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Ve kaip mus išplūdo Chi- 
cagos “Draugo” 
ki galvočiai:

“Nuostabu dėl 
munistų tiesiog 
kos drąsos afišuotis nuošir
džiais lietuviais, rengti Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimus, o apsisukus spjau
dyti jai veidan; gaila tau
tos sūnų parsidavusių sve
timiems ne tik kūnu, bet ir 
siela; liūdna, kad ant svei
ko ir našaus lietuvių tautos 
kūno išaugo kažkoks kaca- 
piškas apgamas...” 
kovo 12 d.)

Dar yra ir daugiau, bet' 
užteks.

—o—
Tai kuomi mes taip nusi

dėjome? Ogi tik tuomi, 
kad pasakėme:

Mes sužinome, kad Lie- ųpjnį vokus ir taip be savo 
tuvos ponai nė nesapnuoja --
apie tokias reformas, ku-

n

rios palengvintų Lietuvos mgįi valdiškais paštiniais
žmonių naštą. Terorą prieš 
žmones jie dar padidina.”

Už tai mes ir prakeikti ir 
dar kitoki.

Bet juk buvo pasakyta 
šventa tiesa. “Draugo” re
daktoriai bijo tiesos. Pri
pratę svietui melus ir prie
tarus šinkavoti, tai negali 
pakęsti, jeigu kas kitas kal
ba šventą tiesą.

—o—
Brooklyniečiai dar 

renkame dienraščiui 
niai” pasveikinimus 20 me
tų jubiliejaus proga. Ku
rie dar nepasveikinote, pa
sveikinkite doleriu kitu. 
Mes brooklyniečiai norime 
nors šimtinę surinkti ir 
kartu pasiųsti.

Drg. Prūseika rašo ir 
prašo pasveikinimus pri
siųsti apie kovo 25 dieną.- 
Turime subrusti ir savo 
kvotą iki 25 dienos kovo iš
pildyti.

—o—
Kai kurioms Lietuvių Li

teratūros Draugijos kuo
poms vajus labai sekasi. Jos 
naujus narius verbuoja di
deliais glėbiais. Chicaga ir 
Philadelphija turi nepa
prastų pasisekimų.

Tik už vieną dolerį me
tinės duoklės gali žmogus 
tapti ir būti pilnu šios gar
bingos organizacijos nariu. 
Nė vienas “Laisvės” skai
tytojas neturėtų pasilikti 
už LLD sienų.

—o— U
Katalikų “Amerika” ra

gina ir prašo kokį nors A- 
merikos universitetą pa
skirti poną K. Pakštą savo 
profesoriumi.

Iš tiesų, gaila žmogaus. 
Trankosi po Ameriką, plūs
ta Sovietų Sąjungą ir ko
munistus, kaip pikta dva
sia. Daug sveikiau būtų, 
jeigu jis kur nors įsigytų 
pastovų džlabą ir naudingu 
darbu duoną sau užsipelnyk 
tų.

Jau buvo paleisti gandai, 
kad Amalgameitų Rūbsiu- 
vių Unija pykstasi su In
dustrinių O r g a n i z acijų 
Kongresu (CIO) ir kad gal 
iš Kongreso pasitrauks. 
Bet tai griežtai užginčija 
tos unijos organas “The 
Advance.” Laikraštis sako:

“Amalgamated Clothing 
Workers of America yraney Hillmano.

Labai džiugu girdėti. Juo 
stipresnis CIO, tuo sveikiau 
Amerikos darbininkams.

CIO vadovybė, mūsų su
pratimu, nusiteikus gerai ir 
teisingai. Ir atsinešime lin
kui Roosevelto ir europinio 
karo John L. Lewiso pozi-
cija teisingesnė, negu Sid-I senatas tik visiškai slaptai 

svarsto karo klausimus.
ORAS.— Apsiniaukę, ne

šalta.
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Galima Šus Netiesio
giniai Atsakyt į Klau
simus apie Įplaukas

Washington.— Jungtinių 
Valstijų prekybos sekreto
rius Hopkins patvarkė, jog 
kai bus visuotinas gyvento
jų surašinėjimas, tai kurie 
nenorės stačiai atsakinėt 
apie savo įplaukas suraši
nėtojams, tokiems suraši
nėtojai duos blankas su 
klausimais apie įplaukas, ir 
šie žmonės galės raštu at
sakyt blankose į tokius klau
simus, įdėt išpildytas blan
kas į vokus (konvertus), už-

parašo atiduot juos suraši
nėtojams. Vokai bus pažy-

užrašais.
Kai kurie senatoriai ir 

kongresmanai įnešė suma
nymus reikalaujančius iš
braukt klausimus apie žmo
gaus įplaukas, arba paja
mas. Daugelis turčių prieši
nasi tokiem klausimam. Bet 
esą ir skurdžių arba gau
nančių bedarbiškas pašal
pas, kurie nenorėtų atsa
kinėt surašinėtojams į klau- 

tebe-;simus apįe jų įplaukas, 
“Vii-1 ypač, kada surašinėtojas 

būna asmeniškas pažįsta
mas.

Prekybos sekretorius 
Hopkins pakartojo, kad 
valdžiai būtinai reikią su
rinkt žinias apie gyvento
jų įplaukas, idant jinai ga
lėtų patirt, kiek yra bedar
bių ir žmonių, kurie negau
na reikalingų pragyveni
mui įeigų.

Kongresmanas Ditter už- 
reiškė, kad esą priešingi 
įstatymams ir tokie suraši
nėjimų klausimai, kaip kad 
apie namų morgičius ir mo
kamas už butus rendas.

Visuotini šalies gyvento
jų surašinėjimai oficialiai 
prasidės balandžio (April)

ANGLAI TURI KIEČIAU 
UŽSIVERŽT DIRŽUS
London. — Anglijos val

džia uždraudė įvežt kenuo- 
tus (konservuotus) vaisius 
iš Jungtinių Valstijų; sako, 
reikia taupyt pinigus ka
rui.

“London Times,” artimas 
valdžiai laikraštis, numato, 
kad Anglijos gyventojam 
bus pusiau nukirsta mais
tas ir kiti reikmenys, var
dan karo laimėjimo.

sudėtine CIO dalimi ir šis 
jos susijungimas su CIO 
jyra toks geras šiandien, 
koks tik kada yra buvęs 
pirmiau, būtent, 100 pro
centų—nei daugiau, nei ma
žiau.”

Anglai Rašo apie Planus 
Užpult Sovietu Kaukazą
London, kovo 15. — An

glų laikraščiai vėl rašo, kad 
Anglija ir Francija užpuls 
Sovietų žibalo šaltinius Ba
ku ir kitur Kaukaze, jei, 
girdi, “gręs” Rumunijai 
pavojus iš Sovietų pusės. 
Pripažįsta, jog Artimuose 
Rytuose yra sutelkta apie 
1,000,000 anglų ir' francūzų 
armijos, kuri atkreipta pir
moj vietoj prieš Sovietų 
Kaukazą.

U SAKYTU SOVIETAI 
APIE SUOMIŲ-ŠVEDŲ 
NORVEGU SUTARTĮ?

Stockholm, Švedija.—Tai
kos sutartis tarp Sovietų ir 
Suomijos, Trečiame Sky
riuje, nustato, kad Sovietai 
su jokiu kitu kraštu neda
rys karinės sąjungos prieš 
Suomiją, o Suomijos val
džia nedarys su jokia kita 
šalim karinės sąjungos at
kreiptos prieš Sovietus.

Švedai “žinovai” tvirtina, 
kad tas Sovietų sutarties 
punktas su Suomija neuž- 
draudžiąs Suomijai bendro 
apsigynimo sąjungų, kaip 
kad dabar siūlomoji Suo
mijos apsigynimo sąjunga 
su Švedija ir Norvegija.

Šiuos žodžius berašant, 
dar neatsakytas klausimas: 
kaip Sovietai žiūrės į tokią 
karinę apsigynimo sutartį 
tarp Suomijos, Švedijos ir 
Norvegijos?

Suomija, Švedija ir Nor
vegija jau netiki Anglijos 
prižadams gint silpnesnius 
bepusiškus kraštus, kaip 
rašo amerikonų spaudos 
korespondentas iš Švedijos.

Suomijos Prezidentas 
Sako, kad Jinai dar 

Turi Apsigynimo Jėgų
Helsinki, Suomija. —Pre

zidentas Kyosti Kailio per. 
radio pareiškė, kad Suomi
jos tarpusavio apsigynimo 
sutartis su Švedija ir Nor
vegija yra “būtinas, neiš
vengiamas reikalas.” Be to, 
jis sakė, kad Suomija tebė
ra nepriklausoma, turi dar 
galingą armiją, ir taipgi 
pasitiki naujomis savo tvir
tovėmis.

Prez. Kailio dėkojo Ame
rikai, buvusiam prezidentui 
Hooveriui,. talkininkams ir 
Skandinavijos šalims už pa
galbą Helsinkio Suomijai 
kare prieš Sovietus. Sykiu 
jis išreiškė viltį, kad tos ša
lys padės atsteigt Suomijos 
gyvenimą po karo.

Senato-Washington.
rius Bankhead įnešė išleist 
įstatymą, kad joks asmuo 
ar korporacija neturėtų 
teisės aukot daugiau kaip 
$5,000 politiniams rinki
mams.

Paryžius. — Pagal Fran
ci] os valdžios patvarkymą,

Kodėl Suomija Buvo 
Priversta Pasiduot 
Sovietų Armijai?
New York. — Užsieniniai 

korespondentai, kurie ma
tė ir tėmijo karą tarp Hel
sinkio Suomijos ir Sovietų, 
dabar parodo savo praneši
mais N. Y. Evening Poste 
ir N. Y. Daily News, kaip 
Sovietų karinė jėga sulau
žė Helsinkio pasipriešini
mą:

fabrikam, 
geležinke- 
svarbusis 
apšlubino

Daily News skaitome, 
kad Sovietų artilerija, taip 
subombardavo cementinius- 
geležinius suomių Manner- 
heimo fortus, jog tie fortai 
buvo išklibinti ir suparaly
žiuoti taip, kad jie liko be
verčiais.

Bet skaudžiausią smūgį 
Helsinkio Suomijai kirto 
tai Sovietų oro laivynas, 
kaip rašo N. Y. Evening 
Posto ir Daily. News kores
pondentas iš Skandinavijos, 
kuris sako:

“Kol tkaras tęsėsi, cenzū
ra užslėpė arba mažino 
tuos nuostolius, kuriuos So
vietų oro laivynas padarė 
atakuodamas (Suomijos) 
pramonės ir pravažiavimo 
kelius, būtinus ginkluotam 
pasipriešinimui.

“Tikrumoje tie (sovieti
niai) bombininkai padare 
milžinišką suirutę. Jų pada
ryti nuostoliai 
prieplaukom ir 
liam tai buvo 
veiksnys, kuris
Suomijos apsigynimą.

“Kai kuriuose geležinke
lių mazguose beveik nieko 
neliko, apart relių (bėgių); 
ir suomių kariuomenės ju
dėjimas per tokius punktus 
buvo sunkiausias ir pavo
jingiausias dalykas. Han- 
goe tapo faktinai visiškai 
nušluotas.

“Cenzoriai išbraukė iš 
mano pranešimo žinią apie 
(suomių) kareivius, bet ru
sų lakūnai kaip tik ir šlu- 
bino naujos kariuomenės 
traukimą į frontą, i

“Viborgas buvo taip sis
tematikai bombarduojamas 
iš oro, kad jis pasidarė be
vertis kaipo centras, iš ku
rio galima būtų siųst reik
menų (Suomijos kariuome
nei); šitaip Viborgas tapo 
beverčiu net pirma, r-~- 
Sovietų kariuomenė tiek 
prisiartino, kad savo 
nuolių šoviniais jau lengvai 
galėjo pasiekt Vibiorgą.

“Vieną kartą buvo mė
ginta švedais liuosnoriais 
pavaduot nuilsusius suo
mius, bet Sovietų tankai 
ūmai užpuolė ir sulaužė 
tuos švedus; tai buvo tra
giška (suomiam) nelaimė, 
ir pirma negu buvo sustab
dytas šių liuosnorių bėgi
mas, rusai nužygiavo kelias 
mylias pirmyn; ir visa suo
mių linija turėjo būt per
organizuota?’

London. — Nėra visiškai 
jokio karinio veikimo tarp 
talkininkų ir Vokietijos.

negu

ka-

Rumunija Linkus į Nekaria- 
vimo Sutartį su Sovietais
Bucharest, Rumunija, ko

vo 15. — Čionaitiniai diplo
matai teigia, kad Sovietai 
siūlysią Rumunijai neka- 
riavimo, nepuolimo sutartį. 
Sovietų atstovybė į klausi
mus dėlei to nieko neatsa
ko.

Suprantama, kad Rumu
nija sutiktų pasirašyt neka- 
riavimo sutartis su Sovietų 
Sąjunga ir su kitais savo 
kaimynais.

KODĖL ŠVEDAI IR NOR
VEGAI NEPRALEIDO TAL

KININKU KARIUOMENĖS
Oslo, Norvegija. — Už

sieninis Norvegijos minis
teris Halydan Koht per ra
dio pareiškė, kad Anglija ir 
Francija jau kovo 4 d. pri
minė Norvegijai ir Švedi
jai, kad jodvi turėtų per 
savo žemę praleist anglų ir 
francūzų kariuomenę į Suo
miją karui prieš Sovietus.

Helsinkio Suomija tik 
praeitą pirmadienį oficia
liai prašius, kad Norvegija 
ir Švedija leistų talkininkų 
armijai keliaut per Norve
giją ir Švediją į Suomiją. 
Švedų ir norvegų valdžios 
atmetė prašymą antradienį, 
ir tą pačią dieną Helsinkio 
valdžia pasirašė taikos su
tartį su Sovietais.

Norvegų užsieninis mi
nisteris Koht sakė, jog An
glijos, Franci jos ir Suomi
jos oficialiai reikalavimai 
atėjo pervėlai, ir tas sutiki
mas praleist talkininkų ka
riuomenę į Suomiją nebūtų 
išgelbėjęs ją nuo sumušimo.

Bet Norvegija ir Švedija 
jau anksčiau sužinojo, kad 
Vokietija pradės karo veik
smus prieš Norvegiją ir 
Švediją, jeigu jos per savo 
žemę leis Anglijos ir Fran
ci jos kariuomenei maršuot 
į Suomiją. Tai pirmoj vie
toj Švedija ir Norvegija, 
girdi, pabijojo Vokietijos, 
ir todėl nepraleido talkinin
kų kariuomenės, kaip sakė 
Norvegijos užsieninis mi
nisteris Koht.

Vokietija gi nužiūrėjo, 
kad Anglijos ir Franci jos 
armija būtų apsistojus Šve- 
dijoj-Norvegijoj‘i veikt ir 
prieš Vokietiją.

Anglija Praleidžia Norve
gijos Geležį Vokiečiam

Oslo, Norvegija. — Eina 
girdai, kad Anglija dėsian
ti visas pastangas sustab
dyt geležies rūdos gabeni
mą iš Norvegijos į Vokie
tiją.

Bet tikrumoj pati Angli
jos valdžia pripažino Nor
vegijai teisę pardavinėt 
vokiečiams norvegišką ge
ležies rūdą, pagal prekybos 
sutartį tarp Anglijos ir 
Norvegijos, kaip kad pas
kelbė užsieninis norvegų 
ministeris Koht kovo 14 d.

Bucharest — Rumunijos 
karalius Karolis paleido iš 
kalėjimo 800 rumuniškų na- 
zių.

Karelijos Tarpvande 
nis Bus Dalis Karelų 
Sovietų Respublikos
Maskva, kovo 15. — Šau

kiamas suvažiavimas Vy
riausio Sovieto, tai Sovietų 
Sąjungos seimo, kovo 29 d. 
Vyriausias jo tikslas būsiąs 
valdiškai suorganizuot Ka
relijos tarpvandenį, kuris 
pervestas Sovietams pagal 
taikos sutartį su Suomija.

Numatoma, jog bent di
džiuma Karelijos tarpvan- 
denio bus prijungta prie į 
Autonominės Sovietinės Ka
relijos Respublikos ir jog 
tuo būdu liks sukurta pilna
Sovietinė Karelijos^ Respub-j sarj0 pradžioje norėjo siųst 
lika. Visa jos valdžia, švie- vjeną francūzų ir viehą len
tinio ir kultūrinės įstaigos kariuomenės diviziją į 

talką Helsinkio Suomijai 
prieš Sovietus. Francija 
reikalavo, kad Anglija pa-Švedy-Norvegy Valdžios

Remia “Saugumo” Su- ... • • • $*7 \ri7iia i Ssiinmiia

tartį su Suomija
viziją į Suomiją.

Bet Anglijos ministeris 
i pirmininkas Chamberlainas 
I bijojo, kad tas planas neiš
degs. Viena, tai kad Nor
vegija ir Švedija nesutiko 
praleist anglų - francūzų 
kariuomene; antra, gręsė 
pavojus talkininkų laivams, 
vežant kariuomenę tokiais 
ilgais marių keliais; trečia 
gi, Sovietai buvo prisodinę 
minų vandenyse savo prie
plaukos Murmansko ir ap- 

Į ginklavę didžiosiomis ka- . 
nuolėmis pakrantes Petsa- 
mo srities.

Todėl, anglų ministeris 
pirmininkas Chamberlainas 
atrado, kad geriausia bus 
siųst Helsinkio Suomijai 
tik daugiau “liuosnorių” 
kariautojų, daugiau lėktu
vų, kanuolių ir amunicijos.

Stockholm, Švedija.— 
Prieš pasirašant taikos su
tartį su Sovietais, Suomijos 
valdžia įteikė Švedijai ir 
Norvegijai pasiūlymą suda
ryt tarpusavio apsigynima 
sąjungą su Suomija, ir 
griežtai pareikalavo, kad 
Švedija ir Norvegija atsa
kytų, ar jodvi sutiks svar
styt šį Suomijos planą.

Švedijos ir Norvegijos 
valdovai atsakė, kad sutin
ka tartis su Suomija apie 
bendrą visų šių trijų šalių 
apsigynimo sutartį.

Pranešama, kad jie svar
biausiai svarstys, kaip iš
vien apsaugot naujuosius 
Suomijos rubežius, nustaty
tus per sutartį su Sovietais. 
Nurodoma, kad Suomija 
dar turi stiprių gamtinių >xxxxuxoxx ______________
apsigynimo pozicijų pieti- PREKYBOS SUTARTĮ SU 
niame fronte ir galėsianti 
pasistatyt naują Manner- 
heimo tvirtovių liniją.

Numatoma, kad daugu- spaudą rašo, kad Italija tei
ma Švedijos seimo atstovų‘so savo santikius su Soviė- 
rems tarpusavio apsigyni- tais. Tie santikiai buvę per- 
mo sutartį su Suomija ir daug įveržti. Italų politikai 
Norvegija. numato, jog įvyks derybos

Yra sumanymų leist Šve- dėlei prekybos tarp Itali- 
dijos piliečiams per visuo- jos ir Sovietų Sąjungos, 
tina balsavimą spręst šį Italijai ypatingai reikia So- 
klausimą.

ITALIJA DARYSIANTI

SOVIETAIS

Roma, kovo 15., — Italų

, vietų žibalo ir anglies.
n i ..i • v ■ • ... n • ' Senoji prekybos sutartis
rasakiski Vokietijos rne- tarp tų dviejų šalių už

taisai Nugalėt Angliai baigė pernai gruodžio 31 d.taisai Nugalėt Anglijai
So. Boston, MassCopenhagen, Danija. — 

—Berlyniškis koresponden
tas danų laikraščio “Ber- 
lingske Tidende” praneša, 
jog vokiečiai šneka, kad 
Vokietijos oro laivynas api- tijos pažangiųjų organiza- 
pilsiąs Angliją kokiais tai * ;____ ; _
chemikalais, kuriais būsią štai, visos draugijos privalo 
užmigdyti Anglijos gyven- ’ -................. • •
tojai, o tada ateisią vokie
čiai ir už valdysią Angliją.

Kita Vokietijoj pasklidus 
šneka, tai kad vokiečiai ko
kiu tai būdu sušaldysią, į 
ledą paversią visą Angliją.

Pasak nazių, tai jie vie
nu ar kitu būdu baigsią 
karą su pergale prieš An
gliją

R u o š k i me žiemi
nes pramogas “Lais
vės” paramai Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui

joj bus vedama tenaitinių 
žmonių kalba, nes Sovietai 
visuomet “laikosi tokios 
politikos” linkui įvairių 
tautų,—kai}) nurodo Ameri
kos žinių agentūra Associ
ated Press.

CHAMBERLAINAS BIJOJO 
SOVIETU MINŲ IR PA
KRANTĖS KANUOLIŲ

Washington. — čia suži
nota, jog Francija jau va-

Šį sekmadienį, kovo- 
March 17 d., įvyks labai 
svarbi Massachusetts vals- 

cijų konferencija. Visi mie- 

būti joje atstovaujami. Bus 
pasitarimai “Laisvės” pik
niko reikalu, kuris įvyks 
liepos 4-tą, ir apie sekančio 
rudens rinkimus.

Konferencija bus Liet. 
Piliečių Kliubo salėje, 376 
Broadway, So. Boston, 
Mass., prasidės 2-rą valan
dą po pietų.

J. Grybas.

' ■
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šeštadienis, Kovo 16, 1940

Jeigu josios davė formalį pažadą, ku
rio paskui neištesėjo, tai vyriausia kal
tė krinta ant jų, bet jeigu tokio pažado 
nebuvo, tai didžiausia visko kaltininkė 
yra Helsinkio valdžia. Kodėl ji nesi tai
kė? Kodėl ji stojo karan? Kodėl ji 
pražudė tiek daug žmonių ir turto?

Nepaisant, pagaliau, kaip ji teisinsis, 
mums rodosi, kad Suomijos žmonės ne
galės pakęsti jos už tokius baisius žy
gius, kuriuos ji papildė.

Eltos Žinios iš 
Lietuvos

Nori Visiškai Sunaikinti Darbo 
Santykių Įstatymą

Tuomet, kai Jungt. Valstijų kongre
sas pradėjo “tyrinėti” Darbo Santykių 
Įstatymą, jau aiškiai davėsi matyti, kad 
tuo būdu reakcininkai nori kaip nors 
tąjį įstatymą sužaloti taip, kad jis tar
nautų ne darbininkams, o samdytojams. 
Buvo šauktasi visokiausių “žinovų” ir 
’’ekspertų,” kurie visaip niekino Darbo 
Santykių Įstatymą.

Dabar gi jau yra konkrečiai sumany
mai, kuriais siūloma tąjį įstatymą “pa
taisytu” O tas “pataisymas” manoma 
padaryti tokis, kad darbininkai nega
lėtų paminėtuoju įstatymu pasinaudoti: 
kad juo galėtų pasinaudoti tik išnaudo
tojai, tik samdytojai.

Amerikos darbo žmonės privalo labai 
smarkiai veikti, kad neprileidus tiems 
ponams pasiekti savo tikslo.

Negyvam Paduoda Vandens
Vienas geras laisvietis dirba dideliam 

mašinų statymo fabrike Brooklyne. Jis 
pasakojo mums savo įspūdžius apie po
kalbius, kurie sekė žinias, paskelbusias, 
kad įvyko taika tarp Sovietų Sąjungos 
ir Suomijos.

—Mūsų fabriko darbininkai,— jis pa
sakojo,—šiandien šitaip kalba: “Anglija 
paduoda vandens kiekvienam mirusia
jam.”

Tai šaiži Anglijos valdovams pašaipa. 
Jie paduoda vandens žmogui tuomet, kai 
jis jau miręs; jie gelbsti mažąsias tau
tas tuomet, kada joms pagalba jau ne
bereikalinga. Jie įragina mažąsias tau
tas kariauti sū Anglijos valdovų prie
šais, žadėdami joms pagalbos. Kai tos 
tautos esti supliekiamos, tuomet jie sa
ko: dabar mes einame jums pagalbon.

Panašiai Anglija pasielgė su Lenkija 
ir su Suomija. Panašiai ji darys ir su 
kitais mažaisiais kraštais.

Vilniaus vaizdai: Alkaną papenėk. Vilniaus įgulos kariai dalina karštą viralą neturtingiems 
vilniečiams.

Lėktuvu Per Baltiją

Mūsų Jūrą Sukaustė Ledai 
. Palanga. — Pagaliau; naujų 
šalčio antplūdžių nebeišlaikė 
ir vasario 8-9 dieną mūsų jū
ra galutinai rezignavo. Kiek 
ilgai ir plačiai nuo aukščiau
sios ledų kalvos užmatai, vi
sur vienu ledlaukiu baltuoja. 
Ir nuolatinio dusliojo jūros 
ūžesio nebegirdėti. Visur kaž
kokia beribė klaikuma. Pasi
pylė tat pajūriečiai stebuklin
gų vaizdų pasigėrėti. Tamsiais 
taškeliais juda žmonės toli, 
prie horizonto. Ten vasarą tik 
labai atsidėję vasarotojai su 
laivais tenuplūduriuoja. At
seit, ten jau žvejybos ir laivi
ninkystės vieškeliai. Pakaukš- 
nodami klumpiais mažieji pir
ma zuja, paskui gimnazistai, 
toliau vyresni per begalinių 
ledų plotus Baltijos jūra 
vaikštinėja. — Jei dar kelias 
dienas apie 30 laipsnių Cel
sijaus pasilaikys, mėginsim . . . 
kaimynus 
pasiekti.

anapus (švedus)
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Apie Literatūros Draugijos Vajų
“Vilnis” rašo:
“Daug ženklų rodo, kad Lietuvių Li

teratūros Draugijos vajus bus tikrai 
pasekmingas. Chicagiečių pavyzdį pra- 

~"deda pasekti ir kitos kolonijos. Jau at
siliepė Philadelphija, kur viename tik 
susirinkime buvo įrašyta LLD 10 kuopon 
18 naujų narių.

“Tokios rūšies žinias smagu skaityti 
kiekvienam Lietuvių Literatūros Drau
gijos patriotui.

“Jei Chicaga jau turi apie šimtą nau
jų narių—o vajaus darbas dar tik pra
sidėjo — jei vajun metasi tokia stambi 
kolonija, kaip Philadelphija, tai aišku 
savaimi, kad greitai išgirsime apie 
Brooklyną, Pittsburghą, Clevelandą, De
troitą, Los Angeles ir Bostoną. Mažes
nės kolonijos taip pat neatsiliks.”

Kiek Žuvo Kare
Aną dieną komercinės spaudos atsto

vai paskelbė, kad tik vienoj Karelijos 
sąsmaugoj suomių karių ir karininkų 
žuvo mažiausiai 30,000. Labai galimas 
dalykas.

Bet štai generolas Mannerheimas 
skelbia, jog iš viso, per visą karą, suo
mių žuvo tik 15,000, o raudonarmiečių 
200,000!...

Kiekvienam žmogui gali būti labai 
įdomu, kaip gen. Mannerheimas galėjo 
suskaityti užmuštuosius raudonarmie
čius, kuomet jo armija buvo mušama, 
ji turėjo trauktis ir trauktis?

Aišku, kad šios Mannerheimo skaitli
nės yra tiek tikros, kiek buvo pirmiau ųš 
karo lauko duodami komunikatai, ku
riais suomiai mušė ir mušė raudonar
miečius, kol pagaliau patys nuvyko į 
Maskvą ir pasirašė tokią taikos sutartį, 
kokią jiems patiekė Sovietai,—kol kapi
tuliavo.

Kad tame kare žuvo nemažai žmonių 
—abiejų pusių — niekas neginčys. Bet 
tikėti tokioms skaitlinėms, kokias pa
duoda gen. Mannerheimas, tegali tik la
bai siauro galvojimo žmogus.

Sako, “Nėra,” Bet Yra
Andai Eltos žinių agentūra paskelbė:
“Pereitais metais Lietuvos Moterų Ta

rybos pavyzdžiu pasekusios ir Amerikos 
lietuvės moterys suorganizavo Lietuvių. 
Moterų Tarybą, kuriai priklauso įvairių 
pažiūrų ir nusistatymų organizacijos 
ir draugijos”.

Tatai pacitavęs, vienas kunigų “Drau
go” bendradarbis paskelbia, kad, girdi, 
tokios tarybos Amerikos lietuviuose ne
są.

Matyt, jis nežino, ką rašo: Lietuvių 
Moterų Taryba veikia; ji nesenai išleido 
gražų 
nios.”

laikraštį-biuletiną “Moterų Ži-

Maskva. — Paskutinis 
ialis pranešimas Sovie- 
komandos iš Suomijos 

onto sako:
“Kovo 13 d. 7 vai. ryto,

sovietinė kariuomenė, pa- 
šturmavus per dvi valan
das, užėmė Viborgo (Viipu- 
ri) miestą. Kitose fronto 
dalyse nieko svarbaus ne-

Skundžiasi
Suomijos užsienių reikalų ministens 

(socialistas) Tanneris skundžiasi, kad, 
girdi, Helsinkio valdžia tikėjosi gauti 
kariuomenės iš Švedijos, Norvegijos, 
Anglijos ir Francijos, bet josios negavo 
ir todėl karą pralaimėjo.

Būtų gerai, jei p. Tanneris paskelbtų,
ar tosios valstybės yra davusios raštiš
ką pažadą, ar josios visai nedavė jokio

do, o tik Helsinkio valdžia manė, 
kad jos pagalbą duosią.

Baisius Darbus Pasimojo Dirbti 
“Demokratas” Daladier

Francijos valdžia pasimojo išvyti į Is
paniją apie 100,000 respublikiečių. Tai 
vis daugiausiai buvę kovotojai už Ispa
nijos respubliką. Tai vis žmonės, kurių 
budelis Franko laukia su šautuvu.

Tie kovotojai perėjo Francijos pusėn, 
kai jie pamatė, kad respublika tapo iš
duota, kad ji pralaimėjo. Jie perėjo 
Francijos pusėn gelbėdami savo gyvy
bes.

Dabar Daladieras pasirįžo juos atiduo
ti Ispanijos fašistui, diktatoriui Frankui. 
Nereikia nei aiškinti, kad daug tų žmo
nių, pergabentų Ispanijon, bus nužudy
ta; kiti bus sukišti į kalėjimus ilgiems 
metams kalėti.

Kiekvienas laisvę mylįs žmogus, kiek
vienas tįkrai demokratiniai nusistatęs 
asmuo prieš tokį Daladiero pasimojimą 
privalo kovoti; privalo reikalauti, kad 
Francijos valdžia leistų tiems kovoto
jams pasilikti Francijoj, arba sudarytų 
sąlygas jiems išvykti į kurį kitą kraštą.

Tūlos Amerikos organizacijos pradėjo 
reikšti savo protestus prieš tokį barba
rišką Francijos žygį: josios daro spau
dimą per vietinius Francijos konsulatus, 
reikalaudamos sulaikyti tą barbarišką 
žygį.

Būtų gerai, kad tie protestai prasi
plėštų !

buvo iki 12 vai. dienos. O 
lygiai 12 valandą, pagal Le
ningrado laiką, liovėsi karo 
veiksmai visose fronto da
lyse, pagal taikos sutartį” 
tarp Sovietų ir Suomijos.

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

Per Užšalusią Jūrą
Ūžesys lėktuve nė kiek 

nedidesnis, kaip autobuse. 
Tik autobusas dažniau pur
kštauja, garsiau ir silpniau 
savo gerklę paleidžia, o lėk
tuvas zirzia lygiai, vieno
dai kaip laikrodis. Kai ku
rios moterys savo ausis už
kamšė vata. Bet tai ne dėl 
ūžesio, o dėl to, kad aukš- 
čiaus pakilus dėl retesnio 
oro ausys esti užgultos, nuo 
mažesnio slėgimo iš lauko 
pusės, matyt, būgneliai įlin
ksta. Panašiai, kaip New 
Yorke keliantis į dangorai
žio viršūnę.' Bet pro langą 
žiūrint atrodė, kad mes ne
paprastai žemai skrendam. 
Viskas aiškiai matyti: na
mai, medžiai ir net kelių 
vėžos. Keletą minučių pas- 
kridėjus, tik balta baltutėlė 
žemė tesimatė. Visur snie
gas ir sniegas, net neįdomu 
buvo žiūrėti, laukėm kada 
jūra pasirodys, juk už Ry
gos čia pat ir jūra turi bū
ti. Jūros pakraščiai užšalę, 
apsnigti, sunku atskirti, 
kur žemė ir kur vaųduo. 
Tik gal gerą pusvalandį pa- 
skridėjus, ėmė rodytis juo
das, vėjo nugramdytas le
das. Diena dairymuisi buvo 
labai palanki, saulė švietė 
n e p a p r a s t ai skaisčiai, o 
danguje nesimatė nė palšo 
debesėlio. Bet vis dėlto kas 
tai per daiktas, sunku buvo 
įžiūrėti. Apačioje matyti 
tamsus ledas, kai kur su
trukęs ir ant to ledo guli 
tartum stirtelėmis sukrau? 
tas sniegas, bet toks jis ne
matytas, kad į sniegą be
veik nepanašus, Bet jeigu 
tai sniegas, tai jis negali 
kaip vata kupetomis ant le
do pasidriekusi gulėti, juk 
vėjas'jį bematant sulygintų 
arba pusnis sugrūstų.

Tik gerai įsižiūrėjęs pa
mačiau, jog tai ne sniegas, 
o nuo ledo pakilę garų de
besys, pro juos toli toli ma
tyti ledas. Mes skrendam 
virš šių ■ garų, kurie saulės 
apšviesti atrodo kaip snie
gas. Juo artyn mes skridom 
prie neužšalusios jūros, juo 
tirštyn ėjo tie debesys, ledo 
per juos nebegalima; buvo 
įžiūrėti. Reginys buv d toks, 
kurį gali tik poetas aprašy
ti. Kai žvilgteri pro lėktu
vo langą viršum, į dangaus 
mėlynę, ten matyti debesė
liai ir kai pasižiūri apačion 
—debesimis uždengta žemė. 
O lėktuvas, atrodo, tik zir
zia ir 
damas

stovi 'vietoj, nejudė- 
nei pirmyn, nei at-

Saulė nuo Mūsų Pasislepia
Skrendant artyn į jūros 

vidurį, balti garų kalnai da- 
• rėsi aukštesni, nevienodo 

dydžio ir kiek tamsesni.
■ Lygaus balto pūko jie ne

besidarė. O ir virš mūsų
■ daugiau debesėlių ėmė ro-
■ dytis. Kai kuris debesėlis 
’ saulę užstoja, tada visam 
’ tam garų lauke matosi il

gas tamsus rėžis. Taip ke
liolika minučių landžiojom

1 po tuos rėžius iki pagaliau 
' lėktuvas nėrė ir įlindo į 
' aukštą garų kalną. Saulė 

tada visai aptemo, nei vir
šuj nei apačioje nieko ne
besimatė. Rūke paskendom

■ iš visų pusių. Lėktuvas, tar
si užkliūdamas tai už ko
kių kelmų, tai už kupstų, 
šokinėjo čia aukštyn, čia 
žemyn, tarsi lipo į kalną ir 
pakalnėn leidosi.

Skaityti knygas arba lai
kraščius lėktuve pasidarė 
tamsoka, moterys nuo supi
mo ėmė raukytis, kažką iš 
buteliukų uostyti. Bet to
kio kelio nedaugiau kaip 
keliolika minučių buvo. O 
po to nors saulė ir nebesi
rodė, bet rūkas žymiai pra
retėjo, pro jį žemai žemai 
matėsi tamsus jūros van
duo. Galima buvo įžiūrėti 
ir jūros bangas, bet jos bu
vo tokios mažytės, kad, re
gis, švelnus vėjelis kūdrą 
judintų. Net keista mintis 
galvon atėjo: jei lėktuvas 
jūron nukristų, tokiam ra
miam vandenyj galima bū
tų plaukti. Tai, žinoma, bu
vo tik apgavystė, jūros ban
gos iš tiesų buvo tokios pat 
didelės, kaip visada. Nei 
laivų, nei minų, nei tų bai
sių submarinų iš lėktuvo 
nesimatė. Tik jau Švedijos 
pakraštin nuskridę matėm 
ledu plaukiančius tris lai
vus. Irgi keista: laivai plau
kia ledu, gal tai buvo led
laužiai, nes užpakaly jų tę
sėsi ilgiausias vienodo pla
tumo išlaužyto ledo rėžis.

Virš Švedijos
Jūrą perskridęs, lėktuvas 

vienu sparnu palinko že
myn ir pasisuko į pietvaka
rius. Ilgai dar matėsi tik 
sniegas, švyturiai pakran
tėse ir tik vėliau prasidėjo 
miškai, kalnai, trobos ir vi
sa, kas tik žemėje yra. Ma
tėm g e 1 ž k e 1 i u s kubantį 
traukinį, sunkvežimius, au
tomobilius, medžius, veži
mus iš miško. Galima buvo 
įžiūrėti ir kaip vaikai ro
gutėmis nuo kalno važinė
josi. Viskas atrodė siaura, 
maža, kaip lėlių teatre. Tik 
vienas mūsų lėktuvas at-

rodė nepaprastai didelis.
Regis, jei lėktuvas, nelai

mės ištiktas, turėtų nusi
leisti į tą mišką, virš ku
rio mes skridom, tai eglės 
ir pušys prieš jį nulinktų 
kaip smilgos, ir mes dėto 
nutūpimo nė kiek nenuken- 
tėtume. Akys žmogų, mato
te, gali labai lengvai apgau
ti. Tik kai prisimeni, kokio 
didumo lėktuvas esti ant 
žemės stovėdamas, tada 
mintis apie nutūpimą miš
ke net šiurpuliais per kū
ną nueina. Geriau apie tai 
nė negalvoti.

Baigiantis penktam ke
lionės pusvalandžiui, mes tose to krašto vietose, 
jau buvom virš Stockholmo. kiau pradžioje kaip Vilniuje, 
Prieš leisdamasis į aerodro- taip krašte bus su viešbučiais, 
mą, lėktuvas pakilo aukš
tyn, nosį atgręžė prieš vė
ją ir išlyginęs sparnus 
smailiu kampu leidosi ant 
žemės. Virš durų vėl pasi
rodė užrašas: “Nelaikyti, 
prašom pritvirtinti sėdynių 
diržus.” Bet mes nė nepa
šautom, kaip lėktuvo ratai 
ėmė sniegu riedėti. Vadi
nas, mes jau atskridom. Be
lieka pereiti muitinę, pasų 
kontrolę ir pasiėmus laga
minus autobusu važiuoti į 
gerai pažįstamą švedų sos
tinę. J. Jurginis.
Stockholm, vas. 7 d.

— Neturtingas ir 
Vilniaus miestas ir

Vilnius, 
išvargintas 
kraštas yra tiek pat turtingas 
neįkainuojamomis vertybėmis 
—puikiąja gamta ir didingais 
Lietuvos praeities paminklais. 
Sulaukęs tikrųjų šeimininkų, 
Vilnius dabar laukia gausingų 
lankytojų turistų. Tam tikslui 
jau iš anksto steigiamas eks
kursijoms ir turistams tvarky
ti ir priimti Lietuvos Turizmo 
Draugijos Vilniaus skyrius ir 
organizuojami palydovų (gi
dų) kursai. Busimieji palydo
vai supažindindami su Vil
niaus praeitimi, sostinės ar
chitektūra, kultūros ir meno 
paminklais. Dideli darbai nu
matyti atlikti Trakuose ir ki-

Sun-

kurių toli gražu nepakanka. 
Turizmą tvarkančios įstaigos 
jau daro žygių viešbučių skai
čiui Vilniuje padidinti.

Sumokame 25c Taksy 
Nuo Kiekvieno Dolerio

New Yorko “World-Te
legram” apskaičiuoja, jog 
kiekvienas Jungtinių Vals
tijų gyventojas vidutiniai 
sumoka po 25 centus taksų 
nuo kiekvieno gaunamo do
lerio, net pats to nežinoda
mas, kai moka netiesiogi
nius taksus.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerb. Redakcija: Malo
nėkit mums paaiškinti apie 
šitas aukas, kurios yra ren
kamos dėl Vilniaus baduo- 
lių. Ar jos atsiekia savo 
tikslą? Gal jos kenksmin
gos dėl Lietuvos valstiečių? 
gal už tas aukas daugiau 
kalėjimų pristato Smeto
na?

Pas mus kilo klausimai 
ir diskusijos dėl tos prie
žasties. Visokių minčių bu
vo diskusuojama. Ant pa
baigos mitingo nutarė, kad

niaus žmonių, nors ji griež
tai nusistačius prieš dabar
tinį Smetonos režimą Lie
tuvoje. Šis režimas yra di
džiausia Lietuvos • žmonių 
nelaime ir anksčiau ar vė
liau jie nuo jo atsikratys. 
Pažangioji visuomenė rei
kalavo ir reikalauja atstei- 
gimo Lietuvoje demokrati
nės santvarkos.

Mes tikime, kad amerikie
čių aukos pasiekia savo 
tikslą, tai yra, patenka Vil
niaus žmonėms, tačiau mes 
jokios gvarantijos niekam

būtų parašytas laiškas re- negalime duoti, nes mes jo- 
dakcijai su paklausimu, | fcios kontrolės ant tų aukų 

F. B. paskaidymo neturime. Au
kos yra siunčiamos per 
Lietuvos generalinį konsulą 

Nors prašote, kad atsa- poną Budrį. Jis davė užti- 
kymą jums duotumėm laiš
ku, tačiau kadangi tai yra 
svarbus visuomeninis reika
las, tai .atsakome viešai 
dienraštyje. Juk tam šis 
skyrius ir yra palaikomas, 
idant trumpoje formoje at
sakyti į draugų klausimus, 
kurie turi visuomeninės 
svarbos.

Amerikos lietuvių pažan
gioji visuomenė aktyviai 
rėmė ir remia šelpimą Vii-

kad paaiškintų.
ATSAKYMAS

krinimą, kad amerikiečių 
aukos patenka pašalpos 
reikalingiems Vilniaus žmo
nėms.

Tai tiek tuo tarpu mes te
galime pasakyti arba paaiš
kinti.

Gaila, kad iki šiol dar 
patys vilniečiai nėra prane
šę amerikiečiams, ar mūsų 
aukos jiems juos pasiekia 
ar ne. Jie turėtų atsiliepti. 
Tada daug kas paaiškėtų.



Redakcijoje
“Trak, trak“—kalbas’ mašinėlės, 
Pirštai bado jų citras, 
Ar jos baras ai' kuom gėris? 
Ryt’ laisvietis tai supras.
Kit’s plunksną girdo juodyla, 
Braižo, brauko—konfiskuoja. 
Trečiam ausys, skaitant svyla, 
Nes jo priešas jį tarkuoja.
Kitas vėlei susigūžęs,
Bado plunksna netaktas, 
žiūrint lig per pus nulūžęs— 
Cenzūruoja korektas.
Saugok die, praleisi klaidą, 
Svietas tau nedovanos 
Ir jau per sekančią laidą, 
Ne vien’s kailį išvanos.
Kiek čia darbo tenka protui, 
Kiek talento išnašaus?
O kas tam vorui kuprotui— 
Literatui kiek atjaus?
Vienas spjaudos, įsižeidęs, 
Kam jo raštą cenzūravo ? 
Antras laikraštį atkleidęs, 
Jieško tik rašinio savo.
Tretys baras ant vedėjo, 
Kam jo raštas išpeizotas, 
Ketvirt’s vėlei duoda vėjo, 
Sako,—tu cenzoriaus šmotas! 
Ir taip genas laida laidą, 
Tarsi banga prie bangos, 
O čia saugok, kad per klaidą, 
Neiškryptum iš vagos!
“Trak, trak“—kalbas mašinėlės, 
Pirštai bado jų cifras, 
Ar jos baras ar kuom gėris? 
Ryt’ laisvietis tai supras.

Senas Vincas.

Kalbos Darkymas
Pasiklausius kai kurių Amerikoj gyvenan

čiu lietuviu seimu lietuviškos kalbos, mes 
dažnai nusijuokiame. Nusijuokiame, žino
ma, ne dėlto, kad pajuokti tuos kalbančius 
žmones, bet kad ta jų kalba sukelia mu
myse juoką. Jų lietuviška kalba taip su
darkyta, kad ji tik girdėjimu bepanaši lie
tuviškai kalbai, o supratimu—ji jau toli ne
be lietuviška.

—Džianuk,- arjap nurūnyk pas šiūmeikerį 
ir pasakyk, kad jis reidevai pafiksintų ma
no šiušius, aš turiu deitą tonait.

—Orait, ma. Bet tu man pramisinai daim 
dėl šio, o nedavei.

—Jes, soni, aš pramisinau, bet jesterdei 
aš visus pinigus išspendinau už groserį. Pa
lauk tomaro, po pėdei, tai šiūr gausi.

—Orait, ma, ale ne /orget. O, ma, ar 
aš galiu nueit pas bučernę, kur rūsterius ky- 
pina? Aš laikinu paklausyt, kaip jie kroina.

—Orait, orait, tik nespendyk daug taim, 
arjup.

Šitokie pašnekesiai įsigyvenę Amerikos 
lietuviuose, panašūs pašnekesiai, be abejo
nės, įsigyvenę kitose šalyse; ten kitų tautų 
kalbos būna “sulietuvinamos.“ Bet žmogus 
atvykęs iš Lietuvos jau nebegali suprast, 
ką jo giminaičiai čionai kalba. Jie “suame- 
rikonėję,”; jie lietuvių kalbą pamiršę. Dar 
daugiau, jie svetimos kalbos neišmokę, o sa
vos nebežino. . .

V. Kapsukas kadaise citavo vieną laišką 
rašytą Vokietijos lietuviuko. Ans rašė ši
taip :

Mielas Onkuli! Andai buvo feste lietuviš
ku giedoru Heidekruge, ant kurios ir aš nu- 
reisavau, ten buvo ir grosen ganzen schoen. 
Taip ungefaehr ant 7 Uhr prasidėjo tauzas, 
Freilenes su modernoms Kleidems buvo 
fein. Man patiko ganz gut. Grusuok Tan- 
tei ir Hanchem, man taip gul ant Jungos, 
na ganz egol tik pasakysiu, ėjau spacieruo- 
ti su feinoms Freilenoms, ale donnervetter, 
pradėjo mane šimpoti, aš ale ney gude 
wehr! Taipojau ir Kusengis Johann didei 
versianderavęs, tur jau junge Frau pra
šiau grisuoti. Prie mus ganz kitaip, dar 
taip schlim nėra. Freilenes mokinas speliuo- 
ti ir zimlich Kuknę furoti, man tai ganz un 
gor vistiek . Su morgenzugu reisavau na- 
miej buvau paemes Fahrkarte natur, pake
liui turėjau Untarhaltungą su vienu Ein- 
vohneriu in Tilsit kurs ant reiso verunglu- 
kiavęs buvo, parvažiavau ganz gemutlich ir 
su daug Neužkaičiu namon. Galėčiau berots 
ir apie kitus Sackus sprechuoti tas ale man 
nepasuoja. Max Wirbeleit.

Ar daug supratot, kas Čia norima pasaky
ti? Nelabai. O, mat, ir Čia lietuviška kal
ba. Tur būti to jauno Maxo ir tėveliai ne 
kažkiek geriau lietuviškai kalbėjo, kaip jis. 
Jei jie patys gražiai lietuvių kalbą būtų kai-

Vilniaus vaizdas: Vilniaus kalneliai, sveikiname jus! Reginys iš Gedimino pilies kalno j Trijų 
Kryžių kalną gilios žiemos metu. Priešakyje matyti Gedimino pilies rytinio fasado griuvė
siai, toliau—kitapus Vilnelės upės slėnio — trijų Kryžių kalnas ir Trys Kryžiai (dešinia

me kampe viršuje). Toje vietoje caro žandarai žudė 1863 metų sukilimo dalyvius.

bėję tarpusavyje ir su savo vaikais, vaikai 
nebūtų žargonan įsigyvenę.

O juk yra ir Amerikoj lietuvių, kurie 
lietuvių kalbą gražiai vartoja, o jų vaikai 
taip pat. Jie, sakytum, “nesuamerikonėję,“ 
bet kur reikia, jie tinkamai gali susikalbė
ti ir angliškai.

Kad nesistatyti save juokui, reikėtų pra
tintis vartoti grynesnę lietuvių kalbą kaip 
jaunuoliams, taip ir suaugusiems lietu
viams. O gryną kalbą pratintis yra būdų 
tiek ir tiek. Reikia nesitolint nuo lietuviškos 
literatūros, skaityti laikraščius ir knygas. 
Kiekvienoj lietuvių kolonijoj, kur randasi 

. lietuvių organizacijos, turėtų būti kuriamos 
bent vakarinės lietuvių kalbos mokyklos, ra
šybos kursai.

Pati žmogaus savigarba reikalauja, kad 
jis mokėtų gražiai savo tėvų kalbą. O kas- 
gi priešingas savigarbai? Mažai terasime 
tokių.

Lietuvių kalbos kursus gali steigti ben
drai visų didžiųjų organizacijų kuopos: 
SLA, LDS, LRKSA ir kitos lokalinės lietu
vių kolonijų organizacijos. Bendras visų 
lietuvių reikalas gali sutelkti visus ir į ben
drą darbą. Pamėginkime!

St. Jasilionis.

“Kontrolis” Suloštas Be 
Režisieriaus.

Pereitą sekmadienį “Laisvės“ svetainėje 
tapo sulošta vieno veiksmo komedijukė 
“Kontrolis“. Jos lošimas jau buvo aprašytas 
“Laisvės“ reporterio, bet aš manau, kad 
kaip kas dar galima ir pridėti.

šitą komedijukę mokinosi aktoriai be re
žisieriaus ir reikia pasakyti, kad susimoki- 
no ir sulošė gana gerai. J. Lazauskas atrodė 
tikras kontrolis, nes gerai vaidino ir ti"ko ti
pu, A. Rainienė mokėjo myluotis ir tinka
mai nudavė judėjimą, P. Baranauskas labai 
gerai mokėjo pykti ant savo pačios ir barti 
kontrolį, ir taipgi mūsų jaunuolė A. Berno
taitė, kurią pirmu kartu mačiau lošiant, ge
rai lošė. Pagirtina, kad čia augusi mergaitė, 
o gražiai lietuviškai moka kalbėt. Ji bus 
gera aktorka, jei dalyvaus mūsų scenoje.

Mūsų daug menininkų manydavo arba 
mano, kad be profesionalų, režisierių nega
lima lošti teatrus. Bet štai faktai rodo, kad 
galima ir kad lošimai išeina gerai.'šitos ko- 
medijukės lošimas taipgi paliudija. Reiškia, 
jeigu yra režisierius, kuris yra pasimokinęs 
režisūros, tai gerai, o jeigu jo nėra, tai ga
lima ir be tokio mokintis ir lošti. Aktoriam 
taipgi nereikia kolegijas išeiti, kad galėtų 
lošti. Tankiai būna taip, kad mažamokslis 
aktorius daug geriau lošia už kolegijos stu
dentą. Aktoriui mat labai reikia talento, 
drąsmės ir noro mokintis, žinoma, mokslas 
negalima atmest, mokslas yra .reikalingas, 
bet jei jo daug nėra, tai nereikia bijot veikt, 
lošt.

Taigi, mažų miestelių bei kolonijų meni
ninkai, kurie neturite “artistų,“ kurie jus 
mokintų, nebijokite lošti patys. Jūs sulošite 
gerai. J. Juška.

Ką Veikia Lietuvos 
Rašytojai

“Lietuvos Aidas“ praneša, kad šiuo me
tu Lietuvos lietuviai rašytojai pradėję smar
kiau dirbti. Pasak laikraščio:

Dramaturgas Petras Vaičiūnas ruošia 
spaudai naują eilėraščių rinkinį ir baigia 
tvarkyti istorinį scenos veikalą. Be to, už- 
simojąs duoti ir scenos veikalą iš Vilniaus 
praeities ar kovų.

Rašytojas Juozas Grušas ilgesnį, laiką sun
kiai sirgęs, pastaruoju laiku sveiksta ir nu
matęs paruošti spaudai novelių rinkinį ir 
baigti pradėtą romaną.

Rašytojas Liudas Dovydėnas naujo nieko 
nežada rašyti, bet turi iš anksčiau didesnę 
pusę romano, parašęs iš mūsų pajūrio žve
jų gyvenimo, pavadinęs “Medinis žirgas.” 
Be to, turi parašęs ir pluoštą novelių, kelio
mis dar papildys ir duos skaitytojams.

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis sakosi nie
ko nerašąs, bet jis ruošia spaudai, redaguo
ja dr. Vinco Pietario “Atsiminimų“ antrąjį 
tomą ir apskritai apkrautas “žinijos“ ben
drovės skaitymų bibliotekos serijų leidinių 
redagavimu.

Poetas Liudas Bira paruošė spaudai nau
ją eilėraščių rinkinį, vardu “Prie Rubikono“ 
ir ruošia spaudai savo rinktinės poezijos to
mą. Be to, tvarko spaudai, anksčiau para
šytus scenos veikalus ir renka medžiagą sa-. 
vo literatūrinės studijos Lietuviškos eilėda
ros kūrimosi raida antrajai daliai.

Poetė Salomėja Bačinskaitė-Būčienė—Ne
ris baigė rašyti poemą “žalčio pasaka“ ir 
paruošė rinktinės poezijos tomą. Sumetė 
ataudus naujai poemai.

Rašytojas Petras Babickas tvarko spaudai 
savo kelionės įspūdžius po Europą ir rašo 
ilgesnę apysaką vaikams iš Vilniaus krašto 
lietuvių gyvenimo.

Rašytojas Stasys Būdavas rašo romaną iš 
inteligentų gyvenimo ir atiduoda spaudon 
savo paskaitas, skaitytas per radiją įvai
riais aktualiais klausimais.

Rašytojas Petras Cvirka stilizuoja liaudies 
pasakas vaikams ir rašo ilgesnį kūrinį. Ką 
ir kuo vardu — dar nežinoma, • bet šis kū
rinys vasarą bus baigtas ir šiemet išeis.

Poetas Kazys Inčiūra ruošia spaudai eilė
raščių rinkinį, rašo romaną iš Vilniaus kraš
to lietuvių gyvenimo. Nori novelių rinkinį 
paruošti ir šiemet duoti vieną scenos veikalą.

Trilogijos Mokytojo palikimo autorius 
mok. Jurgis Jankus baigė rašyti paskutinę 
—trečiąją trilogijos dalį Jeronimas. Nori su
mesti ir apysaką iš kaimo jaunimo gyveni
mo. Į

Rašytojas Kazys Jankauskas—Janonis 
dabar apdirba didžiulį romaną “žygyje“ ir 
numatęs greitai pradėti rašyti naują roma
ną ir vasarą ketina paruošti novelių. Tenka 
paminėti, kad ir rašytojas Viktoras Katilius, 
nors Marijampolėje ir apkrautas pedagogi
niu darbu, randa laiko kūrybai ir rašo ro
maną. Rašytojas Jonas Šukys pabaigė Tašyti 
apysaką iš kaimo jaunimo ir inteligentų gy
venimo “Artojų dainos“ vardu ir studijas 
pagilinti išvažiuos į Paryžių.

Poetas prof. dr. Vincas Mykolaitis—Puti

nas rašo mokslinio veikalo Lietuvių litera
tūros istorijos antrąjį tomą ir šiaip keletą 
1 iteratū ri n i ų stu d i j ų.

Rašytojas prof. Vincas Mickevičius—Krė
vė šiuo metu naujo nieko nerašo, bet tvar
ko spaudai nevieną stambų literatinį kūrinį 
anksčiau parašytą, kur įeina istorinės apy
sakos, dramos.

Poetas prof. Balys Sruoga dirba tylomis 
ir duos stambų scenos veikalą iš šventojo 
Kazimiero gyvenimo. Be to, turi sumetęs 
metmenis poemai ir dramai.

Poetas Faustas Kirša iš lyrikos kuria, bet 
rinkinio šiais metais neduos, tik rūpinasi pri
eiti prie galo su seniau pradėtu romanu. Bet 
ir tas bus sunkiau, nes visą laiką atims žur
nalistinis darbas.

Poetas Jonas Kossu Aleksandravičius 
prieš vykdamas studijoms į Paryžių paruo
šė spaudai pilną savo eilėraščių rinkinį Po
ezijos vardu, kur įeis ir apie Vilnių eilėraš
čiai iš istorinio 1939. X. 28’d. žygio.

. Rašytojas Jonas Marcinkevičius pastaruo
ju laiku daugiau atsidėjo kūrybiniam dar
bui. Baigė rašyti romaną iš vyskupo Motie
jaus Valančiaus gyvenimo ir anų laikų, var
du Vyskupas Valančius. Numatęs duoti dar 
porą kūrinių, taip pat istorinių, kuriems ren
kama medžiaga.

Rašytojas Fabijonas Neveravičius parašė 
istorinį romaną iš Barboros Radvilaitės gy
venimo, vardu Gulbių Ežeras ir rašo apysa
ką. Be to, apsikrovęs vertimais, kurių dalis 
prie galo ir atiduodama spaudai.

Poetas Mykolas Vaitkus rašo apysaką iš 
prieškarinių laikų ir ruošia spaudai baigia
mas versti iš romėnų kalbos įžymias romė
nų epigramininko satyrininko Valerijaus 
Marcialo satyras.

Rašytojas Antanas Žukauskas—Vienuolis 
šiuo metu tvarko savo kelionių įspūdžius ir 
numatęs rašyti ilgesnį kūrinį. Bet šiemet sa
vo raštų dvyliktąjį tomą žada patiekti visuo
menei.

1939 metų valstybinės literatūros premi
jos laureatas poetas Bernardas Brazdžionis 
ruošia spaudai žymiųjų žmonių vaikystės at
siminimus ir, be to, renka medžiagą vaikų 
literatūros istorijai. Turi sumetęs metmenis 
ir ilgai poemai apie Nežinomąjį Kareivį.

Neatsilieka ir moterys—rašytojos. Poetė 
Petrė Orintaitė gyvena Vilniuje ir rašo po- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

SCRANTON, PA.

Apie “Lietuvių Tautinio 
Atbudimo Pionierius”

Prof. Juozas Rimavičius šitaip. rašo dr. 
A. Petrikai apie “Liet. Tautinio Atbudimo 
Pionierius“ :

Vasario 14 d., 1940 m. 
Gerbiamas Daktare:

Visų pirmiausiai jūsų atsiprašau, kad taip 
ilgai jums neparašiau jūsų knygos įvertini
mą. Tik pripuolamai galėjau ją perskaityt. 
Buvo tokia įdomi ir tiek turėjo medžiagos, 
kad labai palengva ją teskaičiau.

Koks bendras įspūdis knygą pirmą kar
tą pamačius? Pakartosiu tą, ką mano kai
mynas, neseniai iš Lietuvos, sakė, kada jis 
vieną kartą pamatė knygą pas mane: “Ne
maniau, kad leidžia tokias knygas Ameri
koj. įrišimas labai gražus—pritraukia akį; 
šriftas aiškus; medžiaga tvarkingai suskirs
tyta.“

Tokia ir mano nuomonė! Apart to man 
pasirodė sekanti dalykai girtini:

1. Pionierių atvaizdos,
2. Citavimas kitų rašytojų,
3. Pionierių raštų ištraukos,
4. Apibudinimas to laiko gyvenimo,
5. Bibliografija,
6. Kalbos taisyklingumas,
7. Stiliaus sklandumas.
Tik vienas dalykas man atrodo vengti

nas: Knyga katalogui panaši. Būtų geriau 
buvus visus surišt — duoti bendrą tų laikų 
vaizdą ir nurodyt ką kiekvienas nuveikė ir 
kiek jis ar ji buvo gyvenimo ir kitų pa
veikti.

Noriu ir šias pastabas, netiesiog surištas 
su knyga, padaryti: Jūsų knygą skaityda
mas supratau, kaip romantikų darbas buvo 
bergždžias. Tik realizmas, . Kudirkos įves
tas, galėjo lietuvių tautą vesti geru keliu. 
Ateitis parodys ir toliau Kudirkos nuopel
nus.

Mes Amerikoj turim daug senovės laikų 
politiškų tipų. Daug mūsų vadų roman
tikai.

Reiškiu viltį, kad jūs ir toliau tęsit šitokį 
darbą.

Su aukšta pagarba,
Juozas Rimavičius-Raymond.

Negražiai Apsimelavo
Už vasario 2d dieną, šių me

tų, “Naujienose” tilpo kores
pondencija, kurioje neva apra
šoma apvaikščiojimas Lietuvos 
neprigulmybės 22 metų sukak
ties, po kuria pasirašo tik vie
na raide tūlas F. Tai ne aprašy
mas teisybės, bet skleidimas ne
sąmonių ir šmeižtų. Ir jei pri
dėti raidę ž prie F, tai ir bus 

| visiems labai gerai žinomas 
“fruktas“ F. ž. ir meistras tų 

j visų kvailybių, kurių jis prira- 
šė visą špaltą.

Nors ir yra sakoma, Jog žmo- 
gus ir sensta ir mokinasi, bet 

j šis “ponas“ F. kaip tik prie- ■ 
jšingai: kuo arčiau prie grabo, tuo 
i mažiau ir senso. Pirmiausia F. 
I liepia garbės konsului, advoka
tui A. šalnai saugoti savo me
dalį. Bet kodėl, tai nepasako. 
Veikiausiai bus todėl, kad šalna 
savo kalboj pareiškė, jog buvi
mas Lietuvoj So v. Sąjungos ka
riuomenės nesudaro jokio pavo
jaus Lietuvos neprigulmybei, 
taip, kaip Amerikos valdymas 
Panamos kanalo, njieko nekliu
do pačiai Panamos neprigulmy
bei ; kad S. S. puikiausiai pildo 
savo sutartis, padarytas su Lie
tuva kad Sov. Sąj. pati pirmu
tinė pripažino Lietuvai nepri- 
gulmybę; ir kad S. S. nesikiša 
į Lietuvos vidujinius reikalus. 
Tai, veikiausia, tas “ponas“ F. 
užtai ir šmeižia adv. A. šalną 
ir išvadina silpnu diplomatu, o 
dar ant galo bando ir mokinti 
Šalną diplomatijos. Argi reikia 
didesnio idijotizmo? Ot, jei A. 
šalna būt išniekinęs S. S. pagal 
to “pono“ F. skonį, tai, žinoma,- .... 
šalna būt labai’ puikus vyras. 
Bet dabar... Bet tas pats A. 
Šalna kalbėjo Scrantone keli, 
metai tam atgal, minint Lietu
vos neprigulmybės sukaktį, bet 
ir tada jis neniekino S. S. ša
lies. Todėl tenka pasakyti, kad 
adv. šalna yra plačiai mąstan
tis žmogus ir neklauso” tokio 
su savim nesusikalbančio ‘po
no’ F.

O daugiausia kliūva, tai bene 
P. Pėstininkui, Draugijų Sąry
šio pirmininkui. Net, tas “Nau
jienų“ peckelis P. Pėstininką 
nudažo raudonu komunistu. Ir, 
veikiausia, tik užtai, kad Pėsti
ninkas yra gana pažangus žmo
gus ir plačios įtakos lietuviuose 
šioje apylinkėje, o pats “ponas“ 
F. nusmukęs visiškai, kaip kir
vis nuo koto. Jei tik kas parodo 
nors kiek pažangos, tai jau po
nui F. ir komunistas. Andai jis 
ir prez. Roose veltą vadino ko
munistu ir visaip keikė, ir tik 
užtai, kad jis pats gyvena ant 
prez. Roosevelto įsteigtos pašal
pos. Nes jei ne valdžios pašal
pa, tai jau gal senai būt reikę 
badu dvėsti. Bet kaip tik Roo- 
seveltas atsisuko su Wall St. re
akcionieriais, tai paliko geras 
ir “ponui” F.

A. Janušaitis ir gana pasakė 
gražią prakalbą, išreikšdamas 
džiaugsmą dėl atgauto Vilniaus 
ir nieko neužgauliojo. O kad 
būdams tikinčiu žmogumi, tai 
baigdams savo kalbą pasakė: 
“Vilnius praeityj buvo lietuvių 
tautos kultūros širdis ir vėl 
tuomi Vilnius paliks lietuvių 
tautai, kuri su Dievo pagelba 
išlaikys savo neprigulmybę ant> 
visados.“ Rodos, nieko blogo ne
pasakyta, o betgi F. rado rei
kalą ir čia kabintis ir nors-tuo
mi pademonsrtuoti savo lais- 
vamanybę. Geriau sakant, tai 
savo kvailumą.

Tik vienas susirinkimo vedė
jas A. Kubilius tikrai užsitar
navo gerą vardą pas “poną“ F. . 
ir dar nebile kokį, bet “sveikai 
galvojančio“ vardą. Ir ne už ką 
kitą, kaip tik už savo, tikrai di
delį išmintingumą, kurį Kubi-

(Tąsa ant 6-to posL)
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Philadelphia, Pa.
Iš LLD 141 Kp. Susirinkimo

Laikytam susirinkime kovo 
3 dieną Lietuvių Literatūros 
Draugijos 141 kuopos veikian
tis komitetas pranešė, kad bu
vo pakeltas klausimas kas 
link kuopų piknikų šiemet. 
Bet tas reikalas paliktas atei
nančiam susirinkimui.

Draugė Tureikienė pakėlė 
klausimą, kad reikalinga su
rengti vakarėlį su žaislais ir 
kitokiais pamarginimais pakė
limui mūsų 141 kuopos vei
kimo. Su tuo visi nariai suti
ko ir išrinko komisiją vaka
rėlio surengimui.

Kitas buvo įnešimas, kad 
būtų pravestas vajus dėl ga
vimo naujų narių į 141 kuo
pą. Visi nariai tam pritarė 
ir sutiko darbuotis, kiek tik 
galima, kad prirašyti naujų 
narių ir pakelti kuopą narių 
skaičiumi.

Nariai nutarė duoti papeiki
mą kuopos komitetams, kurie 
nelanko susirinkimų. Komite
tams reikia lankyti susirinki
mus ir darbuotis dėl kuopos 
gerovės.

Nutarta sekantį 141 kuopos 
susirinkimą laikyti toj pačioj 
vietoj, 1812 S. Front St.

Kuopos Korespondentą.

Rumford, Me.
Lietuvos Dukterų Draugys

tės rinkimai buvo sausio mė
nesį, ir šitos draugės išrink
tos:

Pirmininkė, Mrs. Margaret 
W. Manson; vice-pirmininkė 
Mrs. Marijona Stasiulienė; 
protokolų raštininkė — Mrs. 
Mary Jarušunienė; finansų 
raštininkė — Mrs. Mary Mar- 
tuž; iždininkė — Mrs. Marta 
Gruginskienė; maršalka—Zo
fija Lindautienė; ligonių raš
tininkė — Ona Jurgelienė; iž-1 
do globėjos — Marijona Wis- i 
kontienė ir Stanislava Šopie- 

~nė.
Mūs gerbiamoji draugė Ona 

Taraškienė mirė sausio 21, 
1940. Lietuvos Dukterų Drau
gystė iškilmingai prižiūrėjo ir 
palydėjo draugą Oną Taraš- 
kienę į bažnyčią ir į katalikų 
kapus. Grabnešės buvo: pir
mininkė Margaret W. Man- 
son, Marijona Stasiulienė, Ona 
Jurgelienė, Justina Kasparie- 
nė, Karolina’ Jarašūnienė ir 
Agota Levonienė.

Ant vasario mitingo šitos 
draugės atsivedė naujas na
res: Ona Geštautienė atsivedė 
Mrs. Cassie Ekroth ir Ona 
Jurgelienė atsivedė savo sese
rį Miss Mary Velušaitę.

Kovo 2, 1940, Lietuvos 
Dukterų Draugystės sekanti 
komisija surengė teatrą su 
koncertu ir šokiais: pirm. 
Margaret W. Manson, Liud
vika Motuzienė, Jose žadei- 
kaitė ir Sophie Meičius. Pro- 

' gramą atidarė Lietuvos Duk
terų Choras ir labai puikiai 
sudainavo tris lietuviškas dai
nas: “Lai Gyvuoja Mūs Tau
ta/’ “Dainuok, Sesute“ ir 
“Pragėriau žirgelį.“ Daininin
kių vardai: vadovavo pirmi
ninkė Margaret W. Manson, 
Zofija Lindautienė, Liudvika 
Motuzienė, Stefanija Valuntu- 
kevičienė, Zofija Kaladžins- 
kienė, Zofija Maršanskienė, 
Liudvika Počienė, Marijona 
Wiskontienė, Stanislava Šo- 
pienė, Malvinka Pukštienė, 
Marijona Stasiulienė,, Petro
nėlė Vileikienė, Kastancija 
Kaulaičienė, Barbara Blodie- 
nienė, Ona Jurgelienė, Mar- 

’ garet Roy ir Juzefą Venskie- 
nė.

Rumfordo gabiausia pianis
tė ir solistė Ann Degutaitė ir 
Lillie Labikaitė padainavo 
du gražius duetus ir po to 
Lillie Labikaitė padainavo dvi 
eolas, su Ann Degutaite prie 
piano. Dialogą “Dvi Kūmu
tės“ sulošė mūsų labai gabios 
ir juokingos artistės Marijona 
Wiskontienė ir Mrs. Margaret 
Roy.

Quintetas padainavo dvi 
gražias dainas, “Leiskit į Tė 

vynę“ ir “Kūdikio Dienos.*’ 
Dainininkės: Marijona Stasiu
lienė, Liudvika Motužienė, 
Kastancija Kaulaičienė, Zofi
ja Kaladzinskienė ir Stefani
ja Valuntukevičienė.

Teatrą “Aš Numiriau,“ su
lošė šitie gabūs artistai: A. 
Vabalas buvo Joše žadeikai- 
tė, Kristina buvo Sophie Mei
čius, Stepas, tarnas, buvo 
John Sabalauskas, Petras bu
vo Frank Vasilauskas, ir gra- 
borių tarnas buvo John Kau- 
laičia, Jr. Teatras suloštas 
kuopuikiausiai .

Programą uždarė LDD Mo
terų Choras su dainomis ir ei
lėmis. Marijona Stasiulienė 
deklamavo “Lakūnai,“ choras 
dainavo “Dariaus ir Girėno 
Rauda.“ Antra daina buvo 
“Plaukia Nemunėlis.“ Liudvika 
Motužienė deklamavo “Ant 
Vilniaus Kalnelių.“ Užbaigta 
programa chorui ir publikai 
dainuojant “Lietuva Tėvynė 
Mūsų.“

Per pertrauką programos 
buvo renkamos aukos dėl Vil
niaus lietuvių ir surinkta iš 
viso $9.80. Aukotojų vardai, 
kurie davė 25c ar daugiau: 
Antanas Majauskas — $1; 
John Wiskont, Frank Pukštis, 
Stanislovas šaltmeris, ir J. 
Daugeris po 50c; M. Chužie- 
nė, J. Kasparas, J. Vilkan- 
sicnė, M. Gruginskienė, K. 
Kaulaičienė, J. Popiraitis, J. 
Gapšis, L. Motužienė, Mary 
Motužienė, S. Sopienė, M. W. 
Manson, S. Puidokas, J. Jonu
šienė, S. Yvanovichus, Gedmi
nienė, Lipskienė, J. Venskus, 
Juzefą Venskus, A. Stasiulis, 
Z. Kaladzinskienė po 25c.

Visa programa buvo graži 
ir juokinga. Publika praleido' 
linksmą vakarą.

Lietuvos Dukterų Draugys
tė dėkavoja visiems už gražią 
paramą.

Pirm. M. W. M.

LICENSES 
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that Lie, use No. 
RE 1588 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 210 Calyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

daniel j. McCauley 
& THOMAS CAMPION

219 Calyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RE 1835 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 247 Pennsylvania Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK MARKIEWICZ 
Penn Bar & Grill

247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2025 has been issued to ahe undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Šection 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 427 Wilson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES VAIVADA
427 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2291 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 1450 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS P. FARRELL
1450 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 216 Reid Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

JOHN KEARN &' JAMES MULLEN 
216 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2191 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 147 Thames St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN WIGNES & ANTHONY SCHAPOLIS 
147 Thames St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1881 has been issued to the undersigned 
to roll beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I^aw at 3419 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KATILES
3419 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2045 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 451 East New York Ave., Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the premises.

QUARANTA’S REST. INC.
451 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1684 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 154 L’tica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDRICK G. KIRSCHMAN 
Prospect Bar-Grill

154 Utica Ave., Brooklyn, 'N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2210 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol l4»w at 1154 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OLD BELL INN 
Lawrence Hall

1154 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 2098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 199 Russell St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JOSEPHINE SULIGOWSKI 
JOHNNY’S TAVERN

199 Russell St.f Brooklyn, N. Y.

....... ....................................    . i iMHĮ............

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1888 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 174 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

CHARLESTON BAR & GRILL INC. 
174 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7076 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 170 Stuyvesant Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO PROCE 
Stuyvesant Bar & Grill

170 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3661 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 5302 Third Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EKHAYZER & KLEINMAN 
5302 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL18U 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 155 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1667 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 996 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1818 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 1550 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN M. KENNEDY 
Capitol Bar & Grill

1550 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1765 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 470 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. CUNNINGHAM
470 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1469 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 428 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

ABRAHAM ROTHMAN
428 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1 GOB 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. 946 -3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BUSH TAVERN, Inc.
946 --3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1757 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 150 North 4 St . -210 Bedford 
Ave., Borough of Brooklyn, Count of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOE TRUNCA
150 North 4th St.,
& 240 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2010 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 29 Rock St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1694 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 244 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1719 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 1939 Coney Island Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MATTHEW P. LOWELL
1939 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1954 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 71 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM T. O’SULLIVAN
74 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1824 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 321 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN VALEN, Jr.
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1929 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ami liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1289 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DURKIN
1289 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2247 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 371 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARTIN ’
371 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2331 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 101 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIE MUTZ
101 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2249 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 >f the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 119—121 Conover St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH A. Me GUINN
119—121 Conover St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5598 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 411 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1983 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 1042 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STERLING TAVERN, INC.
1042 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4304 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS CAREY
& RUPERT KINZEI.MANN 

Bob’s & Neils
4304 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1596 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 4118—20 Avenue H, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

ALFRED J. GROTE
4118—20 Avenue H, . Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5537 has been issued to the undersigned 
to sell bear, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2243 Kimball St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
Tally Ho Casino

2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2001 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 144 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES P. FIEDLER
144 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2185 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 12 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD L. SCHARF 
Penny Bridge Tavern

12 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1660 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 55 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE BARANAUSKAS
55 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5645 han been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail ''tinder 
Section 107 of the Alcoholic Beveragfe Con
trol Law at 85 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TUTLES
85 Hudson Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2057 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and. liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 328 Union Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ROGERS
328 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 94 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 25—8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MONTAUK CLUB
25—8th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 413 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 248 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN DURIA 
Luigi’s Restaurant

248 Avenue X, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 428 has been issued to the undersigned 
to sell beer ami wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 67 Furman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3438 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1427 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

LILLIAN BAKER
1427 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6640 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 246 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL ROTH
246 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7236 has been issifed to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- I 
trot Law at 384--5th Ave., Borough of I 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT SAVINO
381—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 180 Prospect Park S. W., 
Borough of Brooklyt), County of Kings, to 
be consumed on the premises.

william McDevitt &
THOMAS NOLAN

180 Prospect Park S. W. B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2265 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 434 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY C. BALDAUF 
(d-b-a Cedar Tavern)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7086 has been issued to the undersigned 
to .‘■ell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 1387 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
1387 BEDFORD AVE. BAR & GRILL, Inc. 
1387 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6613 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 114 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1539 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 92—96 Church Ave.,-—472 
McDonald Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

WILLIAM MEYER 
Beverly Tavern

92-—96 Church Ave., 
472 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 6995 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 752 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONEY’S CAFE, INC.
752 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 40 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

DOMINICK PAGNOTTA 
Don’s Bar & Grill

40 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i.< hereby given that License No. 
RL 1629 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 105 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THEODORE KICK
105 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1759 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 4301—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JOSEPH T. McGOUGH 
McGough 1 Bros.

4301—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6653 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 188—190 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.
GYMNASTIC ASS’N OF POLISH FALCON 

Alliance, Nest 14 of Williamsburg 
188—190 Grahd St., Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1511 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 503 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
Gallagher’s Subway Inn

503 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1819 has been issued to the undersigned 
to sell* beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9 Willoughby St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
Gallagher’s Subway Inn

9 Willoughby St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2074 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 863 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

K. M. & S. TAVERN, INC.
863 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE iš hereby given that License No. 
CTR 26 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 15—25 Arion Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARION TEMPLE, INC.
15—25 Arion Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11955 has been issuqd to the undersigned 
to sell beer. at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
445—445A Columbia St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
tho premises.

REUBEN SCHEINKER, BENJAMIN 
SCHEINKER & RAYMOND FEIDRE 

Project Food Štore
445—445A Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12058 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 
715 Lorimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MIKE ORLANDO
715 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 769 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 32 Withers St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP MURANO
Adm. of Estate of Anthony Bamonte 

(Wither’s Grill)
32 Withers St., Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

Telephone: EVcrgreen 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.

o

.v*

OPEN 
EVENINGS

ąįu matrasų Yia 
Jokio dydžio 

gausite suhg sa 
VO lovos.

prašome užeit 
pamatyt matra- 
sų ir kitų namų 

rakandų-

niai, padaryti taip, kad nereikia guzikučių ir suteikia puikų miegojimui patogu
mą. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garan
tuotos . . neblunka nė nuo saulės šviesos nė nuo sudrėkimo. Ringiuotų sprendžinų 
vidujines dalelės tokios, kokios randama tik aukštesnių kainų matrasuose. . . apda
ryti is abiejų pusių su storu susiuvinėtu vailokiniu iškin??5nu. 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 St. TeI- Evergreen 7-8451 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 400 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6 Reid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DONATO RAINONE 
Dan’s Bar & Grill

6 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2056 has been issued to the undersigned 
to sell 1 eer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 899 Franklin Aųe.,—980 Car
roll St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES G. ANAGNOS 
College Rest. Bar & Grill 

899 Franklin Ave.,'
980 Carroll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1512 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 1514 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELE MAFFUCCI
1514 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6114 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 589 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GARDINER FOSTER 
Triangle Bar & Grill

589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y. 

Dienraščio “Laisvės” Pavasarinis

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

Įvyks Sekmadienį 
o

Balandžio 21 April
Visa didžiojo New Yorko apylinkė turi prisidėt prie 
išmokėjimo Intertype mašinos, skaitlingai privalo 

dalyvauti šiame baliuje.

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

dės suaugusiem balius. Įžanga 35c.

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

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

patrijotai.

Sekite Mūsų Specialus
Lietuvių namų rakandų krautuvė.

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

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 6809 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 110 Dwight St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH SALERNO 
Joe’s Bar & Grill

110 Dwight St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7199 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 588 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COSMOPOLITAN TAVERN. INC. 
588 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5654 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 520 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ESTHER WEINBERGER 
E. W. Cafeteria & Bar

520 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5564 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1785 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

james McLaughlin
1785 Broadway Brooklyn, N. Y.

mes parduodame 
Naujoviškiausio sti- 
minkŠti kaip pūki



šeštadienis, Kovo 16, 1940 ESIS.VK Penktas puslapis

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

emą iš kaimo gyvenimo ir ruošiasi romanui. 
Klaipėdietė rašytoja Ieva Simonaitytė—Eg
laitė kiek pataisė sveikatą, ilsisi Telšiuose ir 
netrukus paruoš spaudai novelių, apysakai
čių rinkinį, kur pavaizduotas Klaipėdiečių 
lietuvių gyvenimas. į

Dabar truputį pakrypsime į vilniečius lie
tuvius rašytojus, kurie šiemet kitaip pasiro
dys, nes lenkų vergijoje buvo užčiaupti ir 
tenkinosi cenzūruota kūryba. Rašytojas Ra
polas Mackevičius—Bronius Girninis tvarko 
spaudai istorinio romano “Pilkųjų didvyrių” 
trečiąją dalį ir scenos veikalus: keturių 
veiksmų dramą ‘‘Likimas” ir trijų veiksmų 
komediją “Visuomenės veikėjai”. Be to, ra-

Shenandoah, Pa.
Dėl anglies iškasimo iš po 

žemės daug namų .nuslūgo. 
Padarė daug nuostolių. Tam 
kampe, kur namai nuslūgo, 
gyvena daug lietuvių. Nuken
tėjo daug ir didelių namų. 
Valdiškas paštas, kuris nese
niai pabudavotas ir kuris kaš
tavo $100,0017, Miller’s Thea
tre, ugniagesių bildingas ir ki
ti namai nukentėjo. Aukšto
sios mokyklos mokiniai nega
lėjo lankyti mokyklos per ke
lias dienas.

žemės slūgimas ant Main 
gatvės nepalietė West pusės, 
tik East pusėje per dvyliką 
blokų į vakarus visas stubas 
sukraipė. Daug namų nebus 
galima bepataisyti, turės būt 
nugriauti, šaligatviai likos su
plėšyti ir iškraipyti, vietomis 
po kelias pėdas aukščiau, o 
kitose vietose žemiau. Pasida
rė daug plyšių po stubomis ir 
ant gatvės. Plyšių yra po ko
kius 18 colių pločio. Per tuos 
plyšius prasimušė iš mainų 
gazai ir kelius žmones stubo- 
se pritroškino. Kitą dieną val
džia įsakė žmonėms laikyti 
namų langus atdarus, kuriuose 
dar gyvena, idant gazai nepa
siektų.

žemės slūgimas sugadino 
vandens ir gazo paipas.

Nuostolių padaryta daug, 
bet kažin ar žmonės gaus ką 
nors už tuos nuostolius. Namų 
savininkai laiko susirinkimus 
ir svarsto ką toliau daryti.

Tarpe dviejų kompanijų, 
Reading ir Morijos (? — 
Red.), buvo paliktas rubežius 
anglies 300 pėdų pločio, nes 
toki rubežiai yra tarpe visų 
kasyklų dėl apsisaugojimo 
nuo gazų arba eksplozijos. 
Bet tuos valdžios patvarky
mus šios kompanijos sulaužė 
ir anglį viena nuo kitos pra
dėjo vogti, rubežių bepaliko 
kokių 30 pėdų storio. Tai tas 
ir pagelbėjo apylinkės mainų 
ramsčius sutrinti ir žemę su
judinti.

Bet dabar nė viena kompa
nija neprisipažįsta prie vogi
mo uždraustos anglies. Inži
nieriai ir mainų inspektoriai 
buvo nuėję tas kompanijas ty
rinėti. Bet kadangi apie tą 
vietą ramsčiai sutrinti ir mai
nos užgriuvusios, tai nieko ne
gali sužinoti. Kompanijos da
bar teisinasi, kad jos tos ang
lies neėmė.

Apie 10 metų tam atgal tas 
pats buvo atsitikę ant Wash-! 
ington gatvės, įvyko toks pat Į 
žemės nuslūgimas ir stubų su-1 
kraipymas. Miestas užpylė 
skyles gatvėse ir šalygatviuo- 
se, o po stubom ir kiemuose 
žmonės patys turėjo užsipilti. 
Tada viena vokiečių katalikų 
bažnyčia buvo taip sugadinta, 
kad ją turėjo nugriauti, taip
gi viena penkių šeimų stuba 
visai nuvirto.

Labai keista tas, kad vietoj 
padėt dabartiniu laiku nuken- 
tėjusiems žmonėms kovot už 
apmokėjimą jiems nuostolių, 
tai anie iš jų tyčiojasi. Bet vi
si turėtų suprasti, kad vėliau 
Visiems reikės nuo to nuken
tėti.

Washingtono gatvėje ant 
vakarinio šono yra kompanič- 
na žemė. Ten žmonės budavo- 
jo stubas ant parandavotos 
žemės. Tais laikais, kada jie 
pradėjo namus budavoti, apie 
40 metų tam atgal, kompani
ja leido visą lotą, 30 pėdų plo-

šo savo atsiminimus, išgyventus lenkų oku
pacijoje. Baigia romaną ir poetė Ona Mi- 
ciūtė, bet ji tvarko ir apysakas ir numačius 
paruošti eilėraščių rinkinį. Poetas Vladas 
Radziulis nori duoti romaną iš išgyventų lai
kų ir pradžia yra, bet duos ir lengvesnio tu
rinio. Poetė Vladė Rusokaitė—Daiva numa
čiusi šiemet debiutuoti pirmuoju kūriniu. 
Poetas Albinas Žukauskas baigia apysakų 
rinkinį ir numatęs eilėraščių duoti. Drama
turgas Juozas Kanopka - Bajoraitis, nors 
apkrautas su “Vaidilos” teatru, bet nutrū
kęs vieną kitą scenos veikalą rašo, šiemet 
pasirodys ir kritikas Jeronimas Cicėnas ir 
rašytojas Antanas Valaitis, duodami ką 
svaresnio.

čio ir 160 pėdų ilgio, naudoti 
tik už $9 per metus. O dabar 
už tą žemę ima randos jau po 
$3 per mėnesį už ' kiekvieną 
šeimyną ant jos gyvenančią. 
Ir už kožną lotą dar reikia 
mokėti taksų $22. Tai taip šio
je apylinkėje žemės kompani
ja skriaudžia žmones. Mat, 
kai žmonės prisibudavojo na
mų ir sukišo pinigus, tai kom
panija žino, kad jie su stubo
mis nepabėgs. Jeigu, pavyz
džiui, ant vieno loto pabuda
votas namas dėl penkių šei
mynų, tai dabar prisieina iš
mokėti žemės kompanijai ran
dos net $202. Seniau tereikė
davo, kaip buvo sakyta, mo
kėti tik $9.

Čionai yra dvi žemės kom
panijos, šefer ir čeraz. Jos 
žemės paviršį randavoja žmo
nėms stubų statymui, o apa
čioje anglį randavoja ang
lies kompanijoms. Bet už su- 
kraipymo stubų nuostolius 
neatsako. Tos žemės kompa
nijos ima nuo anglies kompa
nijų po nuo 37 iki 75 centų 
už kiekvieną toną anglies. Tai 
juo daugiau anglies' iškasa, 
tuo didesnius pelnus jos pasi
daro. Pirmiau žemės kompa
nijos nemokėdavo nė jokių 
taksų už tas- žemes. Tik kele
tas metų tam atgal valstija 
uždėjo taksų po vieną centą 
nuo kiekvieno akro. Bet tuos 
taksus žemės kompanijos su
krovė ant žmonių, kurie turi 
pasirandavoję lotus ir pasista
tę ant jų namus.

Shenandoah mieste ir apy
linkėje yra daug namų ant 
taip randavotos žemės.

J. Bridickas.

Hartford, Conn,
k. _ « . „ . - - — —

Laisvės Choras ir Laisves S. 
Orkestrą rengia bendrai spa
ghetti (makaronų) vakarienę 
ir šokius kovo (March) 16, 
subatos vakare, 7:30 vai. Pa
rengimas bus .Laisves Choro 
svetainėj, 157 Hungerford St. 
Šokiams grajys stygiečiai. Sve
čiai kviečiami skaitlingai at
silankyti ir tuomi paremti 
chorą ir stygų orkestrą.

O. V-nė.

Tacoma, Wash.
šiuomi pranešame, kad ne

nuilstantis kovotojas už dar
bininkiškus reikalus ir įkūrė
jas D. L. K. Vytauto pąšalpi- 
nės draugijos Tacoma, Wash., 
draugas Vincas Kavaliauskas 
staiga pasimirė 9 valandą iš 
ryto, 5 d. kovo.

Draugai susirinkę dėl ap
kalbėjimo velionio ir draugys
tės reikalų, pagerbė jį ir pa
aukavo dėl nupirkimo gyvų 
gėlių $11.25. Vienok pagal 
patarimą draugės Frances 
Kavaliauskienės, buvo paskir
ta tik pusė tos sumos dėl gy
vų gėlių, o kita pusė dėl darbi- 
ninkiškuTaikrąš-čių—“Laisvei” 
ir “VHniai”, kuriuos jis labai 
mylėjo—kožnam po $*2.75.

Vardan Dr. D.L.K. Vytauto 
pasirašome:

R. Skuja,
S. Maczėnas.

Scranton, Pa.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

liūs .parodė vesdamas susirin
kimą. Mat, čia Kubilius jautėsi 
esančiu labai dideliu vyru, tad 
ir demonstravo savo visą iš
mintį. Ir taip demonstruo- 
dams savo razumą, nei iš šio, 
nei iš to ėmė šaukti, kad bolše
vikai iš Vilniaus viską išvogė, 
net ir šieną išsivežė, žinoma, 
nei vienas kalbėtojas nekreipė 
domės į tokį žioplą Kubiliaus 
šauksmą, bet užtat “ponui” F. 
labai patiko, kad net tris kartus 
katutėmis suplojo. Reiškia, 
nors kartą atatiko kirvis kotą.

Dar toliau tas “ponas” švar- 
noja, kad būk “niekad lietuviai 
neturėjo simpatijų Rusijai.” 
Tačiau iš kur jis tai žino, tai 
nepasakė, žinoma, kaip viską,“ 
taip ir šį savo “žinojimą” se
mia iš savo tuščios galvos. Nes 
šių žodžių rašėjas turi po ran
ka iš Lieutvos laišką, tik kelios 
dienos gautą, kuriame labai ryš
kiai pasakyta, jog didžiumos 
Lietuvos žmonių simpatija su 
SSRS.
' Dar prie pabaigos savo melų 

F. primeta tam pačiam adv. A. 
Šalnai ten kokį būk “įkalbinė
jimą lietuvių simpatijos Rusi
jai.” Tai begėdiškas melas, ir 
tik toks proto bankrutas, kaip 
“ponas” F. ir gali sugalvot.

Skaitant tokį F. raštą pasi
rodo labai aiškiai, kad tas “po
nas” kadaise šinkuodams degti
nę ir socializmą, iššinkavo ir 
paskutines savo smegenis ir da
bar tik vėjai jo galvoj staugia, 
o “Naujienoms” melus ir šmeiž
tus rašinėti nereikia proto. Ir 
nors aš ir neturėjau jokio tiks
lo apie tą apvaikščiojimą ką 
nors rašyti, bet kadangi Lietu
vos neprigulmybės minėjime

Livingston, N. J.
GAMTOS ŽIAURUMAS

Kovo 3-4, nedėldienio nak
tį, siautė čia ir apylinkėj la
bai žiauri pūga, sniegas su lie
tum ir šalčiu, o kaip tyčia vė
jas prisidėjo su savo muzika, 
kad išvartė medžius, elektros 
Stulpus ir net namų daug ap
draskė. Medžių šakos apsnigo, 
apšalo, pasidarė nepaprastas 
sunkumas. O vėjas žiauriai 
žaisdamas su sunkiomis šako
mis, laužė jas ir mėtė kur tik 
jam papuolė: ant kelių, ant 
elektros vėlų, ant stulpų ir vi
sur. Net šiurpas darėsi keliais 
važiuot, nes nežinojai, kada 
ant Tave kris medžio šaka, vir
šūnė ar pats medis.

Desėtkus tūkstančių namų 
aptemdė, sugadindamas vėlas. 
Milionus medžių sužalojo. Ki
tų visas šakas nudraskė, pa
likdamas tik kelių desėtkų pė
dų kamieną. Gaila ir graudu 
žiūrėt į medelius, stuobrius, 
nurengtus, nuteriotus. Kai kur 
ištisam plote nesimato nei vie
nos viršūnės medžio likusios. 
Tai daug nuostolių padaryta. 
Visiškai necivilizuotas gamtos 
pasielgimas.

Albinas.

dalyvavo apie 1,000 žmonių, tad 
ir matau būtiną reikalą parody
ti per “Laisvę” Scrantono lietu
vių visuomenei ant kiek yra su
gedęs tas “ponas” F. ir kaip jis 
begėdiškai apmeluoja ir šmei
žia gerus lietuvius. Lai pama
to* tie, kurie patys buvo toje 
Lietuvos neprigulmybės minėji
mo iškilmėj ir girdėjo ir mate 
patys savo akimis tą viską, o 
kaip tas paskutinės gėdos nete
kęs gaivalas apmeluoja tą vis
ką ir viską apverčia aukštyn 
kojomis per “Naujienas.”

Dalyvis.

Vieši Darbai
Kaunas, kovo 12. — Lie

tuvos vyriausybė žada šie
met skirt viešiem darbam 
8*milionus 264 tūkstančius 
ir, 640 litų.

Bųs gera muzika ir programa. Va
karienė bus 6 v. v. Šokiai 7 v. v. 
Turėsime gėrimų ir užkandžių, 
įvyks sekmadieni,, kovo 17 d., pra
džia 3 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Kviečiame visus, senus ir jaunus da
lyvauti, linksmai laiką praleisti. — 
Rengėjai. (63-65)

Haverhillio lietuvius dalyvauti į 
rengiamą parę, linksmai praleisti 
vakarą su draugais ir išbandyti sa
vo laimikį. — Reng. Kom.

(63-65)

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

HUDSON, MASS.

ALDLD 103 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 16 d., 8 v. v. Visi nariai daly
vaukite, turime svarbių reikalų ap
tarti. — Jaskevičius, Sekr.

(64-65)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

LDS 62-ros kp. traukimas, kuris 
turėjo atsibūti March 14-tą, buvo 
perkeltas pereitam susirinkime į 
gegužės 19-tą. Tad, tie, kurie turite 
pasipirkę tikieutkus, laikykite iki 
gegužės 19-tos. Katrie parduoda ti- 
kietukus dabar pažymėkite perkeltą 
dieną. Sykiu su traukimu tą patį va
karą yra rengiamas ir “Penny Sale.” 
Platinkit ir išparduokit knygutes, pi
nigus galima priduoti susirinkime. 
Katrie dar neturite pasiėmę knygu
tes, malonėkite pasiimt nuo prot. 
rast., nes buvo nutarta susirinkime, 
kad kiekvienas narys turi parduot 
vieną knygutę arba neparduodami 
turi $1.00 atmokėt. — J. S.

(65-66)

WORCESTER, MASS.

Kovo (March) 19, 1940, 7 vai. va
kare, bus Juozą Vakaras, ant 29 En
dicott St. Rengia Lietuvių Darbi
ninkų Kliubas. Juozas Karalius pra
šo visus Juozus lietuvius, kad pas jį 
užsiregistruotų, bus dovanos dėl šių 
Juozų: 1 — didžiausiam, 2 — ma-
žiausiam, 3 — ploniausiam, 4 — sto
riausiam, 5 — su didžiausiom ko
jom ir 6 — su mažiausiom kojom. 
Bus Juozo Giliaus vieno šmoto or
kestrą. Prašome visus dalyvauti ir 
pamatyti kiek Juozų yra Worcestc- 

(65-67)

PITTSTON, PA.
Draugiškas vakarėlis, įvyks 17 d. 

kovo, 7 v. v. Rauduvės Studijoj. Visi 
LLD nariai, “Laisvės” rėmėjai kvie
čiami dalyvaut ir praleist draugiškai 
vakarą. — Rengėjai. (64-65)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 14 kp. rengia draugišką 

vakarėlį su vagių balium ir šokiais.

HUDSON, MASS.
Svarbios paskaitos sveikatos klau

simu įvyks sekmadienį, 17 d. kovo, 
2:30 vai. po pietų, Kliubo Svet. Dr. 
J. F. Borysas skaitys paskaitą te
moje: “Kaip užlaikyt Sveikas Akis.” 
Kviečiame visus dalyvauti. (64-65)

Sveikata Ligoniams
Knygele, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

dėlko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir orlaivynų, kurie dabar daly
vauja mūšiuose; jų kelių toliai ir tt 
Tas viskas parodoma spalvuotu žem- 
lapiu. Kaina 35c, 3 setai už $1.00.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

HAVERHILL, MASS.
Laisvės Choras rengia kortavimo 

vakarą (whist party), penktadienį, 
kovo 15 d., 7:30 v. v. L. P. G.j 
Kliubo Svet., 324 River St. Korta- 
vime, laimėjusiem daugiausia "punk
tų, bus duodamos geros dovanos. 
Todėl Laisvės Choras kviečia visus

L ■ ----- .. 7=^

Clement Vokietaitis l
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Tel. TRObridge 633«

Dr. John Repshis
(Repiys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Sktčro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS; 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedčliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

Lithuanian-English
Self-Instructor
PARAŠO DR. J. J. KASKIAUOIUS

' Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai.
į Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems

į. mokytis angliškai.

į 256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50
!! • i

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ” į
; 427 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y. '

I l
; šis rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio 
; šių 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- Į 
mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau.

SPECIALIAI PAVASARIUI
$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

Mokyklos baigimo žiedai 
Rieštiniai laikrodėliai 
Rožančiai

Visi Laikrodžiai Garantuoti

Fontanlnių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šj skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER 

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2178

Spencerport, N. Y.

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF

BARRY P. SHALUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Mateitšas S i m o n avi čiu s
ftS" Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vyrai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis a t d aras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

VARPO KEPTUVĖf i

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

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

/

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
fUI IM Ml Ml Ml MIMIĄĄRĄMIM!MIM|MIMI MlMl Ml . Ml Ml MMl Ml AR

FRANK DOMIKAITIS
RESTAVRACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name 
•

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

namų darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadorlškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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NewWko^gž%fe?lnios
Ruoškitės prie Draugo 

Janausko Prakalbu
“Liaudies Balso,” Kanados 

lietuvių dukart savaitinio laik
raščio redakcijos narys Z. 
Janauskas atvyksta j Brook- 
lyną ir apylinkę su prakalbo
mis.

Balandžio 1 dieną Janaus
kas jau bus Brooklyne. čia jis 
išbus apie savaitę laiko. Kei
kia, kad Brooklyno, Newarko, 
Patersono, Elizabeth, Kear
ny-Harrison, Bayonne, M aspe
tho ir Great Necko kuopos su
rengtų prakalbas.

Janauskas yra geras kalbė
tojas. Jis daug naujo pasa
kys apie Kanados lietuvių gy
venimą ir visą darbininkų ju
dėjimą. Kaip žinome, Kanada 
yra kare i)' sąlygos daug pa
kitėjo. Janauskas kalbės ir ki
tais bėgamais klausimais.

Ypatingai mums dabar 
svarbu susipažinti su Kanados ‘ 
lietuviu laikraščio “Liaudies ' 
Balso” padėčia ir sąlygomis, 
prie kokių ten tenka lietu- i 
viams veikti.

Kol kas dienas dar nepa-Į 
skirstėme, tai prašome pačias; 
kolonijas tuojaus imtis už 
darbo. Užsiregistruoti Janaus
ko prakalbas galima ALDLD 
Centre. Greitai praneškite, ko
kia jums diena bus geriausia. 
Janauskas bus Brooklyne ir 
apylinkėj nuo balandžio 1 iki 
8 dienos, tai yra savaitę lai
ko.

D. M. Šolomskas.

Ir Maine Valstija Išsi
krausto iš Parodos

9 -

Ne vien visa eilė užsienio 
valstybių šiemet nedalyvaus 
Pasaulinėj Parodoj, bet kaip 
kurios ir mūsų šalies valstijos. 
Maine valstija neturės savo 
paviliono, sako tas daroma 
taupinimo lėšų sumetimais.

Kur Jūs Būsite Šį Vakarą?
Maspetho Literatūros Drau

gijos 138 kuopa rengia puikią 
vakarienę. Ji atsibus šį vaka
rą, šeštadienį, kovo 16 dieną, 
7:30 vai. vakare, tZabelskio 
Svetainėj, 61-38—56th St., 
Maspeth.

Maspetho draugai ir drau
gės retai rengia vakarienes, 
bet už tai labai gerai. Ir šiuo 
kartu už vieną dolerį ($1) 
bus duota labai gera vakarie

nė. Bus ir trumpa programa.
Kaip matote, vakarienę ren

gia Literatūros Draugija, tai 
kiek liks pelno, tai jis bus su
naudotas darbininkiško veiki
mo paramai. Maspetho drau
gės ir draugai kviečia visus ir 
visas atsilankyti į šią vakarie
nę, paremti Literatūros Drau
giją, gražiai ir draugiškai pra
leisti kartu vakar a.

Prašome nevėluoti!
Rengėjai.

Karti Ponams Tiesa 
apie Amerikos Liaudį

New Yorke Yra Per 340,000 
WPA Darbininkų

New Yorko mieste yra net 
340,000 WPA (viešų darbų) 
darbininkų, kurie į savaitę už
dirba nuo $13.80 iki $22.50. 
Sako, kad negrų rasės darbi
ninkai sudaro 20 nuošimtį.

Mokyklėlės Reikalai

Groserninkai Grūmoja 
Streiką

Atstovai nuo 10,000 New 
Yorko groserninkų grūmoja 
skelbti pieno streiką. Jų 
streikas taikomas prieš Shef
field ir kitas didžiules pieno 
kompanijas. Groserninkai sa
ko, kad jiems tik į kėlės sa
vaites pakėlė po 1 i/2 centą 
ant pieno kvortos.

Visiems žinomi tikslai, ko
dėl ponas Hooveris, kurio sa
vo laiku valdžia durtuvais ir 
dujomis pavaišino pereito ka
ro alkanus veteranus, kuris iš
juokdavo bedarbius, kuris ir 
dabar nemato, kad šalyj keli 
desėtkai milionų yra varge ir 
skurde, o taip staigiai virto 
dideliu “geraširdžiu” gelbėji
mui finų ir lenkų. Aišku, kad 
tas ponas ir jo grupė “gelbė
ja” ne paprastai liaudžiai, bet 
kapitalizmui.

Tą vis daugiau mato Ame
rikos gyventojai. Ketvirtadie
nį “New York Post” skaityto
jų laiškų tarpe štai kokį laiš
ką išspausdino piliečio Ber
nard E. Gerstner’io:

Lenkai Laikys Pavilioną
Lenkai susibūrė ir 1940 me

tais laikys Lenkijos pavilioną 
atdarą. Ponas Wankowicz, ko- 
misionierius lenkų paviliono, 
skelbia, kad bus ištisa galeri
ja paveikslų rodančių, kaip 
Lenkija buvo sugriauta, var
dai daugelio lenkų žuvusių 
kare, vėliava kabos visas lai
kas pusiau bokštelio, palaikys 
valgyklą, pardavinės visokius 
patriotiškus ženklus ir pagel- 
ba aukų pavilioną išlaikys at
darą. Lenkų yra milionai 
Amerikoje.

Pasisekus Ateities žiedo 
Mokyklėlės pramogai, ir pa
sirodžius gražiai mokiniams 
programoje — todėl yra lem
ta šiai mokyklėlei dar dau
giau augti ir tvirtintis.

Pasitarus mokyklėlės komi
tetui su mok. P. Baranausku 
manoma, kad pavasarį, užbai
giant šią mokyklėlę, būtų ga
lima mokinius sumokint koks 
nors tinkamas veikaliukas; 
kadangi mokyklėlėje randasi 
keliolika mokinių, kurie pui-! 
kiai gali orientuotis prieš pu-1 
bliką scenoje.

Taipgi ant toliaus mokyklė
lėj po pamokų bus rodoma 
“movies”-krutami paveikslai.

Beje, vaikai prašomi sekantį 
šeštadienį visi dalyvauti mo
kyklėlėje ir padaryti galutiną 
atskaitą su . bilietais, kuriuos 
buvote paėmę pardavimui.

Taipgi turėtume bendras 
mokyklėlės komitetas turėti 
pasitarimą, nes yra keletas 
svarbių reikalų.

Kom. G. Kuraitis.
♦

Nori Žydų Armijos
Laivu “Samaria” iš Angli

jos atvažiavo paklusnus anglų 
ponams V. Jabotinsky. Jis 
reikalauja, kad būtų sudary
ta specialė iš žydų armija ir 
po žydų tautos vėliava kau- 
tųsi už Angliją. Ponas Jabo
tinsky yra vienas iš veiklių 
žydų zionistų organizacijos 
vadų. Ta organizacija grynai 
buržuazinė.

Geri Koncertai
Federalio Muzikos Projek

to dainininkai ir muzikantai 
duoda gerus koncertus. Seka
mas iš eilės koncertas bus ant
radienį, kovo 19 d., 8:45 vai. 
vakare, Metropolitan Opera 
House. Nusipirkite išanksto 
bilietus, nes dažnai vietos sto
ka.

Laivo “Morro Castle” 
Savininkai Laimėjo

Rugsėjo 8 dieną, 1934 me
tais, New Jersey pakraštyj su
pleškėjo laivas ‘Morro Castle’ 
ir žuvo 115 žmonių. Laivas 
baisiai degė. Buvo plačiai ra
šyta, kad jo viduj buvo ko
kios tai degančios medžiagos 
—karo medžiagos ar panašiai. 
Sako, kad kompanija turėjo 
išmokėti žuvusių giminėms ir 
apdegusiems žmoniems iki 
$13,000,000. Dabar kompani
ja teismo pagelba išgavo iš 
apdraudos kompanijos $1,- 
119,817.

“Vienas trečdalis gyventojų j 
vargsta čia pat namie. Skai-j 
tant pono Herbert Hoover pa
reiškimą Kongreso Užsienio 
reikalų Komitete, gali viduriai 
apsiversti. Mūsų buvęs prezi
dentas — virto dideliu “ge
raširdžiu” ir “žmonišku,” ka
da jis pasiūlė, kad Jungtinės 
Valstijos turi suteikti $20,- 
000,000 pagelbai Finliandijos 
ir apie pusę tiek Lenkijos. Po
nas Hooveris sakė: ‘Aš pasi
rengęs maitinti moteris ir vai
kus ir aš nepaisau, kokios 
tautos ar rasės jie yra.’

“Argi mūsų šalyje nėra 10,- 
000,000 be darbo žmonių? 
Dešimts milionų žmonių, ku
rie atstovauja vieną trečdalį 
visų dirbančiųjų. Ponas Hoo
veris pasakys, kad yra 7,000,- 
000 žmonių reikalaujančių pa- 
gelbos Lenkijoj. Taip, bet pas 
mus namie yra per 40,000,000 
reikalaujančių pagelbos, jei
gu mes atsiminsime bedarbių 
šeimas; jie nedavalgę, prastai 
apsirengę ir gyvena netinka
muose kambariuose.”

Aišku, kad ponams tokia 
karti tiesa nepatinką.

Tyrinės New Yorko 
Mieste Baltupi Vergiu 

Biznį
Savaitė laiko atgal Now 

Jersey pusėj buvo atrasta au- 
tomobiliuje negyva baltaplau
kė Anna Kowalchik, 20 metų 
mergina, ir 22 metų amžiaus 
Leonardas Graber. Medicinos 
tyrimas rodo, kad Graber bus 
nušovęs tą merginą ir paskui 
patsai nusišovė.

Tyrinėjimas to dalyko at
vedė prie to, kad Graber laiš
kai parodo, juk New Yorko 
mieste labai išsiplatinęs bal
tųjų vergių biznis. Sako, kad 
pagal laiškus susekė, kad vien 
Times Square srityj yra du 
viešbučiai ir septynios valgy
klos, kur plačiai baltųjų ver
gių biznis varomas.

Tyri m: a i parodo, kad daug 
baltųjų vergių biznierių tą sa
vo “amatą,” gudriai pridengia 
visokiais kitais nekaltais biz
niais. Sakoma, kad net vedu
sios moterys įtrauktos į tą 
biznį. Prostitucija, tai nuola
tine sesutė kapitalistinės tvar
kos.

Lokalas Atgavo Čarterį
Teismo pagelba, pas teisėją 

Pecora Glaiziers, Unijos loka
las No. 1087 atgavo savo čar
terį, kurį unijos viršininkai 
buvo jam suspendavę.
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

E--------------------------------------------------a

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

SERGA DRG. J.
KALVAITIS

Trečiadienį į ketvirtad. su
sirgo drg. J. Kalvaitis, Mas- 
petho ALDLD 138 ir LDS 13 
kuopos narys ir veikėjas.

Kam laikas leidžia prašomi 
ligonį aplankyt.

Linkime draugui greitai pa
sveikti.

P. P.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated 
•

J. LeVANDA E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

BAR ir GRILL
Lietuviu Restaurantas
Wneir Gaminam valgius b 

fll turime Amerikoi 
įm] ALf-V išdirbimo ir irnpor- 
■kČjlil tuot« degtinių, vi- 

šokių vynų ir 
iquor# gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

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

Nedėlioj Bus Judžiai ir Prakalbos Lietuviai Kontraktoriai 
Rengs Savo Vakarienę

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Sto-e

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė WiHiamsburgh’e

nu Cfeviti a

"Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GRRIMŲ

ŠTAI KAIP JOS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužių

VAIKŲ SIŪTAI — Mes turime puikų pasirinkimą šio 
sezono vėliausių madų vaikų siūtų nuo $6.95 ir augštyn. 
Mūsų patogus 10 mokėjimų planas laukia jum patarnaut.

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas į 10 
savaitinių jmokėjimų.

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai Vyrų Siutai
ir Paltai ir Paltai
$21.50 $24.50
Buvo $25.00 Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

, Brooklyn, N. Y.

£ 
5

I
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Lietuviy Kuro Kompanija |
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS M

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ □
(Steam Boiler) □

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą u 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą, u 
Maloniai suteikiame aproka\.mus be jokio mokesčio. □

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

Telefonas EVergreen 7-1661
MW MW MW MW MWMWMW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW VW MW MW MW

Vienatinis Lietuviškas J

, Nedėlioj, kovo 17 dieną, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Sve
tainėj, 280 Union Avė., Broo- 
klyne, bus labai svarbus pa
rengimas. Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas rengia mi
nėjimą Tarptautinės Moterų 
Dienos.

Bus rodoma labai geri* du 
judžiai, “Karo Pabėgėliai 
Prieglaudoj” ir “Motina.” 
Kalbės Margaret Cowell (Ka
valiauskaitė) apie reikšmę

moterų tarptautinės dienos ir 
kitus uždavinius.

Taigi, parengimas bus ge
ras visais atžvilgiais, o bilieto 
kaina tiktai 25 centai ypatai. 
Bilietus galima gauti ir iš- 
kalno pas Depsienę, Augutie- 
nę, Višniauskienę ir kitas na
res. Bus galima gauti ir prie 
durų. Prašome visus ir visas 
atsilankyti laiku, nes du ju
džiai, prakalbos ir kiti pamar- 
ginimai, tai užims visą vaka
rą. Rengėjos.

Atsibus April 13, 1940, su- 
batoj. Pradžia 8-tą valandą 
vakare, Half Moon Hotel, 
Boardwalk and 29th Street, 
Coney Island. Tikietas ypatai

E------ :---------------- - ------------------------ E
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
0------------------------------------ —0

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. , Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ik* šeštadienį

Degtinės, Konjakai, Vynai •
Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro •

Aido Choro Metinis 
BANKIETAS IR ŠOKIAI 

Puiki muzikalė p'rograma ir labai gera vakarienė

KOVO 31 MARCH 
Po vakarienes bus šokiai 

Griežiant gerai orkestrai.

LIET. PILIEČIŲ KLIUBO SVETAINĖJE 
280 Union Ave., flHk* Brooklyn, N. Y.

Pradžia 6-tą valandą vakare

ĮŽANGA $1.25 Vien tik šokiams 40c.

$2.50. Maloniai kviečiame da
lyvauti, nes jūsų kiekvieno 
prisidėjimas prie šio bankieto 
pagelbės jūsų tėvėlius, brolius 
ar sesutes vargstančius Lietu
voj, o ypatingai Vilniaus 
krašte. Visa's pelnas skiriamas 
Lietuvai. Taipgi, ir mes pra
leisime laiką prie geros vaka
rienės gražioj svetainėj, prie 
rinktinių muzikantų, kurie 
grajys iki anksti ryto. Galėsi
me visi linksmai šokti.

Kviečia Komisija.

“Medinis Laivynas”
Tūlas Charles Gunther per 

šešis metus budavojo iš me
džio Jungtinių Valstijų karo 
laivų modelius. Viso jįis išbu- 
davojo 363 karo laivų — šar
vuočių, kruizerių, orlaivių ve
žikų, naikintojų, submarinų ir 
kitų rūšių modelius. Visą tą 
“laivyną” jis atiduoda Pasau
linei Parodai.

Tel.: Glenmore 5-6191..  - - -I---- K ' 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

>

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mės perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia,< kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

I I Vapor Room,
II Room, Large

yL Artesian Water, Restaurant, Barber
ZL-JjbB Shop, Sleeping Accomodations.
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

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

Sun. all day and night

SKELBKITES "LAISVĖJE




