... 8.00
R. Kurdinaičiui ............................ 2.50
J. Novicko orkestrai ................ 30.00
Grand-Paradise svetainei ........ 22.00
V. Ubarevičiui už pašto ženk

lelius, susisiekimus ir kitas 
smulkmenas ..............  6.04

A. Povilianskui išlaidos salėje 5.90

Iš viso .............................. $131.08
Balansas vilniečiams — perduotas | 

Liet. Gen. Kon. Jonui Budriui, 1940; 
m., vasario 24-tą d. $618.25.

Komitetas.

MIRĖ
m.
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LietuviŲ Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ $ILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

t

3

3
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Michael Stankevich, 66 
amžiaus, gyveno po num. 1045 
Forest Ave., Brooklyne. Mirė ( 
namuose, pirmadienį, kovo 11 
d., laidotuvėse įvyks penktadie
nį, kovo 15 d., Holy Cross ka
pinėse. Kūnas pašarvotas gra- 
boriaus J. Gayšvos koplyčioj, 
231 Bedford Ave., taipgi pats 
Garšva rūpinasi laidotuvių pa
reigom.

Kapitalistinė spauda, rašy
dama apie “Queen Elizabeth” 
laivą, sukėlė smalsumą ir šim
tais žmonės grūdasi prie kraš
to, kad nors viena akim pama
tyti tą nebaigtą laivą. Polici
ja neleidžia jiems stovėti.

ten 
gė-

kad

Red Hook apylinkėj būda
vo jasi daugiau gyvenamių, tai 
viena diena gėrimų laisnių 
biuras gavo net 25-kių asme
nų prašymus leist jiems 
užsidėti degtinių ir alaus 
rimo užeigas.

Gaisrų gesintojai sako,
pastaruoju laiku dažnai pasi
kartoja neteisingi ir nereikalin
gi gaisrininkų iššaukimai. Tai 
blogas žmonių elgęsis.

Williamsburg miesto dalyj 
turi pieno išvežiotojai nesusi
pratimų. Sako, kad nesusiprati
mai yra tarpe atskirų pieno 
kompanijų.

PARDAVIMAI
Valymo ir siuvinio kriaučiškas 

biznis parsiduoda nepaprastai pigiai. 
Tinkama vieta lietuviui. Galima da
ryti gražų pragyvenimą. Pardavimo 
priežastis, savininkas eina į kitą bi
zni. Hyman Turer, 409 Hewes St., 
kampas So. 2nd St., Brooklyn, N.Y.

KM

X>J

Vienatinis Lietuviškas

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ilr šeštadienį

Degtines, Konjakai, Vynai •
Alus ir Valgiai *

PARAMOUNT CABARET J
473 Grand St Brooklyn, N. Y. J

Prie R. K. O. Republic Teatro •

t

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY AND NIGHT

RHEA
Managed by jg

TEITELBAUM

T I Vapor Room,
II Room, Large

yL Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accc^nodations. aflLL

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

liSįjį

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

Sun. all day and night




