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

Mannerheimas paskelbė, kad 
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donarmiečių.”
Na, o jo bičiulis (Grigaitis) 

paskelbė, kad raudonarmiečių 
žuvo 250,000!

Šis, mat, geriau žino net ir 
už Mannerheimą. Kodėl Gri
gaitis negalėjo pridėti kokią 
porą milijonų? Man rodosi: 
jeigu jau joti j pragarą, tai 
reikia joti geru arkliu. Jei 
meluoti, tai meluoti storai,— 
kiek tik gali!

—o—
Toji spauda, kuri tiek daug 

plepalų paskelbė apie suo
mių “laimėjimus,” dabar yra 
pasirįžusi plepėti apie dide
lius bolševikų nuostolius.

Andai tūli komercinės spau
dos bendradarbiai buvo pada
rę išskaičiavimus, būk Sovie
tams šis karas neapsimokėjęs, 
—-jie prie jo turėję pridėti 
daugiau, negu laimėjo. . .

—o—
Dar gudresniu bando pasi

rodyti kun. U r b o n a v i č ius 
(Kmitas). Jis šitaip “Darbi
ninke” rašo:

“Taip, Suomiją nugalėjo 
vokiečių galvos ir mašinos ir 
sovietų—lavonai. Hitleris nu
siuntė savo generolų, inžinie
rių, saperų, savo lėktuvų, pa
trankų ir amunicijos. Rezulta
tai žinomi: suomiai pažings•• 
niui buvo stumiami atgal.”

Taigi So. Bostono gudra
galvis bando pralenkti Čika
gos gudragalvį.

Iki šiol tokių “atidengimų” 
nėra padaręs nei vienas ko
respondentas, nors jie melų 
apie Sovietų kariuomenę pa
sėjo tiek ir tiek. - ..

—o—-
Jei kunigas Urbonavičius 

vadovautųsi logika, tai jis štai 
ką turėtų žinoti: Raudonosios 
Armijos kariai ir kanuolės su
naikino Mannerheimo tvirtu
mų linijas. Jiems vokiečių 
pagalba nebuvo reikalinga. 
Vokiečiai turi savo problemą: 
sudaužyti Mažino tvirtumų 
linijas.

Užuot ėjus pagalbon Rau
donajai Armijai, vokiečiai bū
tų sunaikinę Mažino liniją. 
Betgi faktai rodo, kad vokie
čiai iki šiol dar nei nepra
dėjo daužyti Mažino tvirtu
mų, kurios yra silpnesnės už 
Mannerheimo tvirtumas.

Deja, “Darbininko” redak
toriaus logika pasirodė tokia 
švaka, kad jis, šitaip rašyda
mas, labai įsiklampojo į pai
niavą.
. Gal atsiras koks nors gu
dresnis katalikas, kuris jį už 
tai tinkamai pakarš.

—o—
Šiomis dienomis lankėsi 

Brooklyne Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo iždo globė
jas pittsburghietis Lekavičius. 
Svečias sako: Juozas Saka
lauskas iki šiol gavo į LDS 
naujų narių virš 70.

—Jis daug daugiau gautų, 
jei atsirastų gerų pagelbinin- 
kų,—sako Lekavičius.— Deja, 
mažai yra draugų, kurie jam 
padeda.

Na, o Pittsburghe mes tu
rime daug gerų žmonių. Ko
dėl jie nebando Juozui Saka
lauskui padėti?

—o—
Tūlas Miščikas apverkia 

“Naujienose” Staliną. Girdi, 
jis “nemokytas,” “peštukas,” 
“nes užsiėmė darbais, kurie 
knygos nebuvo reikalingi 
(teroru).”

Ten pat toliau:
“Bet tebūnie jis (Stalinas) 

genialus (nors reikia atminti, 
jog genialumas nuo idiotizmo 
tik vienas žingsnis, bet visgi 
jis gali klysti... ”.

Miščiko raštas, jo “minty-

Panevėžio Ligoninėje 
Gaisras Padarė Labai

Sunkų Nuostoliu
Panevėžys. — Vasario 19 

d. vakare kilo gaisras nau
joviškoje ligoninėje Pane
vėžio apskrities savivaldy
bės ir padarė nuostolių 
daugiau kaip 100 tūkstan
čių litų, ypač operacijų 
skyriuje.

U g n i a g esiai darbavosi 
narsiai, su pasišventimu, 
bet vis tiek praėjo devynio
lika valandų, kol gaisras 
tapo užgesintas.

Miesto savanoriai ugnia
gesiai ir kariuomenės gais
rininkai labai greitai atvy
ko, bet prie ligoninės nega
lėjo privažiuot, nes kelias 
buvo giliai sniegu užpusty
tas, ir jie tik tada prie ligo
ninės galėjo privažiuot, kai 
patys prasikasė kelią.

Ugniagesiai dirbo su pa
siaukojimu ir tik jų dėka 
išsaugota daug turto nuo 
ugnies ir sugadinimo bei 
sunaikinimo. Bekovojant su 
ugnim, tapo sunkiai sužeis
tas ugniagesis P. Aižinis ir 
paguldytas laikinoje ligo
ninėje, kuri įrengta mer
gaičių gimnazijoje, kartu 
su tais ligoniais, kurie nuo 
gaisro išgelbėti iš regulia- 
rės ligoninės.

M e r g a i čių gimnazijoje 
mokslas laikinai nutrauk
tas, iki bus pataisyta ligo
ninė. Iki tol mergaičių gim
nazija tarnaus kaip laikino
ji ligoninė.

Nuo gaisro iš ligoninės 
išgelbėta apie 300 ligonių.

Panevėžio apskrities li
goninė pastatyta ir įrengta 
1928-37 metais. Tai buvo 
naujoviška ir žmonėms ga
na prieinama ligoninė. Joj 
žmogus galėjo gydytis už 
apie 5 litus parai. Tarp li
goninės daktarų buvo spe
cialistų, išėjusių mokslus 
užsieniuose.

Iš pradžios buvo manyta, 
kad gaisras kilo dėl elek
tros laidų susijungimo, ta
čiau dabar pradėjo aiškėti, 
kad dėl kitų priežasčių. Už
tat sudaryta tyrinėjimų ko
misija, kuri jieško tikrųjų 
gaisro priežasčių.

Prie apdegusios ligoninės 
susirinko minios žmonių; 
kai kurie ašarojo; tai ypač 
tie, kurie šioje ligoninėje 
yra atgavę sveikatą, ku
riems čia buvo atkovota gy
vybė.

Roosevelto Pasiūlymai 
“Tikrajai Taikai ”

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas per radio 
skelbė, kad “tikroji taika” 
turėtų užtikrint mažoms 
šalims politinę ir ekonomi
nę laisvę; kad reikėtų pa
naikint didžiąsias armijas, 
pripažint religijos laisvę ir 
palaikyt tarptautinius pasi
tarimus.

ORAS. — Šį pirmadienį 
šilčiau; dalinai apsiniaukę.

jimas” rodo jį esant tą “vieną 
žingsnį” jau nužengusį.

SOVIETAI GALI DAUGIAU 
PASISTATYT LĖKTUVŲ 

NEGU AMERIKA
Washington. — Sovietų 

orlaivių fabrikai gali pasi
statyt daugiau inžinų kari
niams lėktuvams, negu 
Amerikos fabrikai, sako 
Arthur Nutt, vice-pirminin- 
kas amerikinės Wrighto 
lėktuvų korporacijos. Jis 
metai atgal lankėsi Sovie
tuose, matė jų orlaivių fa
brikus ir atrado, kad jie 
“labai gerai dirba,” ir gali 
per metus pagamint 10 tūk
stančių motorų lėktuvams.

LIETUVA, LATVIJA IR ES- 
TONI JA SVEIKINA TAIKA

SUOMIŲ SU SOVIETAIS
Ryga, Latvija. — Čia 

įvykusi konferencija Lietu
vos, Latvijos ir E'stonijos 
valdžių atstovų išleido ben
drą pareiškimą, kad šios 
trys šalys “griežtai laikysis 
bepusiškumo, ir vengs viso
kių kariškų susikirtimų, 
nes bepusiškumas geriau
siai užtikrina jų nepriklau
somybę.”

Lietuvos, Latvijos ir Es- 
tonijos atstovai savo parei
škime “su pasitenkinimu” 
sveikina taikos padarymą 
tarp Sųvietų ip. Suomijos.

Sekančioji tarpvalstybinė 
konferencija Lietuvos, Lat
vijos ir E'stonijos įvyks 
Lietuvoje rugsėjo mėnesį 
šiemet.

AMERIKONAS KORESPONDENTAS APRAŠO, KAIP SSRS 
ARMIJA KOVOJO SUNKIAUSIOSE SĄLYGOSE SUOMIJOJE

Stockholm, Švedija.—Ko
rė s p o n d entas Šiaurinės 
Amerikos Laikraščių Są
jungos, James Aldridge, 
pervažiavęs iš Suomijos į 
Švediją, praneša dabar, su 
kokiais keblumais susidūrė 
Sovietų kariuomenė, kai tik 
ji pradžioj karo įžengė į 
Suomiją. Korė spondentas 
sako:

“Raudonajai Armijai te
ko kovot sunkiausiose vie
tose iš visų, kokias tik ji 
būtų galėjus pasirinkt Eu
ropoje.”

Jis plačiau rašo, kaip So
vietų 44-ta divizija, įmar- 
šavus į Suomiją sausyje, 
papuolė į sunkią padėtį ties 
Suomussalmi. Sako, tie So
vietų > kareiviai buvo lavin
ti kovot atviruose plotuose 
ir būriais; o šičia jie, gilio
je žiemoje, atsidūrė tarp 
miškų, ir suomiai ėmė juos 
visomis pusėmis atakuot iš 
miškų, veikdami pavieniai ir 
mažiukėmis grupėmis.

Pradžioj suomiai ten tu
rėjo tiek kariuomenės, kaip 
ir Sovietai. Bet vis daugiau 
ir daugiau suomių čiuožė į 
Suomussalmi frontą, kad 
greitu laiku . ten ' susidarė 
dveja tiek didesnis jų skai
čius, negu sovietinių karei
vių. -

“Kovėsi, kaip Velniai”
M e c h a n izuotai Sovietų 

kariuomenei su sunkiais 
įrengimais buvo vargas ju

Vargas Helsinkio Val
džiai suPerkraustomais 

“500,000 Žmonių”
Helsinki, Suomija.— Pra

nešama, kad ajjie pusė mi- 
liono suomių persikraustą 
iš vietų, kurios turi būt už
leistos Sovietam, pagal tai
kos sutartį su Suomija.

Suomijos valdžia dejuoja, 
kad sunku bus surast jiem 
patalpas, o žiema dar tebė
ra žiauri. Suomių valdovai 
šaukiasi Amerikos ir kitų 
šalių pagalbos. Sako, jog 
persikrausiantieji suomiai 
ir šalies atbudavojimas tai 
būsią lygiai sunkus darbas, 
kaip ir karas.

Daugiausia suomių per
sikraustą iš Karelijos tarp- 
vandenio, iš ploto tarp La
dogos ežero ir Suomijos 
įlankos. Šioj srityj Suomija 
priversta pasitraukt 65 my
lias į šiaurius nuo tos vie
tos, kur buvo paskutinis 
karo frontas, Mannerheimo 
tvirtovių linijoj.

(Bet šiame plote, pagal 
Amerikos laikraščių ir ra
dio žinias, negalėjo būt 
daugiau kaip 300 tūkstan
čių gyventojų. Iš Viborgo 
patys Suomijos valdovai 
jau seniai buvo išviję be
veik-visus gyventojus giliau 
į Suomiją-. Panašiai jie bu
vo išvarę į Suomiją gyven
tojus kitų pasienio vietų, 
kurios dabar pervedamos 
Sovietam.) 

dėt per kelias pėdas sniego, 
smarkiausiuose š a 1 č i uose. 
Be to, Sovietų Sąjunga 
buvo ten atsiuntus tiktai 
trečios rūšies savo kariuo
menę, vyrus, kurie buvo 
jau seniai atsitarnavę ar
mijoj ir tik dabar vėl pa
šaukti j kariuomenę iš fab
rikų ir laukų darbų. Ta- 
čiaus jie “kovojo kaip vel
niai,” sakė tenaitinis suo
mių komandierius, pulki
ninkas Siilasvuo, kaip pra
neša minimas korespon
dentas.

Tai buvo viena vieta, kur 
raudonoji kariuomenė turė
jo laikinai pasitraukt atgal, 
ir tatai pripažino sovieti
niai komandieriai.

Nustebino Suomius
Bet Sovietų kariuomenė 

labai greitai išmoko ka
riaut ir tose sunkiose gam
tinėse sąlygose, sako kores
pondentas. R a u d onarmie- 
čiai trumpu laiku taip pri
taikė kovos būdus prie ne
paprastų sąlygų, taip ūmai 
jie pradėjo “suomiškais” 
būdais kariaut prieš Helsin
kio suomius, kad “nustebi
no pačius suomius ir, galų 
gale, sugniuždė suomių pa
sipriešinimus,” rašo dabar 
amerikinių laikraščių ko
respondentas James Ald
ridge :

“Sovietų į m a r š a v imo 
strategija tikrumoj buvo 
gera; jie pasirinko penkis

VOKIEČIAI PRANAŠAUJA 
KOKI TAI “DIDELI 

ĮVYKI” ŠIA SAVAITĘ
Berlin. — Vokiečiai sako, 

kad, po jų užsieninio minis- 
terio von Ribbentropo ke
lionės į Romą, ryšiai tarp 
Italijos ir Vokietijos pasi
darė dar artimesni.

Vokietijos valdininkai 
teigia, jog šią savaitę įvyks 
“kas tai didelio” ir tas įvy
kis parodys, kaip Italija vi
somis pusėmis remia Vokie
tiją, nors italų .valdžia susi
laiko nuo atviro karo išvien 
su Vokietija prieš talkinin
kus.

JAPONŲ SUSIKIRTIMAS SU 
SOVIETAIS SACHALINO 

SALOJE
Tokio. — Japonai prane

ša, kad apsišaudė Sovietų 
sargai su japonų sargais 
palei sieną tarp sovietinės 
ir japoniškos Sachalino da
lies. Šiaurinė Sachalino sa
los dalis priklauso Sovie
tam, o pietinė Japonijai.

Japonai sako, kad sužeis
ta dešimt sovietinių sargų.

London. — Anglijos dar- 
biečių ir liberalų atstovai 
seime kritikavo minister} 
pirmininką Chamberlainą, 
kad jis perlėtai kariauja 
prieš Vokietiją. Kai kurie 
kritikai reikalavo tuojaus 
iš oro bombarduot Vokieti
jos miestus.

t i n k a m i a usius punktus 
įžengimui į Suomiją. Jų 
ofensyva Suomussalmi sri
tyje teoriniai ir praktiki- 
niai taipgi buvo taisykliš- 
ka, ir pasirodė, jog Raudo
noji Armija turi gana gerų 
inžinierių, nes jie pabūda
vo jo naują 20 mylių kelią 
nuo Rusijos rubežiaus iki 
Kianta ežero greičiau kaip 
per mėnesį.

Įrengimai ir Išradimai
“Rusų ginklai ir įrengi

mai buvo geri: nauji dideli 
prieš-tankiniai šautuvai, 
mašininiai pistoletai, nepa
prastai greitai šaudanti 
nauji automatiški šautuvai 
ir kulkasvaidžiai; naujos 
rūšies revolveriai, kurie 
nespringsta, ir kt.

“Didžioji dauguma tų 
ginklų buvo pačiuose Sovie
tuose gaminta; ir rusai pa
rodė, kad jie ‘turi gabumų 
išrast naujus ginklus,” sako 
amerikonas korė sponden
tas: / •

“Be kitko, Sovietai išrado 
šarvuotas roges. Pačioj 
Suomijoj raudonarmiečiai 
pradėjo vartot trejų lubų 
gilumo apkasus. Jie taipgi 
statė netikras neva savo 
kariuomenės stovyklas, o 
kai suomių lėktuvai at
skrisdavo bombarduot tas 
falšyvas stovyklas, tai pa
slėptos Sovietų priešorlai- 
vinės kanuolės iš ten šaudy
davo suomių lėktuvus?’

Suomijos Seimas Už" 
gyrė Taikos Sutartį 

Su Sovietais
Helsinki, Suomija.— Kur 

tai slaptoje vietoje susirin
kęs, Suomijos seimas užgy- 
rė taikos sutartį su Sovie
tais. Už sutartį balsavo 145 
atstovai, prieš ją—trys. Šie 
trys yra atstovai švedų 
partijos Suomijoje.

Suomijos ministeris pir
mininkas Risto Ryti, ragin
damas seimą užgirt taikos 
sutartį, užreiškė:

“Ar mes kariavome tei
singai ir protingai, ar ne, 
tatai parodys tik ateitis.

“Daryt taiką dažnai rei
kia daugiau drąsos, negu 
eit į karą.”

Risto Ryti priminė, jog 
Anglija ir Francija “pasku
tinėje minutėje” prižadėjo 
tiesioginę pagalbą Suomi
jai (atsiust jai apie 50 tūk
stančių armijos), bet ši pa
galba ’būtų pasiekus Suomi
ją “ne anksčiau kaip gale 
balandžio mėnesio, ir ta 
talkininkų armija būtų bu
vus permaža. Iki tol būtų 
buvus mūsų pačių armijos 
daugiau užmušta ir sužeis
ta,” negu skaičius Anglijos 
ir Franci jos žadėtų karei
vių, sakė Suomijos premje
ras Risto Ryti:
Nenorėjo Įsivelt į Pasaulinį 

Karą
“Jeigu mes būtume priė

mę šią (talkininkų armijos) 
pagalbą, tai mes būtume 
įtraukti į pasaulinį karą, o 
kaip ilgai jis tęsis, to nie
kas negali pasakyt.

“Karui išsiveržus, būnąs 
taip, jog kai viena pusė no-1 
ri taikos, kita pusė gal vi
sai išstoja prieš taiką, ret
karčiais pasitaiko kare to
kių momentų, jog viena ir 
antra pusė trokšta taikos.

“O kada pasitaiko tokie 
greitai pralekiantieji mo
mentai, tuomet kariautojai 
turi drąsiai ir skubiai nau
dotis proga, nes gal dau
giau jau nepasikartos to
kia proga,” kaip kad pa
brėžė Suomijos premjeras 
Risto Ryti:

“Visam pasauliui iš pra
džios atrodė, jog Suomija; 
negali tikėtis laimėt ikarą. 
Mes gavome gausybę už
uojautos, bet negavome jo-

Italija Ragina Ameriką 
Taikyt Kariaujančius

Roma. — Antru kartu at
silankė į Romą prezidento 
Roosevelto taikos pasiunti
nys Sumner Welles. N. Y. 
Times .korespondentas iš 
čia praneša, jog Italija da
ro spaudimą, kad Amerika 
ragintų talkininkus taikytis 
su Vokietija.

Italijoj paskleista gandai, 
kad jeigu talkininkai atsi
sakys derėtis su Vokietija 
dėlei taikos, tai, girdi, Ita
lija gerins savo santikius su 
Sovietais.

kios sėkmingos pagalbos iš 
niekur iki to laiko, kada at
rodė, jog Suomija galėtų 
apsigint. Tik tada mes pra
dėjome gaut medžiaginės 
paramos ir amunicijos iš 
Švedijos ir vakarinių vals
tybių.* O kas liečia svetimą 
kariuomenę, tai mes iš sve
tur tegavome tik kelis ba
talionus liuosnorius, dau
giausiai iš Švedijos.”

VOKIEČIŲ LĖKTUVAI SU
ŽEIDĖ KELIS ANGLŲ 

KARO LAIVUS
Berlin. — Vokiečių ko

manda praneša, jog Vokie
tijos lėktuvai bombardavo 

j ir sunkiai sužeidė kelis di
delius Anglijos karo laivus 
ir šarvuotlaivius Scapa 

i Flow įlankoj. Be to, vokie
čių bombanešiai bombarda
vę kelias Anglijos lėktuvų 
stovyklas. Visi Vokietijos 
lėktuvai, po tų žygių, sveiki 
sugrįžę namo.

SUOMIJA PRADEDA DERY
BAS DĖLEI PREKYBOS

SU SOVIETAIS
Helsinki, Suomija. — Šį 

pirmadienį išlekia Suomijos 
valdžios komisija į Maskvą, 
kur tarsis apie smulkmenas 
kas liečia pravedimą naujų 
rubežių pagal taikos sutar
tį.

Suomiu ministeris dr. J. 
K. Paasikivi, komisijos pir
mininkas, sako, jog Suomi
ja greitu laiku pradės dery
bas dėlei prekybos sutarties 
su Sovietais.

Laivų Skandinimas
London. — Vokiečių mi

nos sunaikino karinius An
glijos laivukus “Maida” ir 
“Peridot” ir nuskandino 
prekinį Anglijos laivą “Mel
rose,” 1,589 tonų.

Vokiečių minos bei sub- 
marinai taipgi nuskandino 
Norvegijos laivą “Nidar- 
holm,” 3,482 tonų, ir Jugo
slavijos laivą “Slava,” 4,- 
512 tonu, v

Slovakų Prezidentas Sveiki
no Nepriklausomą Lietuvą

Kaunas..— Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvė
se, Slovakijos respublikos 
prezidentas prelatas J. Ti
so taipgi sveikino Lietuvą. 
Jis atsiuntė prezid. Smeto
nai šitokią telegramą:

“Šią atmintiną dieną, ku
rią lietuvių tauta švenčia 
sukaktuves savo nepriklau- 
s o m y b ė s paskelbimo, aš 
skubu pareikšt Jūsų Eksce
lencijai nuoširdžiausius sa
vo ir slovakų tautos linkė
jimus kilniausiam klestėji
mui Lietuvos gerovės.”

■■
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USA ambasadorius Kubai George S. Messersmith (kairėje), priimamas Havano
je, kai jis nuvyko ten savo pareigas eiti; iki šiol Kuboje Amerikos ambasadorium 
buvo J. Butler Wright.

Pastabos
Entered as second class matter March 11, 1924, at 

the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the
Act of March 3, 1879.

Kaip Bus su New Yorko Transpor- 
tacijos Darbininkais?

Sakoma, pirmadienį, kovo men. 18 d., 
JQew Yorko miesto majoras LaGuardia 
tarsis su New Yorko miesto važiuotės 
(transportacijos) darbininkų unijos va
du, Michael Quill. Jiedu tarsis apie tai, 
kaip bus sli transportacijos darbininkais 
po to, kada miestas paims savo žinion 
miesto traukinių linijas.

Andai p. LaGuardia pareiškė spau
doj, kad tuomet, kai miestas valdys vi
sas transportacijos linijas, tai darbinin
kams bus uždrausta streikuoti, bus žy
miai susiaurintos jųjų teisės. Kitais žo
džiais, tuomet iš jų bus atimtos tos tei
sės, kokias jie turi dabar, dirbdami 
kompanijoms.

Prieš tai Quill smarkiai užprotestavo. 
Jis pareiškė, jog darbininkai netylės, bet 
reikalaus, kad jų teisės nebūtų susiau
rintos, nors jie bus miesto, o ne privati
nių kompanijų, samdiniai.

Tas ir privedė abu vyru prie to, kad 
konferencija pasidarė neišvengiama.

Ką jiedu ten nutars, liekasi palaukti ir 
pamatyti. Mums norisi tačiau pasakyti 
savo nuomonę: Mums atrodo, kad p. ma
joras darys didelę klaidą ir darbinin
kams skriaudą, jei jis ^laikysis /savo pa
reikštojo nusistatymo. Mums atrodo, 
transportacijos darbininkai privalo būti 
traktuojami taip pat, kaip jie buvo trak
tuojami kompanijų po to, kai susiorga
nizavo. Atimti organizuotiems darbinin
kams teises, kokias jie turi dirbdami 
privatinėm kompanijom, yra neteisinga 
ir yra žalinga.

Tokis p. majoro nusistatymas gali 
privesti prie to, kad darbininkai pa
skelbs streiką, kad įvyks žymių nesu
sipratimų. Taigi pageidaujama, idant vi
sas dalykas būtų išrištas gražiai ir tei
singai.

Paskiausios žinios skelbia, kad pasita
rime dalyvausiąs ir J. L. Lewis, CIO va
das. Tai džiugus reiškinys.

Senatoriaus Tobey Pozicija
Senatorius Tobey (republikonas, iš N. 

H. valstijos) pradėjo smarkią ataką' 
prieš krašto administraciją. Jis griežtai 
išstojo prieš gyventojams surašinėti pa
gamintas blankas, kuriose yra užklau
simas apie sumokėjimą ffederalinei val
džiai taksų.

Senatorius Tobey varo.- griežtą pro
pagandą per radiją ir per spaudą, agi
tuodamas žmones neatsakyti į tąjį ir ki
tus klausimus. Kitais žodžiais, senato
rius Tobey stoja prieš federalinės val
džios įstatymą, ragina žmones jo neklau
syti. <

Kuo tas dalykas baigsis, sunku pa
sakyti. Bet kad senatorius, gindamas

Žinios iš Vilniaus
Šiais Metais Vilniaus Srityje 
Bus Sukultūrinta 50 ha. Pievą 

Keliant Vilniaus srities že
mes ūkio kultūrą rūpinamasi 
jo pažanga visose srityse. Jau 
be įvairių pašalpų ir kultūri
nių pėklų teikimo Vilniaus sri
tyje šiais metais bus sukultū
rinta apie 50 ha. pievų, šis 
plotas palyginti yra nedidelis, 
bet kadangi čia pirmoje vieto
je reikalinga pievas nusausin
ti, tai didesnius pievų plotus 
pagerinti yra visiškai neįma
noma. Pievas .pagerinti šiais 

metais visų pirma bus susirū
pinta melioracija, be to, kiek 
galima bus plečiami bando
mieji ūkiai.

Praėjusiais metais Lietuvo
je tik viename apskrityje kul
tūrinių pievų buvo įsteigta 
apie 2,000 ha.

Kaltanėnai
—Savivaldybė turi nuosa

vus namus ir žemės sklypą. 
Nėra vaistinės ir akušerės. 
Nuo Švenčionėlių į Kaltanėnus 
vedamas plentas. Viršaičiu

Pereito ketvirtadienio New York 
“Posto” laidoje, to laikraščio karo ap
žvalgininkas, p. P. A. Tierney, šitaip 
rašo :

“Regimai Suomijos kariuomenė buvo 
visiškai sumušta karo lauke, ir dabar 
turi būti pakeistas tas nedavertinimas 
Raudonosios Armijos efektyvingumo. 
Nors britų oficialai šiandien pareiškė 
savo abejojimą, kad rusai ir vokiečiai 
turėjo militarinę sutartį, faktas yra, 
kad Sovietų kariuomenė yra tikrai sti
pri jėga, o ne blogai vadovaujama go- 
vėda, turėjo neabejotinai padaryti di
delį įspūdį į Talkininkų valdžias.”

Taigi toji pati spauda, kuri tiek daug 
pirmiau šūkavo apie Raudonosios Ar
mijos nesugebėjimus, netikimumą,. ir tt., 
dabar palaipsniui pradeda'giedoti visiš
kai kitokią giesmę.

LDS Stovio Paveikslas
“Tiesa” paduoda trumpą paveikslą vi

so dabartinio Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo stovio. Štai, ką sako LDS or
ganas:

“Metinės apyskaitos už 1939 metus jau 
pasiųstos valstijų apdraudos departmen- 
tams. Jos rodo, kad 1939 metais LDS 
paaugo nariais ir turtu gana gražiai.

“Su sausio 1 d. šių metų visas LDS 
turtas siekė $303,879.67. Per metus pa
augo $34,901.78.

“1939 metais sirgo 614 narių; išmokė
ta $27,970.00. Tuo pačiu laiku mirė 80 
narių; išmokėta $31,388.42. Mirtingumas 
—92 nuoš.

“Nuo LDS susiorganizavimo viso sir
go 4,260 narių; išmokėta $203,104.50. 
Tuo pačiu sykiu mirė 358 nariai; išpio- 
kėta $132,124.89. Viso pašalpomis Tr po
mirtinėmis išmokėta $335,229.39.

“1939 m. turėjome taipgi gana dide
lius ir kitus išmokėjimus. Čia paminėsi
me tik šiuos: Už organo “Tiesos” spaus
dinimą išmokėta $5,665.76. Organizato- 
riams-vajininkams išmokėta $1,073.25.

“Labai daug išleista 1939 metais už 
spausdinimą “Tiesos” todėl, kad buvo 
leidžiamas atskiras angliškas net 12 pus
lapių priedas sykį į mėnesį. 1940 me
tais šios išlaidos sumažės, nes angliškas 
skyrius eis 8 puslapių ir atskirai dau
giau nebus spausdinamas. Manoma tuo- 
mi sutaupyti mažiausia tūkstantį dole
rių lėšų fondo pinigų.

“Mūsų Susivienijimas, abelnai imant, 
finansiniai gana tvirtas. Finansinis ap
draudos fondo stovis (solvency) siekia 
net 141.45 nuoš., arba 41.45 nuoš. viršaus 
valstijų departmentų reikalaujamos* su
mos. Pašalpos fondas taipgi gana tvir
tas. Visi LDS investmentai uždirbo 
2.73 nuoš. Tai geriausias uždarbis, ko
kį yra mūsų Susivienijimas kada nors 
uždirbęs. Didžiausį nuošimtį, supranta
ma, neša mūsų mortgečiai. Gražų nuo
šimtį neša ir bonai. Bankai dabar te
moka tik 2 nuoš.

“Vaikų Skyrius nariais ir finansiniai 
taipgi gražiai paaugęs. Tam Skyriuj 
dabar yra apie 570 narių. Šiais metais 
turime pasidarbuoti, kad tas skyrius šių 
metų pabaigoj turėtų mažiausia 600 na
rių.

“Svarbiausias šiuo laiku darbas—pa
siekimas 10,000 narių skaičiaus.”

yra Anupras Ažušilis, sekr. 
VI. Didžiapetris. Bažnyčioje 
panaikintos lenkiškos pamal
dos. Smulkaus kredito d-ją tu
ri 70 narių, dr-jos pirm, yra 
VI. Didžiapetris, kasin. Gai
galas Kazys, sekret. A. Ažu
šilis. Tarybą sudaro: K. Radv- 
šis, Gudelaitis, B. ir J. Kindu
rys. Visi piktinasi buvusiais 
lenkų, laikais “šuniukais.”

Tryškiai

—Nesant skaityklos gyven
tojai jieško nusiraminimo tri
juose restoranuose. Reiktų į- 
steigti viešą skaityklą ir bib
lioteką.

“Laisvės” šėrininkų su
važiavimui draugo Mizaros 
raporte štai ką skaitome:

“Draugai dalyviai, kaip 
žinote, su pirmu puslapiu 
mes turime daug keblumo, 
kad paduoti teisingas ži
nias.”

Pasakyta tikra tiesa, taip 
sakant, “Laisvoj šalyje už
gintą obuolį sunkų įkąsti,” 
todėl mes Adomo ir Jievos 
vaikai šiandien turime pra
kaite duoną užsidirbti ligi 
grabo.

-j h*

Jungtinės Valstijos kvie
čia neutrališkas šalis ap
kalbėti taiką ir ekonominę 
situaciją. Reiškia ponas 
Roosevelt bus tuo mūrinin
ku budavojimui Chiniškos

Atvirai Kalbant
leidę 44-ris : leidinius ir su-“Moterų žinios”

Turiu tarti širdingą ačiū 
draugei Petrikienei, kad nie
kuomet neužmiršdama ma
ne atlankyti su moterų lei
diniais, atlankė ir su vien
kartiniu savo laikraštuku— 
“Moterų Žinios.”
/‘Moterų Žinios” kaip iš 

formato, taip ir iš turinio 
ir skoningos ir turiningos. 
Kiekvienas rašinėlis, rišan
tis moterų problemas, kal
bantis dienos klausimais, 
kalba tiesiai į tašką, neiš- 
krypsta iš temos. Jeigu iki 
šiol moterims buvo prikai
šiojama daugkalbystė, būk 
moterys daug kalba, o ma
žai pasakę, tai šiupm laik
raštuku įrodoma, kad mo
terys ir mažai kalbėdamoą, 
moka daug pasakyti.

Kaip tai būtų smagu, kad 
moterys, sukoncentravusios 
savas spėkas, sentelėjusios 
užmiršę savo “senatvę”, o 
jaunosios rimčiau žvilgterė
jusios ateities link, pasimo- 
tų tokį laikraštuką išleidi
nėti kas savaitė. Tiesa, pa
žvelgus į atskaitas, finansų 
veidas baisiai suvargęs. Bet 
kuris mūs laikratis atėjo 
ant buities scenos, turtingai 
aprėdytas ir užtikrintu ry
tojum ? K i e k v i end darbo 
pradžia reikalauja energi
jos, solidarumo, pasiaukoji
mo idėjai ir tvirto pasiry
žimo nugalėti visas kliūtis.

Pas moteris jaučiama pu
sėtinai pakilęs ūpas, reiš
kiasi energija ir ar pe ver
tėtų tą energiją sukoncen
truoti vienam bendram tik
slui, moterų laikraščio iš
leidinėjimui?

Paskutinė Mūs Pareiga
Kaip tai smagiai jaučiasi 

tie draugai bei draugės, ku
rie yra prisidėję prie ALD 
LP' išbudąvpjimo, išbuvę 
per 25 metus jos nariais, iš- 

sienos prieš Sovietų Sąjun
gą

Dieve jam padėk! Bet 
tuo pat laiku Komunistų 
Partijos sekretorius Earl 
Browder nuteistas į basti- 
liją ant 4 metų. Jeigu mi- 
lionierius imasi už mūrinin
ko darbo, tai galime būti 
tikri, kad jo darbas yra blo
gos valios ir prieš darbi
ninkų norą.

* * *
Franci j ai nėra ko jau 

taip didžiuotis paskelbtu te
roru Komunistų Partijai ir 
progresyviam darbininkam. 
La Belle France tas tero
ras garbės nedaro. Ji pati 
sau duobę kasa ir į ją įpuls. 
Nėra abejonės, kad darbi
ninkai antrą bastiliją ant 
tos duobės pastatys dėl 

laukę 25 metų jubilėjaus. 
Juk tai vienintelis apšvie- 
tos šaltinis, iš kurio tiek 
daug apšvietos ištekėjo į 
Amerikos lietuvių minias. 
O tas, kuris yra prie to 
švento darbo prisidėjęs sa
vo darbuote, argi negali 
džiaugtis ir didžiuotis su
laukęs 25 metų sukakties?

Vienok mes, kurie šią 
draugiją išbūdavojome, ku
rie per 25 metus išbuvome 
jos nariais ir kurie žinome, 
kad kito 25 metų jubilėjaus 
jau nesulauksime—nelikime 
savo draugijai skolingi, nors 
šio vajaus metu. Pai mūsų 
sąžine nenurimsta tol, kol 
negausime bent po vieną 
naują narį savo kuopai, kol 
visą draugiją nepadarysime 
dvigubai didesne naujais 
nariais.

Ant čikagiečių trivogos 
atsiliepė Philadelphijos 
draugai — Smitas ir Mulo^ 
kiūtė. Bet ar tai tik ant tų 
kelių draugų pečių suver
tę visą vajaus naštą, mes 
turėsime teisę džiaugtis va
jaus pasekmėmis? Ar tik 
tiems draugams, už jų dar
buotę paploję delnais, jau
simės pasidarbavę šiame 
vajuje bei atlikę savo par
eigas, atsiteisę idėjai?

hjfe, draugai. Atžymėda
mi savo draugijos 25 metų 
sukaktį, pasiryžkime gauti 
po vieną narį į kuopą, o 
dvigubą skaičių narių į 
draugiją? Tai visai lengva 
užduotis, Tik reikia noro ir 
pasiryžimo, o tikslas bus 
atsiektas. Tik šitą prižadą 
išpildę, mes lygiai galėsime 
pas idžiaugti, pasididžiuoti 
savais darbais, tinkamai at
žymėsime ALDLD 25 -me
tų jubilėjų ir sąžiningai ne
sijausime skolingi savo 
draugijai.

Senas Vincas.

KLAUSIMAS
Draugai Laisviečiai:

Prašau išaiškint man se
kamą:

Šių met^ “Laisvės” No. 
28, po antrašte “Ar Žinai, 
Kad,” pasakyta:

“Meškų (lokių) tėvynė 
yra Šiaurių Ašigalis, o ba
landžių — Pietinis Ašigalis 
(polius).”

Nejaugi ant Pietinio Po
liaus yra šilta, kad ten gali 
gyvent balandžiai? O jei 
ten7 yra šalta, kaip ir ant 
Šiaurinio Poliaus, tai kuo 
ten balandžiai maitinasi?

P. š.
ATSAKYMAS

Ant Pietinio Poliaus yra 
visada šalta, kaip ir ant 
Šiaurinio Poliaus. Žiema 
ten būna dar šaltesnė, negu 
ant Šiąur. Poliaus, nes ji 
ten būna tuo laiku, kai že
mė būna toliausiam nuo 
saulės savo orbitos punkte. 
Už tai vasara ten būna ta
da, kai žemė yra arčiausiai 
prie saulės. Gi ant Šiauri
nio Poliaus ši padėtis kaip 
tik priešinga: žiema būna

Pirmadienis, Kovo 18, 1340.

sados turi nutūpti ant že
mės. * * *

priaugančios kartos atmin
ties. * * *

Bravo! Amerikos jau
nuoliam už pasipriešinimą 
davimui Suomijai paskolos. 
Matyti, kad to Kongreso 
jaunuoliai supranta, kam ir 
kur pinigai yra reikalingi.

Calif o r ni jos valstijoj jau
nuolių yra be darbo tarpe 
15 ir 18 metų—32,500, tarpe 
18 ir 25 metų 170,000. Virš 
25 metų ir daugiau 700,000.

1939 metais per pirmus 
šešis mėnesius buvo areš
tuoti jaunuoliai už šiuos 
prasikaltimus: už automo
bilių vogimą 50-tas procen
tas, už vagystes 65-tas pro
centas, už žmonių apiplėši
mus 55-tas procentas. Šian
dien San Quentin ir Folsom 
kalėjimuose randasi šeši 
šimtai jaunuolių.

Kalėjimų yriausybė šiuos 
jaunuolius galėtų paleisti, 
bet neturi, kur padėti ar
ba darbo ’duoti. Priversti 
laikyti už kalėjimo sienų, 
kol laikai pagerės.. Tas pa
žeminimas p r a sižengimas, 
kriminalystė, priguli šios 
šalies vidujinei santvarkai.*

Ponas Roosevelt kongre
so delegatam kalbėjo apie 
Amerikos medį, koks jis 
yra šakotas ir gražus. Bet 
po teisybei to medžio lie
muo yra gerai apkirmijęs. 
Tą ir aklas gali matyti. 
Bepigu buvo prezidentui iš 
Balto Namo nuo balkono 
šypsotis į žemai stovinčius 
delegatus lietuje. Nereikia i 
pamiršti to fakto, kad auk
štai lėkio j antis paukštis vi-

Būdamas Paryžiuje ma
čiau vienam muzėjuje Bo
naparto, o gal kito val
dono, deimantų kardą su 
karūna po stiklu padėtą. 
Tiesa, tų deimantų gražu
mas pritraukia žmogų, bet 
praeitis to reginio atrodo 
labai liūdna.

Dabar Švedijos karalius 
yra labai susirūpinęs savo 
karūnos likimu. Jei jis pa
klausys organizuotų darbi
ninkų balso, tai jo karūna 
bus apsaugota ant nekurio 
laiko. Kitaip—trumpoj atei
tyje Chamberlain karūną 
užsidės ant savo plikės ir 
Švedijos karaliui reikės ei
ti šėko pjauti arba į talką 
eiti pas kaizerį malkų kirs
ti. 

* * *
“Laisvės” r e d a k c iniam 

straipsnyj skaitau, kur po
nas Dingel iš Michigan sa
ko: “Jeigu aš galėčiau su
daužyti Rusiją ir sovietiz
mą, tai aš tą tuojau čia pa
daryčiau.” Jis tuo savo did
vyriškumu pasirodo nykš
tuku. Niekas jo špygos ki
šenių j e negali matyti.

Jei jau ponas Dingel no
ri būti didvyriu, tai tegul 
pirmiausia sudaužo Ameri
kos bado ir bedarbės moti
nai snukį, kuri per 10 me
tų neša visuomenei despe
raciją ir nusiminimą. So
vietizmas jam blogo nepa
darė ir nedarys.❖ * *

Antanas Bimba labai tei
singai pastebėjo “Krisluo
se” apie korespondentų ir 
bendradarbių padėjimą. Aš 
to vėjo-pabarimo gaunu iš 
savo apylinkės kaip nera
šau—kofiel tų nieko nera
šai? Kas tau pasidarė? 
Kaip parašau — drauguti! 
Kas su tavim atsitiko, kad 

i tavo korespondencija laik
raštyje netelpa! Ar tų pa
rašei? Jei aš galėčiau ra
šyti, kaip tu, tai manęs mal- 

' dauti nereikėtų. Aš tų min
čių turiu tiek ir tiek, galė
čiau rašyti labai daug.

—Tai kodėl nerašai?
—Ot, visa bėda su ma

nim, kaip tik paimu plunks
ną, tai tos mintys išdulks- 
ta man iš galvos, kaip dul
kės iš arpos.

Pacific.

KlausimaiirAtsakvmai
žemei esant arčiausiai prie 
saulės, o vasara—toliausiai.

Paukščių Pietinio Poliaus 
srityj (Antarktikoj) yra 
labai daug, bet tik ne.ba
landžių. Jais yra penguinai. 
Tie paukščiai skraidyt ne
gali. Jų sparnai yra tinka
mi (kaip irklai) plaukioji- 
mui-narstymui ir (kaip pa- 
gelbinės kojos) lipimui į 
krantus, į tarpakmenius, 
kur jie kiaušinius peri. 
Kai jie įeina į vandenį, tai 
veik visą laiką plaukioja po 
vandeniu (lyg submarinai), 
ir tik atsikvėpimui iškyla į 
viršų. Jie maitinasi žuvi
mis ir kevaliniais jūrų gy
vūnėliais.

Jūsų cituojamo raštelio 
autorius, matomai, sumaišė 
angliškus paukščių vardus 
“pigeon” ir “penguin”: 
penguiną palaikė pigeonu, 
kas lietuviškai reiškia ba- 
balandį, ir taip apgyvendino 
balandžius ant poliaus.

Balandis ten sau maisto 
susirast negalėtų, nes ten 
nėra grūdų ir veik nėra 
vabzdžių, o žvejot jis ne
moka. . K—-d—s.
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VILNIAUS PRAMONfi
nio, tačiau ne tokiais kiekiais, 
kaip anksčiau.

Bet Vilniaus odos pramonė 
turi kitos rūšies sunkumu. Bū- c •

Trečias pttslapll

Vilniaus srities miškų suval- 
stybinimas paveikė kai kurias 
silpnesniąsias Vilniaus lent
pjūvės. Jų savininkai nepajė
gia išlaikyti stipresniųjų kon
kurencijos. Dėl to Vilniaus 
lentpjūvių veikimas dar nėra 
pilnas, nevisos gali veikti to
kiu tempu, kokiu turėtų veikti 
ir kokiu kadaise, prieš karą, 
veikė. Ligšiol miško pramonė 
Vilniaus srityje buvo gerokai 
išplitusi ir turėjo arti 130 įmo
nių, jų tarpe 20 lentpiūvių.

Vilniaus miško pramonė da
bar turi gerų perspektyvų. Ne
tekus klaipėdos miško pramo
nės, Lietuvos rinka miško pra
monės gaminiams dabar pa
sidarė talpesnė. Labai gerai 
gali veikti ir vienintelė Vil
niaus srities fanieros dirbtuvė, 
kuri Lenkijos laikais gamino 
savo gaminius beveik vien tik 
eksportui, apie 75% savo pro
dukcijos išveždavo užsienin. 
Šis fabrikas gali patenkinti 
Lietuvos vidaus rinką ir dar

pagamindami kasmet apie 700 
tonų mėlynojo muilo iš vieti
nės žaliavos ir 800 tonų gelto
nojo iš užsieninės žaliavos. 
Dabar ši pramonės šaka gali 
veikti taip, kaip veikė, o gal 
net ir geriau, kai neturi kon
kurencijos iš kitų Lenkijos 
laikais čia siuntusių fabrikų 

■ muilo prekių ir kai pos‘ Klaipė- 
, dos netekimo Lietuvoje muilo 
gamyba beveik pusiau suma
žėjo.

Bet ir ši pramonės šaka su
siduria su įvairiais sunkumais, 
visi} pirma, su kai kurių žalia
vų stoka. Pastarąją kliūtį, ga
limas dalykas, pavyks nuga
lėti, panaudojant vietinius rie
balus. Juk ligšioliniai lietuvių 
muilo fabrikai dirba iš .vieti
nių žaliavų.

Dar galima paminėti 9 žva
kių gamyklas, 8 perfumų ir 
kosmetikos dirbtuves, 8 lakie- 
ro, pokosto, dažų ir apie 20 
cheminės pramonės įmonės. 
Svarbiausios Lietuvai yra įmo-

gali išlaikyti savo turėtą rin-į 
ką užsieny.

Tas pat reikia pasakyti ir 
apie Vilniaus lentpjūves, ku
rių produkcinis pajėgumas 
viena pakaita per metus siek- j 
davo apie 180,000 kubinių 
metrų. Juk Vilniaus lenpiūvės 
1938 m. supiovė apie 100,000 
kub m. Taigi, beveik tiek pat, 
kiek ir Klaipėdos lentpjūvės.

Vilniaus lentpiūvės vasaros 
mėnesiais duodavo darbo apie 
600 darbininkų, žiemą apie 
400 darbininkų, fanieros fa
brikas apie 280 darbininkų. 
Dar reikia paminėti degtukų 
šiaudelių gaminimo fabrikas. 
Tai nemažas fabrikas. Jis ga
mino daugiausiai eksportui, jo 
gaminiai buvo eksportuojami 
į Prancūziją ir sudarydavo ne
mažą Lenkijos prekybos ba
lanse aktyvų poziciją. Jeigu 
pavyktų išlaikyti ligšiolinę jo 
produkciją, tai, nežiūrint eks
portinių sunkumų, būtų stip
rus veiksnys Vilniaus ūkinio 
gyvenimo atkutimui.

Bet visos miško pramonės' 
šakos susiduria su žaliavų pro
blema. Čia jau bus reikalingos 
vyriausybės pastangos, juo la
biau, kai miškai suvalstybinta. 
Kaip matyti iš premj. Merkio 
pareiškimo, vyriausybė pasi
ryžusi kreditais ir rinkų sura
dimu pastatyti visą pramonę, 
kuri tik tegali veikti.

Kalbant apie didžiąsias Vil
niaus pramonės šakas, negali
ma nutylėti plačiai žinomų 
aliejaus gamyklų, fabrikų, ku
rie sudaro beveik 90% visos 
Vilniaus krašte cheminės pra
monės. Vilniaus apygardoje 
išaugo aliejų pramonė svar
biausiai dėl išplitusių linų. 
Metinė Vilniaus aliejų fabri
kų produkcija siekė apie 
3,000 to. valgomojo aliejaus, 
apie 1,000 to. rafinuotų aliejų 
ir pokosto ir per 5,000 to. ma- 
kuchos. Taigi, Vilniaus aliejų 
fabrikai kelis kartus daugiau

nės, tai kartono ir popierio fa
brikai, kurių yra Vilniuje 4.

Kartono fabriko gaminiai 
buvo pritaikyti eksportui ir 
buvo geri. Popierio fabrikai 
produkavo pakavimo ir spau
dos popierį. Popierio ir karto
no fabrikai 1938 m. pagami
no apie 8,000 tonų kartono ir 
apie 200 tonų popierio. Juk 
žinome, kad Lietuvai reikalin
ga popierio ir būdavo privers
ta nemaža jo iš užsienio įsi
vežti. Lietuvos popierio fabri
kai dar nepajėgia pasotinti 
savo vidaus rinkos. Paleidus 
veikti Vilniaus popierio ir kar
tono fabrikus, Lietuvai nebe
reiktų importuoti iš užsienio 
šių prekių. Tuo tarpu teveikia 
tik Valkininkų kartono ir N. 
Vilnios popierio fabrikai.

Kovojant su nedarbu reikia, 
kad visos šios įmones pradė
tų juo greičiau veikti, kai jos 
duodavo apie 600 darbininkų, 
ir kad jos dar labiau išsiplės
tų, kad pareikalautu naujų 
darbo rankų, kurių Vilnius ir 
jo apygarda pakankamai turi.

Vilniaus odos pramonė jau 
turi labai senas tradicijas, ku
rios siekia net viduramžius. 
Jos gaminiai dar prieš pasau
linį karą plačiai buvo žinomi 
visoje Rusijoje. Lenkijos lai
kais ji aptarnaudavo visus 
vad. kresus. Dabar, žinoma, ji 
jų neteko, kadangi Vakarų 
Gudija susijungė su visa Gudi
ja. Šiuo metu ši pramonės ša
ka dar nedirba pilnu tempu, 
kadangi pagamintų prekių ji 
turi nemažas atsargas, ku
rioms tuo tarpu sunku surasti 
rinka.

Vilniaus odos pramonė turi 
penkias didžiules įmones ir 
keletą mažesnių įmonėlių, ku
rios per metus pagamindavo 
apie 2,200 tonų prekių ir duo
davo darbo apie 250 darbi
ninkų. Ligšiol vyriausiai jos 
gamino padus, tačiau po tam 
tikrų, nelabai didelių techniki-

tent, rinkos klausimas, kai 
Lietuva turi pakankamai lig
šiolinių savo odos pramonės 
gaminių, šios branžos pramo
nininkai galvoja apie persio
rientavimą iš odos, pramonės į 
tekstilės pramonę, kuri turi 
šviesesnę ateitį. Dabar šios 
branžos pramonininkai pro
jektuoja apie kapitalų sukėli
mą, tačiau tatai trukdo vyks
tąs karas, dėl kurio sunku 
gauti iš užsienio reikalingų 
žaliavų. Tuo tarpu geresnėje 
padėtyje yra vad. baltosios 
odos ir kailių pramonė, kurios 
atstovai jau yra padarę žygių, 
kad būtų jų gaminių ekspor
tui pripažintos premijos, ku
riomis naudojosi ir Lenkijos 
laikais, ši pramonės šaka tu
rėjo nemažą pasisekimą, per
dirbdama per metus apie 
300,000 avių ir ožkų kailių ir 
padarydama už 2 mil. lt. šių 
prekių.

Jų gaminiais daugiausia 
naudojosi Vilniaus pirštinių į- 
monės. Jos gamino pirštines 
ne tik vidaus rinkai, bet dalį, 
už 250,000 lt. eksportuodavo 
į Vakarų Europą.

Pirštinių Vilniuje būdavo 
pagaminama apie 200,000 po
rų už 600,000 zl. vertės.,ši pra
monė buvo jau atgijusi ir bu
vo pradėjusi augti. Reikia 
manyti, kad ji ir dabar nesu
mažės ir nesustos, juo labiau, 
kad vyriausybė pasiryžusi ta
tai remti ir palaikyti.

Dar galima pora prabėgos 
žodžių pasakyti ir apie kai 
kurias kitas pramonės šakas, 
kurios yra Vilniuje. Visų pir
ma, vailokų dirbtuvės, paga
minančios per metus apie 
100,000 porų ir apie 30,000 
kg. vailokų, naudojamų ki
tiems tikslams, toliau du stik
lo fabrikai, pagaminą apie 
3,000 to. stiklo 1 mil. zl. ver
tės, apie 60 plytinių, 4 vhtos 
ir vatalinos fabrikai ir 1.1.

Tuo tarpu linų perdirbimo 
įmonės, kurių čia buvo dvi su 
400 darbininkų, turės naudo
tis naujai gautų sričių linais, 
kadangi senųjų sričių nebete
ko. Dabar vieną jų, būtent, N. 
Vilnios linų perdirbimo įmo
nę jau išnuomavo iš finansų 
ministerijos “Lino” draugija.

Tai ir bus visos pagrindi
nių Vilniaus pramonės šakų, 
kurių vienos veikia, kitos dar 
tebestovi, ir dar nepajėgia at
sikelti iš karo audros apiplėšy
to gyvenimo. Nevisos, žinoma, 
jos tokios, kokiu norėtųsi ma
tyti ir turėti. Kai kurios dėl 
savo tų ar kitų netobulumų ir 
nekokio susitvarkymo negali 
lengvai gauti paskolų ir kredi
tų, tačiau vis dėlto dedamos iš 
abiejų pusių pastangos, kad 
jos galėtų veikti ir galėtų dar
bininkams duoti reikalingo 
dartio, o kraštui reikalingų 
prekių. V. Žilėnas.

Sulaikytas Tarptautinis 
Plėšikas

Vieną nakti Vilniaus

Visoms Wilkes-Barre ir Shenandoah
Apylinkės LD.S. Kuopoms Pranešimas
Draugai ir draugės, LDS 

nariai! čia pranešu, kad LDS 
10-to Apskričio metinė konfe
rencija įvyks 31 d. kovo 
(March), 151/; Centre St., She
nandoah, Pa., 1 vai. po pietų. 
Visos kuopos turėtų suprasti, 
kokią svarbią rolę turi lošti ap
skritys, taipgi turėtų suprasti,; 
kaip tai yra svarbu prisidėti 
prie Apskričio ir dalyvauti mi
nėto j konferencijoj, nepaisant 
tolumo.

Tas padaro konferenciją įdo
mesnę, supažindina tolimesnių 
kolonijų draugus vienus su ki
tais; supažindina su platesnių 
kolonijų veikimu, pasimokinam 
vieni nuo kitų, sueinam į arti
mesnę pažintį ir energingesnį 
veikimą.

Taigi, visos kuopos visos pla
čios Wilkes-Barre ir Shenan-

doah apielinkės yra kviečiamos 
prisidėti prie 10-to Apskričio ir 
dalyvauti minėtoj konferencijoj, 
prisiųsdamos delegatus su ge
rais patarimais dėl platesnio ir 
geresnio veikimo LDS šeimy
noj. Mokestys į Apskr. mažos, 
tik 5c už kiekvieną narį. O pa
sekmės didelės, jeigu visi drau
gai stos darban, pasirūpins, kad 
kuopos, kur jis ar ji priklauso, 
įstotų į apskritį.

Visi delegatai, kurie išrinkti 
į 10-to Apskr. konferenciją, 
malonėkit nepasivėluoti. Pribū
kite laiku, 1 vai. prasidės kon
ferencija. Pasirūpinkite manda
tais, ir gaukite gerų patarimų 
iš savo kuopų atvežti į konfe
renciją dėl labo LDS.

LDS 10-to Apskr. Sekr.
O. Zdaniene.

Cleveland, Ohio
Prakalbos dr-gės S. Sasnaus

kienės ir Šokiai
Rengia ALDLD 15-to Apskri

čio Moterų Komitetas ir Ame
rikos Lietuvių Moterų Kliubas. 
Prakalbos įvyks kovo 24 d., 
Velykų dienoje, nedėlioję, Lie
tuvių Svetainėj, 6835 Superior 
Ave., pradžia 4:30 vai. po pie
tų. Įžanga 25c. Draugė S. Sas
nauskienė yra gera .kalbėtoja ir 
“Laisvės” Moterų Skyriaus re
daktorė.

Po prakalbų bus šokiai, kurie 
prasidės 8 vai. vakare.

Kurie ateisite ant prakalbų, 
už tą pačią įžangą bus ir šo
kiai.

LDS Jaunuolių dvi kuopos ir 
Lyros Choras rengia šokius ko
vo 24 d., Velykų dienoje, nedė
lioję. Prasidės 8 vai. vakare, ir 
bus geriausia 6 kavalkų orkes
trą, kokios lietuviai dar neturė
jo, kad palinksminus ir užganė
dinus jaunus ir senus.

Šie šokiai yra rengiami tiks
lu, kad sukelti finansų dėl nuve
žimo jaunuolių ateinančią vasa
rą į LDS seimą ir Jaunuolių 
Sporto Rungtynes, Brooklyne, 
N. Y.

Gerbiami Clevelando ir apie- 
linkių lietuviai, dalyvaukite 
kuoskaitlingiausiai šiame pa
rengime ir jūs paremsite jau
nuolius, nes tai yra labai svar
bu ir reikalinga. Bus skanių gė
rimų ir gerai pagamintų valgių. 
Prie durų įžanga tiktai 25c.

Kviečia Rengimo K-tas.

Pittston, Pa.

Hudson, Mass.
Tarptautinė Moterų Diena
Progresyvęs mūsų miestelio 

moterys turėjo surengusios va
karienę su prakalbomis 9 d. ko
vo L. P. Kliubo Svetainėj, kad 
paminėjus savo Tarptautinę. 
Moterų Dieną, kuri pripuola 
8 d. kovo, žmonių atsilankė pu
sėtinas būrelis.

Po vakarienei tapo perstaty
ta kalbėtoja dr-gė Sukackienė 
iš Worcester, Mass. Kalbėtoja 
perbėgo trumpais ruožais Eu
ropos, taip ir Amerikos istori
ją, kokiose sunkiose gyvenimo 
sąlygose tapo sukurta Moterų 
Tarpatutinė Diena. Taipgi ragi
no hudsonietes moteris sutverti 
moterų kliubą ir solidariai veik
ti jame. Nes jau beveik visose 
Lietuvių kolonijose gyvuoja 
kultūriški moterų kliubai. Jie 
turi didelį pasisekimą kaip dai
lėje, taip ir politiniam veikime.

Šio vakaro rengėjos buvo M.

Kazlauskienė, A. Kukauskienė, 
M. Arlauskienė, S. Židonienė ir 
A. Jakšienė; padeklamavo L. 
Vaitekūnas ir A. Jakšienė. Pas
kiau visi pasišoko.

Dailies Mylėtojai

Nors pas mus Aido Choras 
jau senai pakrikęs, bet jo pėd
sakai dar ir šiandien nėra iš
dilę. Dar trys yra dailę mylin
čios draugės, kurios mus nenu
stoja žavėjusios su savo daino
mis. Nors per radio retkarčiais 
mus ir visą plačią visuomenę 
palinksmina.

Mes būtume linksmi, kad jos 
ir mūsų parengimuose padai
nuotų. Jos jau užsitarnavo nuo 
visuomenės kredito. E. Sidariū- 
tė dainuoja soprano, solistė. Ji 
turi skambantį malonų balselį, 
palieka žmonėms didelį įspūdį. 
A. Morkūnienė gerai dainuoja 
alto. K. Perednienė — soprano. 
Jos abi dainuoja duetus, kuriuos 
pasišventusiai mokinas parėju
sios nuo sunkaus darbo namie. 
Reikia jom suteikti kreditas.

Taipgi turiu prisiminti ir 
apie armonistą S. Shatą ir J. 
K. Urbonus, smuikorius. Jie 
podraug per radio mus linksmi
na tikromis lietuviškomis melio-

di jomis. Tai trijų žvaigždžių or
kestrą. Net nekurie tos garbės 
jiem lyg pavydi.

Miško Klajūnas.

Nevisi Kinai Galės Veikti
Nors Vilniuje kino teatrų 

nėra per daug, tačiau ir esa
mieji nevisi galės veikti. Visi 
kino teatrai, kurie yra antra
me namų aukšte, jau dabar 
gavo pranešimus, kad per 2-3 
mėn. turės likviduotis.

Visi kino teatrai turės pasi
rūpinti, kad turėtų patikrintus 
atsargos išėjimus, priešgaisri
nes priemones ir t.t. Lenkų 
valdžia kino ir kitų teatrų pa
talpų nelaimingais atvejais 
nebuvo reikiamai patikrinusi, 
todėl dabar pagrindinai tenka 
peržiūrėti visus viešuosius pa
status ir sales.

Vilniuje Pasirodė Netikrų 
Dvilitinių Monetų

šiomis dienomis Vilniuje 
centriniame pašte ir miesto 
autobuse įteiktos netikros dvi- 
litinės monetos. Kriminalinė 
policija aiškina, kas jas padir
bo ir kur. Sąmoningiems ne
tikrų pinigų platintojams ten
ka irgi atsakyti.

oaoE hoe:=joiz^——ioEzio
D Saldainiai iš Lietuvos 5
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Amerikine Lietuvos importo, korporacija 
aplaike didelį siuntinį saldainių iš Lietuvos. Tų 

, saldainių galima gauti “Laisves” raštinėje. , 
O Taipgi galime pasiųsti ir į kitus miestus. Dviejų O 
Įj svarų dėže $1.20. Persiuntimą apmokame. || 
q Ant vietos galima gauti ir po mažiau kaip du Q 

svaru: po svarą ir po pusę svaro gausite. Padė
kime Lietuvos importui platintis Amerikoje, 
pirkime importuotus produktus.

O “LAISVES” ADMINISTRACIJA. O
U 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y. |j
OI=3OI====IOr==3Ol===XOI=l0

pagamindavo, negu pajėgda
vo suvartoti. Kadangi Lietuvos 
vidaus rinka yra pasotinta lig
šioline savųjų fabrikų produk
cija, tai vilniečiams, šios pra
monės branžos pramoninin
kams, reikės pagalvoti apie 
eksportą ir apie užsieny savo 
gaminiams rinkos suradimą, 
arba apie savo produkcijos su
siaurinimą. Paskutinis galimu
mas, žinoma, menkiausias.

Prieš kara Vilniaus aliejųi 
fabrikai turėjo nemaža sunku
mų su žaliava, nors buvo pa
remti vietine žaliava, teįsivež- 
davo iš užsienio palmių, koko
so sėmenų. Bet vietinių sėme
nų nepakakdavo. Dabar, gal 
būt, šio trūkumo nebus, kai 
Lietuva sėmenų turi apie 
6,000 to. per metus. Vilniaus 
aliejaus fabrikai sunaudodavo 
per metus apie 8,000 tonu sė
menų, jų tarpe apie 5,000 to
nų vietinių ir apie 2,000 tonų 
užsieninių.

Neblogai veikė Vilniaus 
krašte muilo fabrikai, kurių iš 
viso Vilnius turi vienuoliką.

niu įrengimu gali pradėti iš
dirbinėti minkštąsias odas iš 
vietinės žaliavos, vadinamą
sias juchtas. Galimas dalykas, 
kad kai kurios žaliavos vis 
dėlto tektų įsivežti iš užsie-

kriminalinė policija Vilniuje 
sulaikė anksčiau Lenkijoj pa
sižymėjusį ir 17 kartų sulaiky
tą iš Latvijos atvykusį plėšiką 
Jankelį Griselį, kuris čia save 
vadino Sluckiu.

Vilniaus vaizdas: Smuikininkas p'rie Vytauto Didžiojo 
Katedros, litų prašo.

Jau buvo rašyta, kad nusi
skandino lietuvė moteriškė 
Susquehanna upėje. Paaiški, 
jog tai buvo Ona Ragelienė, 
po tėvais Biunaičiutė. Buvo 
apie 45 metų amžiaus, čionai 
gimus ir augus. Turėjo vieną 
sūnų virš 20 metų amžiaus ir 
vieną dukterį.

Gydytojai buvo pripažinę, 
kad Ragelienė turėjo aukštą 
kraujo spaudimą. Nurodė, ką 
valgyti ir liepė gulėti lovoje. 
Bet kovo 7 dieną anksti ryte 
ji iš namų prapuolė. Tuojau 
duota policijai žinoti ir pra
dėta jos jieškoti. Kaip kas iš 
pažįstamų su ja ant tilto kal
bėjosi. Tuojau rado drapanas, 
pirštines ant upės kranto ir 
pėdas į vandenį, šiuos žodžius 
rašant, tai yra ,kovo 12 dieną, 
Rageliene .dar nesurasta.

Kovo 11 dieną tapo palai
dota Samuoliutė. Nelaiminga 
mergšė, išsikankinus ligoninėj 
per keletą metų, dar jauna 
būdama, vos sulaukus 17 me
tų amžiaus, tapo mirties iš
plėšta iš gyvųjų tarpo. Ona 
Ragelienė buvo jai teta.

Senas Mainierys.
Tuojau užsisakykite šį ra^ikvedį mokytis lietuvių rašybos. Labai naudingas 

rankvedis vaikams mokytis. Ant kiekvieno puslapio yra angliškai paaiškinimai kai 
kurių žodžių. Kaina 35c už egzempliorių. Mokykloms, kurios ims nemažiau 10 
egzempliorių, po 25c už egzempliolrių. Galima gauti Laisvės Administracijoje, 427 
Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Jie produkuoja beveik išimti
nai tik Vilniaus srities rinkai,

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovėm



Ketvirto puslapis

Philadelphia, Pa.
Žymėtini Įvykiai

Kovo 10 d. įvyko svarbios 
prakalbos, kuriose kalbėjo 
Albertas Merkis apie įvykusį 
Washingtone jaunuolių kon
gresą ir jojo nuveiktus dar
bus bei tolesnį veikimą. Jau
nuolis Albertas sukoncentra
vęs visus svarbius įvykius, at
liko savo užduotį gana gerai. 
Jis kalba gana gražiai lietu
viškai ir vėlinu, kad jis ir ant
toliau lavintųsi kalbėti.

Daktaras J. Kaškiaučius 
kalbėjo apie įvairias ligas ir 
kaip nuo jų gydytis, varto
jant daugiau šviežio oro ir 
tinkamesnio maistingo maisto. 
Abiejų kalbėtojų kalbos pub
likai patiko. Daugiau tokių 
kalbų tegul surengia LDS 5 
kp!

Draugė Mulokiutė priėjus 
per prakalbas prie mane sa
ko: “Drauge, jau aš vėl turiu 
9 naujus narius prie Literatū
ros Draugijos. Tik nesakyk d. 
Smitui apie tai.” Bet kur aš 
tau iškęsiu. Pasakiau tuoj apie 
tai d. Smitui. O Šmitas atrė
žė “Laik fun, pažiūrėsim, ku
ris daugiau turėsim ant kuo
pos susirinkimo.”

Supratau, kad d. Šmitas tu
ri daugiau naujų narių ir už 
d. Mulokiutę.

Labai daug Phiia. darbinin
kų bedarbių badauja, negalė
dami niekur susirasti darbą ir 
laukia vasaros, manydami, 
kad bus lengviau gyventi ant 
Dievo burdo. Darbų mažai, 
organizuotas judėjimas labai 
silpnas.

ALDLD 10 kp. Koresp.

Lowell, Mass.
iŠ Mūsų Šiuolaikinio Veikimo

Man rodosi, kad mes šiuo 
svarbiu laikotarpiu negana 
gerai veikiame. Mūsų draugės 
moterys daugiau darbo ir rū
pestingumo prideda, , kuomet 
rengiamas kokis didesnis pa
rengimas — bankietas, ar kas 
nors kitas, negu mes vyrai, ži
noma, vienam kitam tenka ir 
daugiau padirbėt laike paren
gimų. Kaip tai, draugai: J. 
Blažonis, St. Paulenka, R. 
Chulada, Ch. Kojutis, Al. Rut
kauskas, J. Daugirda ir gal 
dar kas nors, tankiai darbuo
jasi mūsų didesniuose parengi
muose. Ir ačiū tų draugų su- 
gabumams, mūsų parengimai 
išeina patenkinančiai gerai.

Parengimai mums reikalin
gi dėlei finansavimo vietinio 
ir išlaukinio darbininkiško ju- 
'dėjimo, ir todėl mes labai ger
biame tuos draugus, kurie 
darbuojasi ir patarnauja savo 
automobiliais, kad tik paren
gimai išeitų kuo geriausia.

Mes turime labai gerų 
draugų simpatikų ilgą eilę, 
kurie su mumis, kurie yra 
mūsų judėjimo nuolatiniai rė
mėjai. Kaip norėtųsi ir juos 
per spaudą suminėti, bet, de
ja, laikraštinė vieta turi būt 
taupinama svarbiems raštams 
ir visuomeniškiems reikalams. 
Todėl tenka tik širdingą ačiū 
pasakyti visiems mūsų simpa- 
tikams-rėmėjams.

Jauskities ir didžiuokities 
toki draugai, kad jūs esate di- 
džiausis ramstis pažangos, 
tikrosios demokratijos ir viso 
darbininkiško judėjimo. Atei
ties istorija su mumis!

Mes Sveikiname ir Žinome 
Ką Sveikinti

Mes, darbo žmonių klasė, 
turime daug garbingų ir labai 
gražių praeities įvykių. Jie vi
si mažiau ar daugiau atžymė- 
ti mūsų klasinių kovų požy
miais. Kaip smagu yra švęsti, 
minėti ir apvaikščioti tokius 
jubiliejinius, arba metinius at- 
žymėjimus! štai “Laisvė” tu
rėjo savo metinį bazarą. “Lai
svė” šiemet švenčia 20-ties 
metų sukaktuves, kaipo dien
raštis. Mes Lowellyje esame 
nutarę ką nors surengti tam 
sveikinimui. Tą reikia būtinai

išpildyti. Dėl bazaro tuoml 
pasidarbavome, kad pardavė
me tikietukų vertės $7.50. Tai 
nors tiek šiam kartui.

Dabar mūsų kitas dienraš
tis, “Vilnis” — čikagietis, ba
landžio 14 dieną š.m. apvaikš
čios 20 metų savo gyvavimo. 
Tame klausime draugas L. 
Pruseika prisiuntė konstrukty- 
vį gerą laišką su paraginimu 
pasidarbuoti dėl “Vilnies” ju
biliejaus. Aš manau, kad mes 
pasveikinsime dienraštį “Vil
nį” neblogai, nes jau darbuo- 
jamies tame klausime. Drau
gas Stasys Paulenka sako: 
“Nors ‘mūsų’ dirbtuvė rengia
si laikinai darbą sustabdyti, 
bet duosiu nemažiau, kaip do
lerį.”

Nagi, žinoma. Argi Lowel- 
lyje neatsiras ir daugiau gerų 
žmonių, kad tinkamai pasvei
kinti darbininkišką dienraštį? 
Juk tik tokie laikraščiai ir ko
voja šiandien prieš skriau
das, melų bangas ir visokią 
netiesą. Manau, atsiras bent 
20 žmonių, kurie pasakys, 
kaip draugas Paulenka ir ne
sijaus dėl dolerio perdaug nu- 
siskriaudę, o gi kas nežino, 
kad “Vilniai” reikalinga skubi 
finansinė parama, kad dar 
geriau galėtų kovoti prieš ka
pitalistų melus ir baisias suk
tybes.

Rengiamos Labai Didelės 
Prakalbos

Kovo 31 d. Boston Arena 
svetainėj, kur tilpsta 12,000 
žmonių, kalbės geriausi kal
bėtojai: E. Browder, Winston, 
E. Flynn ir Otis Hood. Bus 
graži programa ir entuziastiš
kas įvairumas. Vietinė komu
nistų kuopa labai plačiai 
skleidžia tų prakalbų tikietus 
ir labai daug rengiasi važiuo
ti į tas prakalbas. Tai bus ne
paprastai didelė įdomybė.

J. M. K.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 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 219 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. 
RL 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 
Section 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 fell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3419 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN 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 197 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 154 Utica 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 Law 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 be consumed 
on the premises.

JOSEPHINE 
JOHNNY’S

199 Russell St.,

SULIGOWSKI
TAVERN

Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1888 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine arid 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 premises.

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 PltOCE 
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. 
RL 1811 has been issuedr 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 Green point 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 Alcdholic 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 thfr 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.

THOMriS 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 be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1603 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 4 th St.,
& 210 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 at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Ixiw 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 Alcoholif Beverage Con
trol Law at 74 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 J.929 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 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 
oh 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 Law 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 bo con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby giveti 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 
oh 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. 
RL 2114 has been isstied 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 bo consumed 
on the premises.

CORNELIUS CAREY
& RUPERT KINZELMANN 

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

NOTICE 1h hereby given that License Nq. 
RL 1596 has been issued to thę 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 Klhgs, to be 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 5587 has beęri issued to the undersigned 
to sell bear, wine arid 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 ana 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 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 85 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TUTLES
85 Hudson Ave., 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 and 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
14^7 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 issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 384—-5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT SAVING
384—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

WILLIAM McDEVITT & 
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 sell 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 Hefiry 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 <rf 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 1Q7 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 is 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 promises,.

. 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 be consumed 
on the premises.

JOSEPH T. McGOUGH
' McGough 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 
Seption 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 188—100 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. . ■
GYMNASTIC ASS’N OF POLISH FALCON

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

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL1511 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor ut 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

50Q Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 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 al 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 is 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 issued 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 Store
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 iš 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: EVergreen 8-9770

. J. GARŠVA
Graborius-Under taker 

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.

OPEN 
EVENINGS

o

sų rakandų.

m atrašų 
visokio dy 
gausite sulig 

vo lovos.
prašome
pamatyt matra- 

ir kitų namų

niai, padaryti taip, kad

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

mes parduodame 
Naujoviškiausio sti- 
minkšti kaip pūki

niai, padaryti taip, kad nereikia guzikučių ir suteikia puikų miegojimui patogu
mą. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garan
tuotos . . . neblunka ne nuo saulės šviesos nė nuo stidrėkimo. Ringiuotų sprendžinų 
vidujinės dalelės tokios, kokios randama tik aukštesnių kainų matrasuose. . . apda
ryti iš abiejų pusių su storu susiuvinėtu vailokiniu iških??~3ui. 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, Tel- 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 tho undersigned 
to sell beerfc 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

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

Įvyks Sekmadienį

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 suaugusiom 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” 

patri jotai.

Sekite Mūsų Specialus
Lietuvių namų rakandų krautuvė.

Pirmadienis, Kovo 18> 1940'

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 
Brookljn, 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.
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Laisvoji
LIKVIDAVO, KAM?

Ištikro A. L. K. Brooklyn© 
Skyriaus likvidavimas gal dau
gelį “Laisvės” skaitytojų nu
stebino. Pranešimas tilpęs 
“Laisvėje” už kovo 11-tą, sako, 
kad didžiuma organizacijų pasi
sakė už skyriaus likvidavimą. 
Tas mane ir gal daugumą lietu
vių baisiai sukrėtė... Manau,, 
argi tas išgama Pijus Grigai
tis, kurisai Chicagoj pradėjo 
ardymo darbą, ir Brooklyne tu
ri tiek daug pasekėjų, kad jam 
taip vyksta? Ir kas dar labiau 
žmogų stebina, tai tas, kad už 
skyriaus likvidavimą pasisakė 
ir tokios organizacijos, kaip 
komunistų kuopa ir LDS kuo
pa. Tai kas tiem draugam jau 
pasidarė? Pavargot, ar gal visi 
darbai jau nudirbti ir neliko 
daugiau kas daryti? Ar jau at- 
steigta demokratija Lietuvoj ? 
Ar jau išlaisvinti visi politiniai 
kaliniai? Ar Smetonos valdžia 
atidarė savo bastilijų duris 
jiems? Nieko, o nieko panašaus 
dar neįvyko! Ir fašistų teroras, 
kaip iš Lietuvos žinios prane
ša, dar didėja visu smarkumu.

Atminkime, draugai, kad gal 
nereikės ilgai laukti, ir prisieis 
vėl iš naujo šaukti visų organi
zacijų susirinkimai ir tverti 
kongreso ' skyrių, kurį dabar

Bostono ir Apielinkes Žinios
Jeigu nori, tai būk protingas 

tokias žinias suprasti

“Boston Globe” 8 d. kovo 
tarp skelbimų išspausdino maž- i 
daug tokią žinią: Netoli Bos
tono, priemiesty Bedford, Rich
ard A. Steward, 34 metų am
žiaus, kuris vairavo sunkveži- 
mį (troką), Beverly žibalo 
(Oil) kompanijos, nakties lai
ku buvo sustabdytas penkių 
vyrų ant kelio netoli Waltham 
ir nuvežtas už šimto mylių. 
Ten tie vyrai jį iškvotė ir kuo
met jis paaiškino, kad jis yra 
tėvas dviejų kūdikių, jį paleido, 
pastebėdami, kad negalima pri
statinėti žibalas ten, kur strei
kas yra išsiplėtęs.

Dėl ko, kas, kur streikuoja, 
laikraštis nesako. Mat, kapita
listinė spauda pradėjo vartoti 
naują skymą; kuomet laikraštis 
neskelbia, kur ir už ką darbi
ninkai streikuoja, tai jiems len
gva gauti skebų ir negadina 
Amerikos visuomenės ūpo. Rei
škia, nėra streikų, visur ramu, 
tai darbininkai yra pasitenki
nę. ..

Šiemet Šv. Patrickas bus 
“Girtas”

Kaip kas metai, taip ir šį 
metą So. Bostone bus apvaikš
čiojama kovo 17 diena, kaip 
1776 metais Jurgis Washingto- 
nas išgrūdo britus iš Bostono. 
Trysdešimts devyni metai tam 
atgal, šis klausimas buvo iškel
tas šios valstijos seimely j, kad 
minėta diena būtų švenčiama 
per visą šalį. Deja, šis sumany
mas tiek subliūško, kad net pati- 
mūsų valstija šios šventės ne
švenčia, išskyrus So. Bostoną.

Kaip susipratę darbininkai, 
taip ir mūsų spauda, gerbia 
praeities tradicijas ir mes jas 
norime perstatyti, kaip anų lai
kų pergyventą gyvenimo sceną. 
Bet visai kitaip yra su šių die
nų reakcininkais, kurie valdymo 
aparatą dabar turi savo globoj. 
Jiems kuo mažiausiai rūpi bo
čių praeitis. Tokius momentus 
dabar panaudoja įvairios sek
tos ir politikieriai savo naudai.

Kad ir prie šios kovo 17 d., 
kuri yra istorinė, airių kunigai 
prikergė St. Patricką ir patį 
evokacija pasiliko tik svetim- 
ženkliuose, o visokį biznieriai ir 
politikieriai turi gerą progą vi
suomenės pinigais pasigarsinti.

Šį metą, mat, bus šalies ir 
valstijos rinkimai, tai politikie
riai sukibo vienas kitam už 
gerklių, kad šiame parade ga
vus pirmenybę.

Beje, šį metą, ir lietuvių Da
riaus Postas organizuojasi visu

Sakykla
likvidavote!... Man atrodo, 
kad tas įvyko tik dėka keleto 
užsispyrėlių, kurie nesuprato 
arba tiksliai nenorėjo plačiai 
išplėsti visų lietuvių vieningą 
darbuotę prieš fašistų valdžią 
Lietuvoj. Ir jeigu skyriuje buvo 
tokių, tai betgi yra ir susipra- 
tėlių draugų, tai šitiem ir ne
reikėjo pasiduot anų užmačiom. 
O vadovybę reikėjo paimti į sa
vo rankas. Ir jei tas būtų buvę 
padaryta, tai Brooklyno sky
rius nebūtų buvęs likviduotas, 
šitame reikalingiausiame mo
mente, kada Lietuva atgavo se
niai prarastą savo sostinę Vil
nių ir kad kaip Lietuvoj, taip 
Vilniuj, taip tarpe visų lietuvių 
išeivijoj, kur jie negyventų, 
Amerikoj, Anglijoj ar Brazili
joj, turi eiti ugninga kova: Už 
demokratijos atsteigimą Lietu
voj, už politinių .kalinių išlais
vinimą. O čia, va, likvidavosi 
centras, kuris turėjo būt to 
rato ašis, aplink kurią suktūsi 
visų Amerikos lietuvių veiki
mas, padedant Lietuvos liau
džiai nusikratyti tą sunkų jun
gą nuo savo sprando — žiau
riąją tautininkų diktatūrą, 
priespaudą, tamsą ir visas ne
laimes, kurios taip nemieląšir- 
dingai kankina mūsų brolius ir 
sesutes tėvynėj Lietuvoj . . .

Susninkų Jurgutis.

smarkumu, kad į paradą išri
kiavus visas šio posto spėkas.
Susimylėdami, Radijūšiai, Ne- 

nervuokite Mus

Neseniai prof. Kubilius per 
“Laisvę” pastebėjo, kad mūsų 
tūli radijušai tik “erzina” 
klausytojus. Ištikro, radijušai, 
vartodami tokią taktiką, patys 
sau duobę kasa. Pav., kad 
ir pereitą sekmadienį klausėmės 
štai kokio jovalo: •

“Šią dainą parašė Paura, su- 
orkestravo Buinys. Šią dainą 
užprašė padainuoti Juozas ir 
Marė, 25 m. vedybinių sukak
tuvių iš Nashua, N. H. Jurgis 
dėl savo sūnelio, kuris dabar 
randasi ligoninėj iš Worcester, 
Mass. Mociejus užprašė, .kad pa
dainuoti šią dainą jo trysde
šimts devynių metų gimtadie
niui iš iCambridge, Mass.”

Matote, ši daina visiem tin
ka: sveikiem, linksmiem ir li
goniams. Lygiai, kai lietuviškos 
bobelės trūkžolė — visokias li
gas “išgydydavo.”

Na, o su skelbimais irgi tas 
pat. Kaip pradeda sakyti aplin
kinius pridėčkus, tai net pats 
skelbėjas nežino, kad tai jo 
skelbimas. Tiesa, mes turime 
vieną, kuris per radio dėl gar
sinimų vartoja net poeziją ir 
tas jam sekasi, nes jis pilnai 
moka tą išnaudoti.

Aš manau, kad dabar žmonės 
netiki skelbimų pridėčkam. Jie 
nori tik žinoti: kas, kur ir ko
kia kaina.
Ketvirčius Ištiko Baisi Nelaimė

Kovo 7 d. mirė Hotandas 
Ketvirtis, vos sulaukęs dvide
šimts penkių metų. Paliko dide
liame nuliūdime tėvelius ir jau
nesnį brolį Edmondą. Velionis 
apie tris savaites sirguliavo 
namie nuo “užsidegimo” krau
jagyslės, kuri teka už ausies 
kaulo (mastoid). Nuvežtas li
goninėn, pabuvo pora savaičių 
ir po sunkios operacijos mirė.

Ypatiškai neturėjau progas 
pažinti Rolandą, bet patarlė sa
ko, obuolys netoli krinta nuo 
obelies. Taip buvo ir su velioniu 
Rolandu. Jis buvo tokio paties 
rimto būdo, .kaip ir jo tėvas 
Petras Ketvirtis. Petras anais 
laikais buvo gana plačiai žino
mas kaip pirmaeilis politinėj 
ūkėj. Jo pastangomis buvo su
tverta LSS 60 kuopa So. Bosto
ne. Jis pirmas buvo iš tų, kurie 
nusamdė 376 Broadway kliubo 
kambarius, kuriuose ir po šiai 
dienai mes laikome kambarius. 
Labai yra daug prisidėjęs prie 
E Street Lietuvių Namo. Ten

jis ne tik dirbo, bet daug ir fi
nansiniai prisidėjo.

Nors Petras dabartiniu laiku 
pasitraukė iš politinės arenos ir 
daugiau linkęs prie socialistų, 
bet jis visuomet būna su mu
mis kiekvienam svarbesniam 
susirinkime ir mes su juo dai
liai sugyvename.

Petras Ketvirtis pei’ daugelį 
metų vaikščiojo per stubas ir 
pardavinėjo auksinius daiktus. 
Taigi, jis pažino ne tik Bostono 
lietuvius, bet visus Nauj. An
glijos. Tokioj profesijoj bū
nant, daugelis mūsų brolių su
sikompromitavo, bet Petras vi
sur užsipelnė simpatiją.

Pora metų tam atgal Ketvir
tis atidarė auksinių ir naminių 
daiktų krautuvę ant Broadway 
velionio Rolando vardu. Krau
tuvė išaugo į modernišką — 
milžinišką.

Velionis Rolandas buvo pla
čiai žinomas, nes visokiuose pa
rengimuose dalyvavo. Savo lai
ku bandė suorganizuoti teatralę 
grupę, kurios tikslas buvo pa
tiems veikalus rašyti ir lošti. 
Bet vėliaus iširo dėl man neži
nomos priežasties. Labai mylė
jo sportą ir buvo įstojęs į 
“basket ball’ lošimą, bet dėl sa
vo silpnos sveikatos turėjo pa
sitraukti. Bet prie S LA jaunuo
lių išbuvo iki mirties.

Velionio kūnas buvo pašarvo
tas pas graborių Akunevičių. 
Kūnas ir karstas skendo gėlėse, 
buvo sunešta apie 60 vainikų, 
nuo giminių, draugų ir jau
nuolių. Kovo 10 d. į kapus 
palydėjo apie du šimtai auto
mobilių. Ant kapo atsisveikini
mo prakalbą pasakė S. Michel- 
sonas.

Prieš laidojimą sekmadienio 
rytą Kubiliūnas per radijo iš
pildė atatinkamą laidotuvėm 
muzikalį gabalėlį, o Minkus pa
ruošė specialę dainą: “Mirė 
mūsų sūnelis.” Abudu pataikė 
į momentą.

Nuo savęs tariu: Ilsėkis, Ro
landai, savo gimtoj žemelėj, be 
laiko išsiskyręs nuo mūsų. O 
draugam Ketvirčiam linkiu di
džiausios ištvermės šioj bai
sioj ir netikėtoj nelaimėj.

Permaina

Šiomis dienomis Golden alu
dės savininkai perleido savo 
biznį Juozui Genevičiui ir Jo
nui Bručiui.

Abudu gerai patyrę šiame 
biznyje ir labai draugiški, tad 
nėra abejonės, kad jiem seksis; 
nuo savęs linkiu geriausio jiem 
pasisekimo. Jaunutis.

Lawrence, Mass.
Essem Packing Co. virtos 

mėsos išdirbystės darbininkus 
labai skriaudė. Darbininkai 
daugiausia surinkti iš atva
žiavusių iš Lenkijos ir Lietu
vos žmonių. Bosai kaip norė
jo, taip elgėsi su jais. Turėda
vo dirbti po 60 valandų savai
tėje, o mokėdavo jiems tiktai 
po 30 centų į valandą. Tuo 
tarpu valdžios įstatymai nu
rodė, kad darbininkai teturi 
dirbti 44 valandas, vėliau 42 
vai. Už tą viršlaikį, ką darbi
ninkai dirbdavo, bosai jiems 
nemokėdavo.

Bosams anį nelaimės pasi
taikė vienas darbininkas, ku
ris pranešė valdžiai apie šito
kį kompanijos elgesį. Iš Bos
tono atvažiavo inspektorius ir 
peržiūrėjęs knygas surado, 
kad tenąi yrą daug žulikys- 
čių. Tai dabar kompanija pri
verstinai moka už atsilikusias 
algas. Bet algos nebuvo pa
keltos. ’

Todėl darbininkai susirašė 
į uniją ir atėjo į CIO raštinę 
pasikalbėti, kaip geriau būtų 
iškovoti geresnes sąlygas ir 
daugiau algos. Kompanieriai 
pajuto, kad bus negerai, tai 
tuojau 15 darbininkų atleido 
iš darbo, sakydami, kad darbo 
mažai tėra. Bet pasirodė, kad 
darbo yra užtenkamai. Po at
leidimo tų darbininkų tuojau 
ant sykio priėmė 5 darbinin
kus naujus. Tai pasirodo, kad 
darbdaviai melavo, norėdami 
prašalinti kovingus darbinin
kus.

Bet jiems taip neišdegė, 

kaip jie norėjo. Per unijos di
rektoriaus pasidarbavimą, at
važiavo valstijos atstovas ir 
apžiūrėjęs tuojau liepė paimti 
prašalintus darbininkus atgal 
prie darbo. Pareiškė, kad 
kompanija neturi teisės darbi
ninkus persekioti. Darbininkai 
turi pilną teisę organizuotis.

Darbininkai, organizuokitės, 
jeigu norite pagerinti savo 
būklę.

Kovo 11 dieną apie pirmą 
valandą dienos laiku, pasidrą
sinęs banditas apvogė inšiurin- 
co raštinę Bay State Bildinge, 
A. Berman. Banditas atstatė 
revolverį į raštininkę ir liepė 
tylėti, nes bus nušauta, jei ne
tylės. Mergaitę įstūmė į kitą 
kambarį. Plėšikas pasiėmė vis
ką iš seifo, ką tik norėjo ir iš- 
maršavo. Paki policija pribu
vo, banditas jau buvo pabė
gęs.

Man tenka užeiti pas lietu
vius įvairiais reikalais. Užė
jau pas M. ir radau beskai
tant menševikų “Keleivį.” Ma
tyt, žmogus buvo susinerva
vęs. Sako jis: Tokios purvinos 
gazietos dar nebuvau matęs, 
koks pasidarė “Keleivis.” Jis 
sugniaužė tą šlamštą ir nume
tė, pareikšdamas, kad dau
giau jis jo nebeskaitysiąs. Te
gul ponas Michelsonas skaito 
su savo prisiega.

Gerai, kad darbininkai per
mato “Keleivio” purviną poli
tiką. “K.” nėra darbininkų 
užtarėjas, ale ponų pastumdė
lis. Tiesiog jį galima vadinti 
Anglijos agentu. Jis Lietuvos 
reikalus atmeta šalin, o įsiki
bęs laikosi už Anglijos lordų 
skverno. Jeigu galėtų pasiekti 
Chamberlainą, tai Michelso

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

•
Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai, 

j* Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 
( mokytis angliškai.

; 256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50
• 1

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

i iĮ 1 
Šis rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio i ' 
šių metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa
kymu prisius mokestį gaus už $1.25. i
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kąinuoją, 1 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime ą^ti tiek, kiek [ 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini- j 

" mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau. |

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

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
>________________________________________________________________ .___________________ _ _______________________________________._________________________________________ - —
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

namų darbo, kllbasai ir kepta paršlena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

nas šiur jam lietsargį panešio
tų.

Dar pas mus yra užsilikęs 
vienas “Naujos Gadynės” 
apaštalas. Tas galvočius tiek 
išsimokino, kad jam ir Lietu
vos politiniai kaliniai nebe 
svarbu, žmonės pradėjo juok
tis iš jo.

L. K. Biuras.

PRANEŠIMAI E KITUR
SO. BOSTON,'MASS.

LDS 62-ros kp. traukimas, kuris 
turėjo atsibūti March 14-tą, buvo 
perkeltas pereitam susirinkime j 
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 Juozų 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 Worceste-

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

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

(65-67)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Gaukite Gerų Žolių
čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

džių, Ramunių, Jonin-žolių, 
Pupalaiškių, Šaltpusnio, Debe
sėlio, šaruočio, Kadugio, Gry
buko, Parušančiaus, Gumba- 
žolių, Valerijono, Trukžolių, 
Golgono, Alierų, šaltmetių, 
Brolelių, Džingelių.
Po 25c. už pakelį. Svaras 70c. 
Geros Trajankos 60c. pakelis. 
Knygelėj kuri aprašo apie visokias 

. žoles, 15 centų.

M. ZUKA1TIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

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

1

ESTATE OF

BARRY P. SMAILINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
• a

1 Suteikiam garbingas laidotuves s

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai | 

visose dalyse miesto
> Tel. Virginia 7-4499
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Mokytojų Unija Smerkia 
Atakas prieš Russell

Mokytojų Unija pasmerkė 
tuos, kurie kęsinasi ant moky
tojų ir profesorių laisvių, ku
rie po visokiais išmislais “iz- 
mų“, primetimo komunizmo 
pažangesniems mokytojams ir 
profesoriams bando juos iš
mesti iš apšvietos srities. Pa
staruoju laiku reakciniai ele
mentai deda pastangas, kad 
nejleidus New Yorko mies
to Kolegijon profesorių Ber
nardą Russell, vieną iš aukštai 
išsilavinusiu žmonių.v *-

Lenkijos Nėra, Bet Yra 
Valdininkai ir Kuni

gaikščiai
• Lenkijos, kaipo valstybės, 
nėra, “Polska zginela,” bet 
neišnyko valdininkai ir len
kai kunigaikščiai. Toki jau 
jie pasipūtėliai, kad nepai
sant, juk jau arti du šimtai 
metų, kaip Lenkija turėjo sa
vo karalius, bet kunigaikščiai, 
karališka veislė, vis dar smar
kauja ir pučiasi prieš tuos pa
čius vargšus lenkus darbinin
kus ir valstiečius:

—“Co to ja“—“pan” —ku
nigaikštis !

Amerikoj lenkai organizavo 
Paderewskio vardu fondą 
Lenkijos gelbėjimui, bet sako, 
kad tas vardas nelabai patin
ka kunigaikščiui Potockiui, 
kuris vis sėdi Washingtone ir 
garsinasi Lenkijos ambasado
rium. šiomis dienomis buvo 
lenkų susirinkimas New Yor
ke, kalbėjo ir tas karališkos 
veislės žmogus ir neoficialiai 
išreiškė, kad kokio kunigaikš
čio vardas geriau pritiktų fon
dui. s'

Pasinaudokite Proga, Įstokite į 
Apšvietos Organizaciją

šiemet Lietuvių Literatūros 
Draugija mini 25-kis metus 
savo gyvavimo. Ta proga Cen
tro Komitetas paskelbė Vajų, 
kurio metu naujus narius pri
ima be įstojimo ir tik už vie
ną dolerį ($1) metinių duok
lių. Ta proga yra tik iki ge
gužės pirmos dienos, o po to 
vėl nauji nariai turės mokėti 
įstojimą ir po $1.50 metinių 
duoklių.

Literatūros Draugija leidžia 
žurnalą “Šviesą“, kuris yra 
vienas iš geriausių lietuvių 
kultūros ir apšvietos žurnalų. 
Kas metai išleidžia vieną ar 
daugiau knygų, “šviesą“ ir 
knygas Literatūros Draugijos 
nariai gauna veltui, tai yra, 
už įmokėtą nario duoklę. Jei
gu tą literatūrą reikėtų pirkti, 
tai tektų daugiau užmokėti, 
kaip nario duoklė.

Literatūros Draugija jau iš
leido 44-riais pavadinimais 
knygų. Tai gražus ir didelis 
knygynėlis. Išleido iš istorijos, 
politikos, geografijos, bendro 
mokslo, sveikatos, religijos ir 
dailiosios literatūros srities. Ji 
išleido tokias knygas, kaip 
“Leninas, Jo Gyvenimas ir

Darbai,“ “Karolio Markso Te
orijos Sistema,“ “Piliečių Ka
ras Francijoj,“ “Aliejus,“ 
“Karalius Anglis,“ “Darbinin
ko Sveikata,“ “Ugnyj,“ “Po
vilas Jurka,” “ūkanos,“ “Lie
tuvių Tautinio Atbudimo . Pio
nieriai“ ir daugelį kitų. Lite
ratūros Draugijos darbais ga
li pasigerėti kiekvienas pažan
gus žmogus. Literatūros Drau
gija sutraukė į savo kuopas 
apie 7,000 lietuvių. Ji turi 
kuopas ne vien Jungtinėse 
Valstijose, bet Kanadoj, Fran
cijoj, Pietų Amerikoj ir palai
ko ryšius su lietuviais, kur tik 
jie gyvena.

Jos žurnalas “šviesa“ yra 
brangus žurnalas, savo raštų 
turiniu. Bet tikrą organizaci
jos svarbą galima patirti tik 
joj priklausant.

Naudokitės yajaus proga. 
Stokite į Literatūros Draugi
ją. Jeigu norite plačiau susi
pažinti, tai ateikite į mūsų 
raštinę, gausite “šviesos“ nu
merį veltui, visas informacijas, 
arba prašykite per laišką. Li
teratūros Draugijos Centro 
antrašas: 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Juokus Krečia iš Valdžios

Ruošia Parką Velykoms
Prospect Parkas, Brookyne, 

su didele energija ruošiamas 
velykų pasitikimui. Paprastai, 
kasmet velykose Prospect 
Parkas būna papuoštas naujai 
išauklėtomis .gėlėmis ir jį ap
lanko iki 30,000 žmonių, šie
met parko tvarkytojai ruošia 
išauginti iki 5,000 gėlių, ku
rios jau žydės velykose.

Nelaimė ar Savižudystė
Helen Richards, 31 metų 

moteris, vargingai gyvenus su 
dviem mažais vaikais, iškrito 
pro langą ir užsimušė. Jos abu 
vaikai ir ji sirgo škarletina, 
tat nežinia, ar ji karštyj per 
nelaimę iškrito, ar gal pritrū
kus kantrybės tiksliai tą pa
darė.

New Yorko prieplauka vir
to Anglijos ir Francijos di
džiųjų laivų apsaugos vieta. 
Anglija ir Francija tūkstan
čiais moka už “burdą“ savo 
laivų. Bet tas nepigiai atseina 
ir Jungtinėms Valstijoms, nes 
priseina tuos laivus daboti. 
Štai aną dieną suskambėjo te
lefono varpelis vienoj polici
jos stoty j.

—Heilo!—storu balsu tarė 
policijos eitenantas.

—Heilo!.. Heilo! — nu
gąstaudamas kas tai šaukė— 
Policija ?

—Taip.
—Na, tai klausyk, aš tik 

girdėjau du vyrus kalbančius 
vokiečių kalboj ir jų vienas 
sakė: “Mes šią naktį išsprog
dinsime anglų laivą “Queen 
Elizabeth.” Dvi minas padė
jome prieplaukoj!“ — Saugo
kite !

Atrodo, kad tokis pasikal
bėjimas labai panašus į juoką, 
juk jeigu tai būtų tikrovė, tai 
nejaugi tie minų padėjėjai bū
tų .tokį žiopli, kad eiti į gatvę 
ir tas slaptybes pasakoti. Bet

vis vien New Yorko policija 
labai sujudo. Keli desėtkai 
uniformuotos policijos slan
kiojo kraštu; 115 slaptos poli
cijos sekiojo kiekvieną praei
vį, kuris tik bent kaip jiems 
buvo panašus į “bombų padė- 
jiką,” prieplaukos krašte, na
me ir net ujpėj jieškota minų, 
bet nesurasta; Hudson upėj 
visą naktį sukinėjosi kraštų 
apsaugos karinis laivas, ve
džiodamas švyturiais ir jieško- 
damas “sabotažninkų,“ du'po
licijos motoriniai laiveliai 
pupsėjo, tai viena, tai kita 
prieplaukos puse ir vis nieko 
nerado.

Kaip matome, tai tie Angli
jos ir Francijo laivai tik ne
smagumą mūsų policijai daro 
ir dar gali padaryti nesmagu
mo tiems piliečiams, kurie žin
geidumo apimti grūdasi, kad 
nors viena akimi pamatyti 
tuos laivus. Kas užtikrina, kad 
kokis slaptas policininkas, no
rėdamas pagarsėt neįtars 
vieną, kitą panašų į “sabotaž-

Tėvai Susitaiko—Vaikui 
Geriau
--------—-------------• t

Mary Romaine ir jos vyras 
Louis susitaikė ir atgavo savo 
20-ties mėnesių berniuką iš 
policijos priežiūros, ši moteris 
buvo palikus berniuką ir išva
žiavus darbo jieškoti. Ji buvo 
suimta ir kaltinama “vaiko 
palikime.“

Baisus Vargas Privedė 
ŽmogŲ prie Pamišimo
Rudolph Flury, 38 metų vy

ras, Bronx gyventojas, apipy
lė kerosimi savo žmoną Elasą 
ir uždegė. Moteris tuojau vir
to į liepsnojančią ir bėgio
jančią žvakę. Vyras tą pada
ręs atsisėdo į kėdę. Moteris 
savo gyvastį išsigelbėjo, kad 
ji nutvėrė blanketą ir į šį įsi
suko, o jos dukra kibirą van
dens ant jos užpylė. Vis vien 
ji labai apdegė ir išvežta į li
goninę.

Iš pradžios kapitalistinė 
spauda tą žmogų bandė per-* 
statyti, kaipo žvėrį, bet pas
kui turėjo pakeisti gaidas, nes 
apdegusi moteris pareiškė: 
“Jis ilgai nedirbo. . Mes visi 
vargome. Mano vyras labai 
rūpinosi ir tas jį išvarė iš pro
to.“

Dukra tą pat patvirtino, 
kad tėvas * labai buvo geras, 
mylėjo šeimą, bet didelis rū
pestis sugriovė jo nervus. 
Reiškia, baisaus įvykio kalti
ninkė yra kapitalistinė tvarka, 
o' ne kas kitas.

Trumpos Žinutės
Brooklyne viena diena pas 

teisėją M. T. Abruzzo piliety-, 
stės popieras gavo 327 nauji 
piliečiai.

Sako, kad šiemet Amerikos 
aviacijos fabrikai ant 86% 
daugiau dirba'*, kaip pereitais 
metais.

J. Johnstone susiginčijo su 
E. Brinkeriu dėl $50 skolos ir 
pastarąjį nužudė. Už tai jis 
gavo 30 metų kalėjimo.

Dainininkė Lily Pųns auka
vo Metropolitan Operos fon- 
dan $1,000.

ninka.“c

Pasaulinėj Parodoj į busus 
publiką priims ir išleis tik per 
vieną pusę, tai daro saugumo 
gerovei.

Didina Laivų Prieplauką
Brooklyrie yra karo laivyno 

stotis. Karo laivyno adminis
tracijos pastangomis yra didi
nama ši stotis. Nauji pastatai 
bus ant Little ir kitų gatvių, 
kurie apims kelis ketvirtainiš- 
kus akrus žemės plotą. Kasi
mo darbai jau pradėta.

Moteris Iššoko Pro Langą
Louise Stein, 38 metų am

žiaus moteris, gyvenus ‘ 1175 
Grand Con., iškrito pro lan
gą nuo penkto aukšto ir užsi
mušė. Ji iškrito iš 1236 Grand 
Con. namo. Moteris buvo per
siskyrus su savo vyru ir pasku
tiniu laiku pakrikusiais ner
vais. Jos piniginėj atrasta tik 
$1.05.

J. Floon, 45 metų amžiaus, 
traukiamas atsakomybėn, kad 
jis iš šalpos biuro išgavo $494 
pašalpps, tuo kartu privatinėj 
įstaigoj dirbdamas ir gauda
mas apie $1,000 algomis.

Apiplėšė Viešbutį - Gaudys Vagišius
Viešbutis Imperial Hotel, 

ant Broadway ir 32nd St., die
nos laiku apiplėštas. Trys gin
kluoti plėšikai įsiveržė 11:45 
valandą dieną ir išsinešė per 
$2,100.

Pikietavo Miesto Rotušę

Brooklyno policija kreips 
daugiau atydos į mažąsias 
valgyklas, ypatingai taip va
dinamas “Lunch Wagon,” nes 
pastaruoju laiku kelis žmones 
apvogė jose. Astorijoj buvo 
apvogtas Bernardas Lovelan- 
das, nuo kurio “Lunch- Wago- 
ne“ trys plėšikai atėmė $46.

Per 2,500 viršutinių trauki
nių darbininkų pikietavo New 
Yorko City Hali. Pasklydo 
pranešimas; kad miestas nu
vers viršutinius traukinių til
tus ant 2nd ir 9th gatvių. 
Darbininkai reikalavo, kad 
minimi viršutiniai traukiniai 
būtų palikti, nes juos nuver
tus darbninkai neteks darbo.

Atvežė Auksą ir Pabėgėlius

Žmogus Vogė Sandvičius

Italų laivas “Rex“ atplauk
damas į New Yorko prieplau
ką atvežė 10 tonų aukso ka- 
valkais, kuris vertas $10,000,- 
000 ir kartu 208 pabėgėlius iš 
Europos.’ Dabartiniu laiku 
“Rex“ laivas yra vienas iš di
džiausių, kuris plaukioja per 
Atlanto Vandenyną, bet ir jis 
plaukioja labai retai.

Ferdinand Varnet patsai 
pasidavė policininkui ir. pasa
kė, kad jis vogė sanvičius. Tas. 
žmogus savo laiku turėjo ge
rą darbą, bet jo neteko, tada 
jį pametė ir mergina. Jis sakė 
policininkui:

—Neturiu darbo, merginos, 
smagumo, valgyti norėjau ir 
vogiau sanvičius — daryk su 
manim ką nori.

Apdegė Smagumo Teatras
I

Burleskinis Star teatras, 389 
Jay St., Brooklyne, apdegė 
tuo laiku, kada tik prasidėjo 
mažai pridengtų merginų vei
kimas. Teatre buvo per 300 
žmonių. Visi išėjo sveiki.

Garsinkite savo biznį dien- 
raityje “LaisvSje”.

Cicele Keikert, 2725 Ma
rion Ave., atrado savo vyrą 
nutroškusį ant gezinio pečiaus. 
Mano, kad jis apalpo ir kris
damas atsuko ragelius.

Policininkas pašovė M. 
Sherptuką, kada jis lipo į pa
vogtą automobilių.

H. McPhillip, 60 metų žmo
gus, įkrito į tuščią šulinį In
woo d e ir visą naktį ten išbu
vo. žmogus sušalo ir labai su
vargo, kad paimtas į ligoninę.

J. Viviano, 42 metų am
žiaus, teisiamas už nužudymą 
J. Gutilos. Sako, kad jis Gu- 
tilą nužudė 1917 metais. Jis 
jau buvo 30 kartų pirmiau tei
stas ir apkaltintas įvairiais 
prasikaltimais.

D. Silverman, 51 metu, tak
sio vežėjas, areštuotas ir kal
tinamas, kad jis laikė $1,200 
vertės vogtų žiedų, laikr.ode- 
lių ir tt.

• WPA darbininkai kasdami 
Miler Fielcle atrado jau kelin
to žmogaus kaulus. Atrodo, 
kad ten koki piktadariai savo 
aukas laidojo.

I iki■ .11   —
i' ‘ o ? t

Gaisras kilo Woodside mie
sto dalyj ir net septynios krau
tuves nukentėjo.

Antradienį, kovo 19 d., Juo
zinių Dienoj, kalbės per Ra- 
die Xavieras Strumskis, žino
mas lietuvių, Monopolio savi
ninkas. Jo kalbos tema bus 
apie lietuvių biznį ir pramo
nę. Jis kalbės savo biznio bu
vimo 5 metų sukakties proga. 
Strumskį kalbant girdėsite 
nuo 4:30 vai. po pietų, iš sto
ties WHOM, 1450 kcs., Jono 
Valaičio vadovaujamoj pro
gramoj.

MEDŲ
Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Karkiančius

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą 
Liepų Žiedu 75c. Kvorta

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum.

Gaukite ••Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.
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Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

p
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.
' Tel.: STagg 2-8842

ĘF

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

O

r?

SIŲSKITE Į LIETUVĄ
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMĄ
Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 

padėkų už taip gražią dovaną.

KNYGA Iš 56 PUSLAPIŲ 
Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio 

Spalvuotos Spaudos Viršeliais 
KAINA 80 CENTŲ

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykinių 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 j 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.

M RA M MIVIM M M M M MA ĮŲĮ

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT QfL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokax .mus be jokio mokesčio.
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natinis Lietuviškas

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

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

Telefonas EVergreen 7-1661

RHEA

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

Sun. all day and night

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

Managed by

TEITELBAUM

©

Telefonas: Humboldt 2-7964 ' J
580 SUMMER AVENUE 

Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

Q

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Mine

Iįiquot£

Gaminam valgius b 
turime Amerikoi 
išdlrbimo ir impor. 
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

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

Iš senų padarau 
n a u jus 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 STORES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Degtinės, Konjakai, Vynai •
Alus ir Valgiai e

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY AND NIGHT

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accę^nodations.

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

Turkish Room, .Russian
Swimming Pool, Fresh




