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

........—«

New Yorko darbo unijos 
ir kitos organizacijos jau 
pradeda ruoštis prie Pir
mosios Gegužės. Kovo 30 
šaukiama plati konferenci
ja. Visos lietuvių darbinin
kiškos organizacijos turėtų 
išrinkti ir pasiųsti delega
tus. 

I

Ypatingai šiemet Geguži
nė turėtų būti skaitlingai 
ir energingai atžymėta. Kai 
Roose velto administracija 
pasuko į dešinę ir tempia 
Ameriką į europinį karą, 
tai darbininkams reikia 
kuopti savo jėgas ir nepa
siduoti.

Buržuazinių laikraščių 
korespondentai jau prade
da prisipažinti, kad jie per
dėm melavo apie Suomijos- 
Sovietų Sąjungos karą. Tik 
dabar, girdi, jau galima 
šiek tiek teisybės pasakyti.

Ir kai palengva teisybė 
iškyla aikštėn, tai visi tie 
suomių pasigyrimai pavirs
ta į nieką.

Gal niekados pirmiau 
buržuazinė spauda taip ne- 
nusimaskavo, kaip šiame 
kare. Per tris mėnesius su 
viršum tik melu ji gyveno 
ir melu maitino savo nelai
mingus skaitytojus.

Mūsiškė menševikų, kle
rikalų ir smetonininkų 
spauda nei kiek neatsiliko. 
Kas blogiausia, kad ji dar 
ir dabar susirietus tebeme
luoja. . >

Pavyzdžiui, “Vienybėje” 
(kovo 15 d.) skaitome: 
“Kare žuvo arti pusės mi- 
liono Sovietų karių ir 30,- 
000 suomių.”

“Naujienos” (kovo 14 d.) 
sako: “Rusai paliko Suo
mijoj apie 250,000 užmuštų 
ir tiek pat sužeistų raudon
armiečių; o suomių krito 
kokie 35,000 ir buvo sužeis
ta apie 35,000.”

Ir tu man taip suskaityk. 
Ot, vienas Brooklyne, kitas 
Chicagoje sėdėdami suskai
tė iki vienam kariui, kurie 
žuvo abiejose pusėse!

Kaip nelaiminga žuvis, iš
mesta ant smėlio trokšta 
vandens, taip menševikai, 
klerikalai ii’ smetonininkai 
troško Sovietų Sąjungos 
pralaimėjimo. Jie to visai 
neslėpė. Pradedant ponu 
Vitaičiu, baigiant ponu Gri
gaičiu, kasdien jie meldėsi 
už Mannerheimo laimėjimą.

Bet Mannerheimas nelai
mėjo. Dabar ir lietuviškų 
peckelių visos viltys užgęso. 
Vaikštinėja jie nuliūdę, 
kaip žemes praradę.

Suomijos buržuazija te- 
bestraksi. Tanner ir Kalio 
tebegieda seną giesmę. Jie 
vėl kalba apie ginklavimąsi 
iš naujo. Jie reikalauja są
jungos tarpe Švedijos, Nor
vegijos ir Suomijos.

‘ Gal jie ir nesiliaus strak
sėję, pakol sprando visai 
nenusisuks.

Šį sykį Sovietų Sąjunga 
prižiūrės, kad tame fW)nte 
daugiau jokia Mannerhei
mo tvirtovių linija nebepa
kiltų.

London. — Anglų karei
viams vėl leidžiama važiuot 
namo pasisvečiuot iš vaka
rų karo fronto. Nes ten 
mažai kas veikiama.

Berlin.—Vokiečių politi
kai ir jų spauda tvirtina, 
kad Vokietija laimėsianti 
“pilną pergalę” prieš Ang
liją ir Franci ją.

Naziai Sako, Italija Kariau
sianti Išvien su Jais

Berlin, kovo 18.—Prane
šama, kad Italija, galų gale, 
eisianti kafan išvien su Vo
kietija prieš Angliją ir 
Franci ją.

Suprantama, jog Musso
linis lygiai, kaip ir Hitleris, 
reikalauja, kad Anglija pa
sitrauktų iš Gibraltaro, 
Maltos ir iš viešpatavimo 
Suezo kanale. Nes kol Angli
ja valdo tas pozicijas, tol ji
nai gali elgtis kaip “smau
gėją” vandens kelių per 
Viduržemio Jūrą.

Toms River, N. J.—Tar
domas Horner Fisher, 16 
metų, kuris nušovė 
brolį Louisą, 14 metų.
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ANGLUOS KOVA SU VOKIEČIAIS RUMUNIJOJ 
DEL RUMUNU GELEŽIES ŠERUHitleris Tariasi su

Mussoliniu Sulaikyt
Balkanus nuo Karo

Roma, kovo 18.—Hitleris 
pervažiavo per Brenner 
tarpkalnę, iš buvusios Au
strijos į Italiją, ir sutiko 
Mussolinį.

Hitleris tariasi su Musso
liniu svarbiausia apie tai, 
kaip veikti, kad Balkanų 
šalys — Jugoslavija, Rumu
nija, Bulgarija, Turkija— 
laikytųsi bepusiškai ir ne
leistų Anglijos ir Francijos 
armijoms maršuot per Bal
kanus prieš Vokietiją.

Kad Švedija ir Norvegi
ja atsisakė praleist per sa
vo žemę talkininkų armi
jas, tai dabar Anglija ir 
Franci ja tegalėtų užpult 
Vokietiją tiktai per Balka
nų šalis, kaip rašo United 
Press, amerikonų žinių ag
entūra, iš Berlyno. O jei 
Balkanai nepraleidžia tal
kininkų armijų, tuomet tal
kininkam “nieko daugiau 
nielieka, kaip mušt savo 
kaktomis į Vokietijos Sieg
fried tvirtovių liniją,” ku
rios jie niekad negalėsią 
pralaužt, kaip teigia vokie
čių politikai.

Jeigu Ėalkanų kraštai 
laikosi bepusiškai, tai Vo
kietija iš jų dikčiai gauna 
pirkt ir įvairių sau reik
menų.

Pranešama, jog Hitleris 
ir Mussolinis užtikrins Bal
kanam neliečiamybę iš Vo
kietijos ir Italijos pusės, 
jeigu Balkanai laikysis be
pusiškai. Sakoma, jog Vo
kietija ir Italija prašys, 
kad ir Sovietai užtikrintų 
neliečiamybę Rumunijai ir 
kitiem Balkanų kraštam.

Spėjama, kad jeigu Bal
kanai nepraleis Anglijos ir 
Francijos armijų, tai ang
lai ir francūzai, anksčiau 
ar vėliau, turėsią taikytis 
su Vokietija be laimėjimo 
talkininkams.

Švedija Bijojo Blogesnio 
Helsinkiui Likimo

Stockholm, Švedija.—Šve
dų valdžia bijojo, kad jeigu 
Helsinkio Suomija toliau 
tęs karą, tai galės prarast 
nepriklausomybę, kaip sakė 
Švedijos užsienių reikalų 
ministeris Guenther: Todėl 
Švedija pasistengė suvest 
Suomijos valdžią j taikos 
derybas su Sovietais.

Reikalauja Indam Ne
priklausomybės nuo 
Angly; Smerkia Gandhi
Ramgarh, Indija. — Tau

tiniame Indų Kongrese, Su- 
bhas Chandra Bose smer
kė kitą indų vadą Mohandą 
K. Gandhį kaip ' “silpna- 
blauzdį;” jis neigė Gandhio 
politiką, “kuris atsisakė 
nuo kovos už nepriklauso
mybę todėl, kad Anglija 
dabar veda karą.”

Subhas Chandra Bose, 
buvęs Indų Kongreso pir
mininkas, išstatė dabar ši
tokius reikalavimus:

Kovot už visišką Indijos 
nepriklausomybę nuo An
glijos.

“Mes turime tęst kovą, 
nežiūrint tarptautinės pa
dėties.

“Mes norime išvystyt pa
žangią pramonę Indijoj, o 
Gandhi bruka mums tokius 
mylimus savo dalykėlius, 
kaip alkoholio uždraudimas 
ir rankdarbiai.

“Mes norime tokios ne
priklausomybės, kaip kad 
Jungtinių Valstijų nepri
klausomybė. O Gandhiui 
užtektų dominijos stovio, 

[kaip kad Kanados.”
S. Ch. Bose taipgi užreiš- 

kė:
“Karas sustiprino, mūsų 

poziciją, ir aš nematau 
priežasties, kodėl mes tu
rėtume liautis kovoję už ne
priklausomybę, nors mes 
nepripažįstame teroristinės 
kovos... Anglai įsivaizduo
ja, būk mes nenorime vesti 
kovos už Indijos nepriklau
somybę; jie gavo tokį įspū
dį todėl, kad Gandhi nuo 
praeito rugsėjo elgiasi kaip 
nuolaidai! j antis silpnablauz- 
dis. Jeigu Gandhi būtų lai
kęsis tvirtai, tai gal anglai 
būtų suminkštėję.”

Ar Indija dalyvautų An
glijos kare/ jeigu Anglija 
duotų Indijai nepriklauso
mybę? Į šį klausimą Sub
has Ch. Bose atsakė, kad 
Indija pirma stengtųsi pa
tirt tikruosius Anglijos ka
ro tikslus.

(Indija, didžiulis kraštas 
su bent 320,000,000 gyven
tojų ir l,802J000 ketvirtai-

| nių mylių ploto, tebėra vai- 
savo doma kaip Anglijos koloni-

Bucharest, Rumunija. — 
Čechoslovakijos ginklų fab
rikas Zbrojovka mieste 
Bren pirm karo turėjo 170 
tūkstančių'šėrų Rumunijos 
Reshitą geležies fabriko ir 
330 tūkstančių šorų Com- 
psha Mica Cugir ir kitų Ru
munijos metalo fabrikų. 
Compsha Mica Cugir kom
panija pagamina daugiau
sia ginklų Rumunijos armi
jai, čechoslovakai tų šėrų 
savininkai buvo padėję juos 
į Westminster Banką Lon
done.

Kai vokiečiai užėmė če- 
choslovakiją, nazių valdžia, 
pareikalavo, kad Londono 
bankas pervestų tuos ru
muniškus serus Vokietijai. 
Bankas ir Anglijos valdžia 
atmetė Vokietijos reikala
vimą. O prasidėjus karui 
tarp Anglijos - Francijos ir 
Vokietijos, Anglija užreiš- 
kė, kad ji tuos Šerus užgro
bia kaip priešo nuosavybę.

Rumunijos valdžia pernai 
lapkrityje išleido įsakymą, 
kad visi rumunų kompani
jų serai esami užsieniuosę 
turi būt sugrąžinti. O jei
gu ne, tai tokių Šerų savi

Virš 70 Mainieriy Bū
sią Žuvę per Eksplo

ziją Kasykloje
Bellaire, Ohio. — Hanna 

angliakasy kloję įvyko baisi 
nuodingų dujų ' eksplozija. 
Keli užmuštų mainierių la
vonai išimti; 90 gyvų išgel
bėta; bet dar lieka 69 ang
liakasiai požemyje daugiau 
kaip tūkstančio iki virš 
dviejų tūkstančių pėdų gel
mėse. Kompanijos viršinin
kai sako, “visai mažai vil
ties telieka juos išgelbėti.”

Kuriuos sprogimas tuo- 
jaus neužmušė, supranta
ma, daugelis jų paskui žuvo 
nuo nuodingų dujų.

Uždraudė Šnipinėjimus 
Per Telefoną

Washington. — Jungti
nių Valstijų Vyriausias 
Teismas buvo uždraudęs 
valdžios agentam prijungt 
šalutines telefonų vielas ir 
taip šnipinėti pasikalbėji
mus tarp žmonių, kurie yra 
įtariami kaipo žmogvagiai, 
raketieriai, taksų sukčiai ir 
kt. Nežiūrint teismiško už
draudimo, vis* tiek Federa- 
lio Tyrinėjimų Biuro agen
tai nuo 1931 m. iki šiol šni
pinėjo pasikalbėjimus per 
telefoną.

Dabar teisdarystės minis
terija vėl uždraudė telefo- 
niškus šnipinėjimus ir pa
reiškė, kad teismai atmestų 
šitaip išgautus parodymus.

Maskva. — Buvusią Suo
mijos Mannerheimo tvirto
vių liniją Sovietai perorga
nizuoja ir daug labiau: su
stiprina' jau kaip Vorošilo- 
vo liniją.

ninkai galės- kreiptis į Ru
munijos teismą, reikalauda
mi išduot jiems šėrų dupli- 
katus ir panaikint/ užsie
niuose esamus šeinis.

Tuom Rumunijos įsaky
mu pasinaudojo Vokietija. 
Ji kreipėsi į rumunų teismą 
ir laimėjo bylą. Teismas 
nusprendė išdduoti šėrų du- 
plikatus dabartiniams savi
ninkams Bren-Zbrojovkos 
ginklų fabriko ir panaikint 
senuosius spėrus, laikomus 
Londone.

Bet teismas dar nedavė 
rašyto patvarkymo vokie
čiams kaip tų šėrų savinin
kams. Nes Anglija smar
kiai užprotestavo prieš Ru
munijos teismo sprendimą.

Iš antros pu$ės, Vokieti
ja daro didelį spaudimą 
Rumunijai, kad išduotų vo
kiečiams duplikatus mini
mų Šerų. Todėl dar nėra ži
nios, ką Rumunija, galų ga
le, padarys su jais.

Jeigu vokiečiai gautų 
tuos Šerus, jie taptų stam
biais dalininkais rumunų 
geležies ir ginklų fabrikų, 
kas būtų Anglijai labai ne
sveika.

Švedijos Ministeris Ati
dengė Pavojingus Jai 

Talkininkų Planus
Stockholm, Švedija.—Už

sieninis Švedijos ministeris 
Chr. E. Guenther viešai tei
sino savo valdžią, kad jinai 
nesiuntė savo reguliarės ar
mijos į Suomiją prieš So
vietus ir kad Švedija atsi
sakė praleist Anglijos ir 
Francijos kariuomenę į 
Suomiją.

Ministeris Guenther sa
kė: Talkininkai ne taip no
rėjo nusiųst savo armiją 
Suomijai prieš Sovietus. Jie 
labiau norėjo atsiust savo 
kariuomenę į Norvegiją ir 
Švediją, kad iš šių dviejų 
kraštų galėtų užpulti Vo
kietiją ir užkirst Vokieti
jai gavimą geležies rūdos, iš 
Švedijos.

Guenther nurodė, jog tal
kininkai laukė, kad Švedija 
pasiųstų saviškę armiją į 
Suomiją. Tuomet talkinin
kai būtų .galėję , atgabent 
savo armijas į Švediją. Nes 
jeigu Švedijos armija būtų 
buvus Suomijoj, tai Švedi
ja nebūtų galėjus ginklais 
priešintis talkininkams, ve- 
žantiems anglų ir francūzų 
kariuomenę į Švediją.

Bet Vokietija būtų nety
lėjus; ji būtų veikus prieš 
Švediją ir Norvegiją, ir 
taip švedai būtų likę įvelti 
į Europos karą, kaip' sakė 
ministeris Guenther.

Kiek Žuvo Angly Lakūny
London. — Anglų valdžia 

skelbia, kad nuo kovo 9 d. 
žuvo dar 33 kariniai Angli
jos lakūnai. O nuo karo 
pradžios iki tos dienos buvo 
žuvę 379 anglų lakūnai.

Vokiečiai Pavojingai 
Sužeidę 4 Stambius 
Anglų Karo Laivus

Italy Generolai Apžvalginėja 
Vokiečių Tvirtoves

Berlin. — Atvykęs Itali
jos fašistų milijos koman- 
dierius, generolas Melchio- 
ri apžiūrinėjo vokiečių tvir
tovių linijas vakarų fronte. 
Su Melchiori ten buvo ir 
gen. E. Marras, narys Ita
lijos atstovybės Vokietijoj. 
Vokiečių karo vadai rodė 
savo tvirtovių įrengimus 
tiem italams.

Oras Tinka Karui Va
karę Fronte, bet Vis 

Dar Nekariaujama
Paryžius. — Oras vakarų 

fronte jau tinkamas karui, 
bet nei vokiečiai nei talki
ninkai nepradeda rimtai 
kariauti.

Paryžiaus pranešimai 
Amerikos spaudai sako, 

įjog talkininkai laukia, kad 
vokiečiai pradėtų veržtis 
per francūzų Maginot tvir
tovių liniją, o vokiečiai lau
kia, kad talkininkai imtų 
štrumuot vokiečių tvirtovių 
sieną.

Kai kurie Francijos poli
tikai abejoja, ar anglai ir 
francūzai vien tik blokada 
galės priversti vokiečius 
pasiduoti. .

Ragina Užpult Sovietus
Francūzų spaudoj pasiro

do daugiau raginimų už
pult Sovietus per Kaukazą 
ir Juodąsias Marias, ypač 
stengtis užgrobt Sovietų ži
balo šaltinius Kaukaze.

♦

VOKIEČIAI SUNAIKINĘ 
FRANCŪZŲ PUNKTĄ
Berlin. — Vokiečių ko

manda praneša, kad jie vi
sai nušlavė vieną francūzų 
žvalgų punktą Saar fronte, 
o vokiečiai šturmavusieji tą 
punktą visi sveiki išlikę.

Mussolinio Pasikalbėjimas 
su Hitleriu

Brennero, Italija, kovo 
18.—Čia Mussolinis kalbėjo
si su Hitleriu 2 valandas ir 
12 minučių. Pasikalbėjimų 
turinys neskelbiamas. Bet 
suprantama, jog Hitleris, 
tarp kitko, prašė Mussoli- 
nį, kad Italija negamintų 
Franci j ai jokių karo įran
kių ir nepraleistų jai jokių 
būtinų karo reikmenų.

NAUJESNIS, GRAŽES
NIS VIBORGAS

Maskva.—Sovietai prave
da skubius darbus atstatyti 
Viborgą, buvusį Helsinkio 
Suomijos miestą, kuris da
linai sunaikintas per karą. 
Naujasis Viborgas bus 
daug gražesnis už senąjį, 
nors ir senasis buvo gražus. 
Pagal taikos sutartį, Vibor
gas perleistas Sovietams.

Berlin. — Sugrįžę vokie
čių lėktuvų komandieriai 
Fr. Doensch, Mac Magnus- 
sen ir kiti parnešė daugiau 
žinių, kaip jie bombardavo 
Anglijos karo laivus Scapa 
Flow įlankoje ir anglų or
laivių stovyklas.

Anglijos valdžia andai 
buvo paskelbus, kad ji jau 
nelaikanti savo karo laivų 
Scapa Flow įlankoje. Bet 
Vokietijos lakūnai praeitą 
šeštadienį užtiko didelį 
daugį Anglijos karo laivų 
toje įlankoje. Bombardavi
mui vokiečiai pasirinko di
džiausius anglų laivus ir 
bombomis tiesiai pataikė į 
tris karo didlaivius ir į vie
ną stambų šarvuotlaivį.

Vokiečių lakūnų koman
dieriai, sugrįžę namo, sako, 
kad tie keturi kariniai an
glų lavai tapo “labai skau
džiai sužeisti ir, turbūt, dar 
du kiti sužeisti. Be to, nuo 
bombų sprogimo keli ang
lų laivai pašokę iš van
dens.”

Kiti vokiečių lėktuvai tuo. 
tarpu bombardavo Anglijos 
orlaivių stovyklas Strom- 
ness, Earth House ir Kirk
wall, ir kaip sako vokiečiai, 
padegė jas.

Anglų priešorlaivinės ka- 
nuolės ir lėktuvai smarkiai 
veikė prieš vokiečius, bet 
visi vokiečių lėktuvai sveiki 
sugrįžę namo.

ANGLŲ PRANEŠIMAS 
SKIRTINGAS

London. — Anglų vyriau
sybė sako, kad vokiečių lėk
tuvai bombomis sužeidę tik 
vieną Anglijos karo laivą, 
ir tai nepavojingai. Anot 
anglų, jie vieną vokiečių 
lėktuvą nušovę žemyn ir 
kelis sužeidę, bet sužeistieji 
pabėgo.

Per tą nazių lėktuvų už
puolimą vienas nekariškis 
žmogus užmuštas ir 7 su
žeisti, kaip praneša anglai.

Vokiečių lėktuvai taipgi 
bombardavo bei kulkasvai- 
džiais apšaudė vieną preki
nį Anglijos laivą ir du kari
nius laivukus, bet anglai 
sako, kad šie laivai sveiki 
išlikę.

Amerikoje Tebėra 9 iki 
12 Milionų Bedarbių

Washington, kovo 18.— 
Ekonominiai prezid. Roose- 
velto patarėjai pranešė 
jam, jog dabar Jungtinėse 
Valstijose yra ne mažiau 
kaip 9 iki 12 milionų visiš
kų bedarbių.

Fabrikantų Taryba pri
pažįsta virš 9 milionų be- > 
darbių, o CIO unijų centras 
atranda, kad šiemet sausio 
mėnesį buvo 12 milionų be
darbių.

ORAS. — Nešalta; būsią 
lietaus.
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site • laikraščiuose apie tai, kiek daug 
prezidentas rūpinasi ‘mažąja Suomija’, 
tai mes, Puerto Riko žmonės, galvojame 
apie ‘mažąją salą’, taip arti esančią nuo 
Jungtinių Valstijų... bet kaip ji toli 
nuo Amerikos vyriausybės ir Amerikos 
kongresmanų, kurie pamiršta rūpintis 
savo namais, bet rūpinasi taip tolimai
siais namais...”

Pasirašo: Santiago, Rodriguez, Quino
nes, Rosario, Oropesa, Gonzalez, Gut- 
rra, Marcano.

Tame laiške yra ir daugiau karčios 
teisybės tiems vyrams, kurie tiek daug 
kalba apie “Mažąją Suomiją”, o pamirš
ta net pamąstyti apie tuos laikus, kai 
Amerikos marininkai buvo išsodinti Hai
ti, Santo Domingo, Meksikoj.

Nebūtų padarę klaidos, jei laiško au
toriai būtų priminę ir Panamą, ir Kubą, 
ir Nicaragua...

Ateivių Gynimo 
Konferencija

Prieš 69 Metus
Prieš 69 metus (kovo mėn. 18 d., 1871) 

Paryžiuje buvo įsikūrusi pirmoji darbo 
žmonių valdžia, pirmoji proletarinė dik
tatūra, kuri visam pasauliui yra žinoma 
kaipo Paryžiaus Komuna.

Paryžiaus Komuna gyvavo neilgai,— 
per du mėnesius ir dešimt dienų—reakci
nei buržuazijai su pagalba užsienio bur
žuazijos, pavyko ją sunaikinti; pavyko 
paskandinti ją darbo žmonių kraujo tva
ne.

Betgi Paryžiaus Komunos dvasia ne
žuvo. Ji gyvuoja ir gyvuos. Iš Paryžiaus 
Komunos sėmėsi sau pamokas Lapkričio 
Revoliucija. Paryžiaus Komunos didvy
rių darbai pasiliks didžiausioj pagarboj 
pasaulio darbo žmonėse, kol jie gyvuos.

Paryžiaus Komuna įsikūrė tuojau 
Vokiečių-Francūzų karo. Šiandien, po 69 
metų, toji pati Francija ir vėl yra Ha
re su Vokietija, kurią tuomet valdė Bis- 
marckas, o šiandien—Hitleris. Tai jau 
antrasis Franci jos Karas su Vokietija po 
Paryžiaus Komunos. Liejamas darbo 
žmonių kraujas, naikinamas turtas, žu
doma civilizacija ir kultūra. Ir vis tai dėl 
saujalės žmonių interesų!

Toj pačioj Franci jo j šiandien viešpa
tauja žiaurus teroras. Paryžiaus Komu
nos komunarų sūnūs ir dukterys—komu
nistai ir visi pažangūs žmonės,—kemša
mi į kalėjimus, persekiojami, tik todėl, 
kad jie priešinasi karui, žmonių žudy
mui.

Kaip pasaulis būtų laimingas, jei šian
dien, įkvėpti Paryžiaus Komunos didvy
riškumo dvasia, Franci jos, Anglijos ir 
Vokietijos darbo žmonės atsipalaidotų 
nuo tų valdovų, kurie įtraukė tuos kraš
tus į karą; kad jie pasiųstų juos šunims 
šėko pjauti, sulaikytų karą ir paskelbtų 
savo kraštuose komunas, užtikrinančias 
visiems darbo žmonėms taiką, gražų ir 
šviesų gyvenimą!

“Istorijoj Dar Nebūtas 
Puolimas.. ”

Aprašydamas suomių-raudonarmiečių 
mūšius, “Lietuvos Aidas” (iš kovo mėn. 
2d.) šitaip žymi:

“Negalima nepripažinti, kad Sovietų 
Sąjungos karinės pajėgos nebuvo - gana 
rimtai įvertintos. Paskutinėse kovose So
vietų Sąjunga panaudojusi gerą medžia
gą ir stipriomis jėgomis vykdžiusi ofen- 
syvą. Laikraščiai pabrėžia, kad tokio 
smarkaus puolimo istorija dar nežinan
ti.”

Daugelis rimtų korespondentų tąjį 
faktą pripažino ir pripažįsta, bet tūli 
anti-sovietiniai Amerikos lietuvių laik
raščiai nuolat ir nuolat rašė, jog “suo
miai pliekia raudonarmiečius,” jog “rau
donarmiečiai Suomijoj susmuko” ir tt.

“Mažoji Suomija” ir Puerto Rico
Pereito šeštadienio “Daily Workeryj” 

tilpo keletos puerto-rikiečių (Ameri
kos piliečių) laiškas. Jame tie žmonės 
kreipia dėmesį prezidento Roosevelto, 
kuris yra labai susirūpinęs “Mažosios 
Suomijos” likimu. Laiško autoriai sako:

“Per daugiau kaip 40 metų amerikie
čiai valdo šitą Karibėjaus salą. Kaip ži
noma, Puerto Rioo yra tauta su visomis 
sudarančiomis tautą savybėmis. Po be
veik pusės šimtmečio “amerikonizavi- 
mo”, puerto-rikiečiai dar vis yra puer- 
torikiečiais. Tame krašte yra keturios 
ar penkios cukraus korporacijos, kurios 
tą salą kontroliuoja politiniai ir ekono
miniai. Puerto-rikiečiai tebėra tik bau
džiauninkai. Jųjų visuomeninės ir kultū
rinės sąlygos dar vis yra blogesnės, ne
gu buvo ispanams salą valdant. Kaip jau 
daugelį kartų salos gubernatoriai pareiš
kė—visi gubernatoriai siunčia savo ra
portus kiekvienais metais—daugiau kaip 
pusė gyventojų yra bedarbiai ir apie du 
trečdaliai gyventojų badauja. Visos šios 
informacijos dažnai pasirodo amerikinė
je ir Puerto Riko spaudoje.

“Eikime prie dalyko. Kai jūs skaity

Dėl Paramos Vilniui ir Jo 
Sričiai

. Draugijos Vilniaus kraštui 
remti vyriausias komitetas, 
teikdamas paramą' Vilniui ir 
jo sričiai džiaugiasi tuo, kad 
atskiros organizacijos, įstai
gos ir įmonės savarankiškai 
teikia paramą n tiži urėtoms 
vietoms ar asmenims.

Siekia Savo Tikslo
Apgailestaudamos, kad Anglija su 

Francija bijojo padaryti įsiveržimą 
j Suomiją ir kariauti prieš Sovietus, 
“Naujienos” šitaip mokina Chamberlai- 
na: £

“...jeigu jie (talkininkai) nesuskubo 
suorganizuoti pakankamai didelę jėgą 
prieš bolševikus šiaurėje, tai jiems rei
kėjo kirsti Stalinui iš pietų pusės, per 
Juodąją jūrą. Įsiveržusi į Kaukazą, fran- 
cūzų - anglų kariuomenė būtų, kaip be
matant, sustabdžiusi gazolino pristaty
mą sovietų lėktuvams ir tankams Suo
mijoje!”

Kitais žodžiais, Grigaičiui nepatinka, 
kodėl talkininkai neplečia karo; kodeL 
jie neskelbia karo Sovietų Sąjungai. Tai 
nėra vieno Grigaičio filozofija: ją nuolat 
kartoja ir kiti socialistų lyderiai.

Viskas liudija, kad jiems vyriausiai 
rūpi pradėti karą prieš Sovietų Sąjungą, 
jiems labiausiai nepakenčiamą socializ
mo raštą.

Kiekvienas taiką mylįs žmogus šian
dien daro viską, kad karą susiaurinti, 
kad jį greičiau užbaigti, na, o socialistų 
lyderiai—kad karą praplėsti, kad jin 
įtraukus juo daugiau žmonjų!

Kad padrąsinti Anglijos ir Franci jos 
valdovus paskelbti karą Sovietų Sąjun
gai, jie skelbia ir skelbia pasakas, būk 
Sovietų kariuomenė esanti silpna, būk 
Sovietų Sąjungą bus galima greit šu- 
kriušinti.ir grąžinti ten kapitalizmas.

Gražūs Grigaičių sapnai, puikios sva
jonės—svajonės, kurių matyt, jo žila 
galvelė nesulauks realizuojantis...

Bus N eutr alinės
Šiomis dienomis Rygoje įvyko Lietu

vos, Latvijos ir Estijos užsienio reikalų 
ministerių suvažiavimas. Kaip spauda 
praneša, visi trys ministerial išleido pa
reiškimą, skelbiantį, kad visos trys Pa
balti jos valstybės į europinį karą nesi- 
kiš. Josios buvo neutralinės ir tokiomis 
pasiliks.

Tai visiškai korektiškas žygis. Būtų 
labai smagu, kad tasai pareiškimas išsi
pildytų. Juo mažiau šalių bus įvelta į 
einamąjį europinį karą, juo tas karas 
greičiau užsibaigs, su mažiau nuostolių.

Tačiau vyriausias komitetas 
yra pastebėjęs, kad toks para
mos teikimas turi ir blogybių, 
nes pasitaiko, kad parama su
teikiama ten, kur ji jau buvo 
suteikta, o nesuteikiama jos, 
kur ji yra reikalingiausia. Be 
to, pasitaiko, kad atskiros or
ganizacijos paveda suteikti 
paramos savo sąskaita ir jos

nesuteikia, arba pažada jos 
suteikti D-jos Vilniaus Kraštui 
Remti sąskaita, o vyriausias 
komitetas apie tai nieko neži
no.

Berlin. — Jei Ispanija 
reikalaus, kad Anglija pa
sitrauktų iš Gibraltaro ir 
sugrąžintų Ispanijai, Vo-

Reikįa pripažinti, kad ši 
Ateivių Gynimo 4-ta Kon
ferencija, kuri įvyko kovo 
2 ir 3 dienomis, Kotelyje 
Annapolis, Washington, D. 
C., buvo viena iš žymiausių, 
kokioj bent kada man teko 
dalyvauti. Į šią konferenci
ją suvažiavo apie 30 0 de
legatų nuo įvairių įvairiau
sių tautų, visokių religinių 
įsitikinimų, • aukštų valdi- 
kų ir profesionalų, atsto
vaudami virš pusšešto mi- 
liono organizuotų žmonių. 
Bet visi be išimties stojo už 
tą vien^ bendrą tikslą— 
ginti -ateivius nuo reakcio
nierių pasimojimo ant jų 
laisvės, kad atmušti tuos vi
sus svetimšaliams ir abel- 
hai visai Amerikos liaud
žiai pražūtingus bilius, ku
rių reakcioniški senatoriai 
ir kongresmanai jau turi 
prikepę apie 70.

Gal tas ir nėra nuostabu, 
nes pažangesni valdininkai 
ir vidurinės klasės žmonės 
numato, kad Čionais įvykus 
fašistiniam perversmui, vi
si pažangesni ir demokrati
ją mylinti žmonės atsidurtų 
tokioje pat padėtyje, kokio
je atsidūrė Vokietijos Rei
chstago—Parlamento atsto
vai ir visi pažangesni val
dininkai ir vidurinės klasės 
žmonės, po hitleriniam per
versmui. Vienas buvęs Vo
kietijos parlamento narys, 
kuriam pavyko ištrūkti iš 
hitlerinio kalėjirpo, parašė 

, brošiūraitę, kuri tapo išver
sta į anglų kalbą ir užvar
dinta “Bloody Myth”. Toje 
brošiūraitę jė jis atžymi, 
kaip girti Hitlerio traperiai 
su pasityčiojimu .daužė gal
vas parlamento atstovams 
hitleriniam kalėjime.
Sveikinimai Konferencijai

Pasveikinimų šiai konfe
rencijai, laiškais ir telegra
momis, buvo prisiųsta tiek 
daug, kad būtų užėmę visą 
sesiją juos perskaityti. To
dėl konferencijos pirminin
kas tik žymesnių žmonių 
sveikinimus perskaitė, liku
sių tik sveikintojų, vardus 
pažymėjo: Sveikiniinai buvo 
atsiųsti nuo prez. Roosevel
to. ir nuo visų jo kabineto 
narių, nuo Aukščiausio Tei
smo teisėjo Frank Murphy, 
nuo National Youth, nuo 
M. Maverick, San Antonio, 
Texas, majoro, nuo John 
L. Lewis, C.I.O. prezidento, 
nuo kongresmano Vito 
Marcantonio, nuo New 
Yorko majoro L. LaGuar
dia, nuo N. Y. valstijos 
Lieut. Gubernato riaus 
Charles Poletti, kuris svei
kindamas konferenciją, tar
pe kitko, sako: “Organi
zuota kampanija prieš ne- 
piliečių mažumas yra pavo
jingas signalas dėl visų, ku
rie supranta ir įvertina 
Amerikos demokratiją.” 
Sveikino vyskupas Edward 
L. Parson, iš San Francis
co ir šimtai kitų.

Poll Tax
Poll Tax bene bus žy- 

miausis kaltininkas, dėl ku
rio turėjo susitverti Atei
vių Gynimo Komitetas ir 
dėl ko turėjo įvykti ši kon
ferencija. Visose pietvaka
rinėse valstijose, kiekvie
nas pilietis yra aptaksuoja- 
mas po $2 į metus pagal
viniais mokesčiais, “poli 
tax” w vadinamais. Ir kuris 
pilietis nėra užsimokėjęs tų

to-kietija pilniausiai rems
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taksų metai iš kalno, neturi 
teisės balsuoti. O tose vals
tijose atlyginimas už dar
bą yra taip menkas, kad net 
valdžios statistika priparo- 
do, kad tų valstijų sudėjus 
visas algas į daiktą, išpuo
la tik po $314 ant darbinin
ko į metus. O įvairių plan
tacijų, girių ir vaisių au
gintojų darbininkai bei sha- 
recropperiai, kurie sudaro 
didžiumą tų valstijų darbi
ninkų, toli gražu ir tiek ne
uždirba. Net valdžia ant 
WPA. projektų dirbantiem, 
tose valstijose, temoka tik 
po $21 į mėnesį.

Taigi, ar galima tikėtis, 
kad toksai pilietis, kuris sa
vo uždarbiu vargu pajėgia 
savo ir šeimynos gyvybę iš
laikyti, mokėtų tas taksas, 
tik kad gavus progą bal
suoti? Aišku, kad ne, ne
turi iš ko. Pasekmė to, to
se valstijose balsavimuose 
dalyvauja tik 19 nuošimtis 
visų piliečių. O tas 19 nuo
šimtis kaip tik greičiau ir 
susidės iš įvairių darbinin
kų išnaudotojų, kurie, no
rėdami išlaikyti tose valsti
jose darbininkus vergų pa
dėtyj, išsirenka į visas vald- 
vietes aršiausius reakcio
nierius, kokius tik gali savo 
tarpe surasti.

Valdžios rekordai liudija, 
kaip tie aršiausi reakcio
nieriai įsibriauja į Kongre
są su visai mažai balsų iš 
visų pietvakarinių valstijų. 
Paimkime vieną iš aršiau
sių, kuris prieš svetimšalius 
jau turi pagaminęs 7 bilius, 
senatorius ‘ Robert Rey
nolds, iš So. Carolina, tapo 
išrinktas tik su 45,351 bal
su. O kadangi iš valstijos 
tesirenka du senatoriai, jis 
galėjo gauti kelis kart tiek. 
Paimkim, tą raganų gaudy
toją, kuris liepė be jokių ce
remonijų išdeportuoti 7,- 
000,000 svetimšalių—kong. 
Martin Dies, iš Texas vals
tijos. Jis tapo išbalsuotas į 
kongresą tik su 12,816 bal
sų.

Suėmus visus aršiausius 
reakcijonierius ir svetimša
lių ėdikus, kaip sen. Rey
nolds, iš So. Carolina, se- 
nat. Stewart, iš Tennessee, 
kong. Sterns iš Alabama, 
kong. Hobbs iš Alabama, 
kong. Dies iš Texas ir kong. 
Smith iš Virginia—jie visi 
kartu tėra gavę tik 170,796.

Tuo tarpu senatorius 
Wagner, iš New Yorko, ku
ris visados yra mėginęs pa
stoti reakcionieriams kelią, 
vienas yra gavęs 2,487,020 
balsų.

Tas visas aiškiai priparo-

do, kad nuėmus tas taksas 
nuo visų pusiau vergijoje 
gyvenančių darbininkų, jie 
iššluotų visus tuos reakcio
nierius iš J. V. Kongreso. 
Jau yra bilius, H. R. 7534, 
įneštas per kongresmaną 
Geyer, už nuėmimą tų tak
sų, kuris jau turėjo būti 
svarstomas Kongrese kovo 
6 d. Todėl mūsų visų orga
nizacijų ir pavienių yra 
būtina pareiga paremti Gey- 
erio H. R. 7534 bilių savo 
rezoliucijomis.

Biliai Prieš Svetimšalius
Bus aišku visiems, jeigu 

valdančioji klasė pultų visą 
liaudį kartu, ji atsidurtų 
kaip į mūro sieną su kakta. 
Bet kada ji pajėgia pada
linti į tautas, rases, religi
jas, į čiagimius ir svetim
šalius, ir dar pajėgia su
pjudyti vienus su kitais, ta
da reakcionieriams pasida
ro daug lengviau.

Peržvelgus nors keletą tų 
bilių, matosi daug duplika- 
cijos, tik su mažais pataisy
mais bei priedais. Bet visus 
suėmus kartu susidaro vai
zdas toksai: Jeigu ųors da
lis tų bilių pataptų įstaty
mais, tai visi nepiliečiai- 
svetimšaliai pataptų sure
gistruoti, būtų nuimtos jų 
pirštų antspaudos ir visa
dos turėtų nešiotis su savim 
registracijos kortelę, kad 
ant kiekvieno policisto ar 
kokio kito valdininko pa
reikalavimo galėtų parody
ti. O tas automatiškai pri
vers ir piliečius nešiotis pa
sus. Nes kaipgi kitaip po
licija galėtų atskirti pilie
čius nuo nepiliečių. Būtų 
įsteigtos koncentracijų sto
vyklos, neva dėl tų nepilie
čių, kurių dėl techniškų 
kliūčių nebūtų galima išde
portuoti. Juos patalpintų į. 
tas stovyklas ant viso am
žiaus. Vienas Iš tų bilių, 
H. R. 3030, įneštas per tą 
patį sen. Reynolds iš So. 
Carolina, kuris nusako de
portuoti visus nepiliečius, 
kurie yra išbuvę ant val
diškos pašalpos 6 mėnesius 
bėgyje 3 metų ir tt. ir tt.

Todėl ši konferencija ir 
sudarė išvadą, kad reakci
jos pasikėsinimas ant atei
vių ir abelnai ant visų ma
žumų, yra žingsnis į pasi
kėsinimą ant visos liaudies 
laisvės ir veda į fašistinį 
perversmą. Ir todėl ši kon
ferencija suplanavo visus 
galimus būdus atmušimui 
to reakcijos pasimojimo. 
Visi pažangesni kongres
manai ir senatoriai, konfe
rencijoj kalbėdami atsišau
kė per delegatus į plačią
sias mases, kad masės pa
remtų juos su protesto re
zoliucijomis prieš tuos bi
lius, nes pažangiųjų kon
grese yra mažuma.

Todėl, iki dar nepervėlu,

ir mūsų visos organizacijos 
turi siųsti protesto rezoliu
cijas, per savo valstijų se
natorius ir kongresmanus 
ir įvairioms Kongreso ko
misijoms, kurios svarsto 
tuos bilius. Dėl informaci
jų, mūsų visos organizaci
jos turi būti kontakte su 
Svetimšaliams Ginti Komi
tetu, adresuodami: Ameri
can Committee for Protec
tion of Foreign Born, 79 
Fifth Ave., New York, 
N. Y. O kur įsisteigs jo 
jo skyriai ant vietos, kreip
tis į juos. J. N. Simans.

S. L A. Rinkimu 
Pasekmės

Bendrai: 263 kuopa ir 265 
kuopa.

Ant Prezidento
F. J. Bagočius.................. 14
W. F. Laukaitis .............. 2
J. Miliauskas ....................... 12

Ant Vice Prezidento
J. K. Mažukna .................. 27
V. A. Keresevičius .......... 1

Ant Sekretoriaus
M. J. Vinikas ................ 9
D. Pilka ........................... 9
K. Michelsonas .................... 10

Ant Iždininko
K. P. G ūgis ......................  15
J. J. Bachunas ................ 6
J. Žebrys ................................. 11

Ant Iždo Globėju
S. Mockus ......................... 10
E. Mikužiutė ..................... 7
P. Dargis ................................. 27
J. Brazauskas ................... 1
J. Januškevičius, Jr.............. 10
J. K. Urbonas................... 1

Ant Daktaro Kvotėjo
Dr. Staneslow ................... 5
Dr. Biežis ......................... H
Dr. Graičiunas .................... 12

—o---
KAIP KUOPOS BALSUOJA

SLA 263 kuopa, Virden, Ill. 
ir 265 kp., Treveskyn, Pa.

Ant Prezidento
263 kp. 265 kp.

F. J. Bagočius 0 14
W. F. Laukaiti? 0 2
J. Miliauskas 9 3

Ant Vice Prezidento
J. K. Mažukna 9 18
V. Keresevičius 0 1

Ant Sekretoriaus
M. J. Vinikas 0 9
Dr. D. Pilka 0 9
K. Michelsonas 9 1

Ant Iždininko
K. P. Gugis 0 15
J. J. Bachunas 0 6
J. Žebrys 9 2

Ant Iždo Globėjų
S. Mockus 0 10
E. Mikužiutė 0 7
P. Dargis 9 18
J. Brazauskas 0 1
J. Januškevičius 9 1
J. K. Urbonas 0 1

Ant Daktaro Kvotėjo
Dr. Staneslow 0.5
Dr. Biežis ,. 0 11
Dr. Graičūnas 9 3

SLA Narių Kom.

Hollandijos miškuose įtaisyti “tankams širstai” ir tranšėja.
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Antradienis, Kovo 19, 1940

The Epic of Lithuania
-------- m _----------------------------------- ---------------------- ---------------------

by Walter Kubiliuj 
CHAPTER XIII

KOSCIUSKO’S REVOLT was
crushed and Russia, Austria and 

Prussia met at the conference table 
to divide the spoils. Poland now suf
fered her third partition. Whatever 
was left of Lithuania was taken by 
Russia.

Catherine II took possession of 
Kaunas, Vilnius, Brest, Mi tau and 
Grodno. The greater part of Lithua
nia was now under Russian rule. 
Lithuania Minor, the territory of 
Memel (Klaipeda), was in the hands 
of Prussia.

The Czarina was not to forget 
the role the Lithuanians played in 
their attempt to stave off inevitable 
absorption by Russia. As a punish
ment thousands of those who had 
taken part in Kosciusko’s revolt 
were sent to the wilds of Siberia.

The consequences of foreign rule 
fell fast. The country was now ruled 
by Russian officers and officials. 
The gentry, quick to recognize on 
which side the landed bread was 
buttered, became loyal subjects of 
the Czar. The peasants and villagers, 
whose sympathies remained with the 
Lithuanian nation, were deprived of 
their farms and forced into serfdom. 
The Russia iron heel was method
ically clamping down.

In 1801 the territory whose po
pulation was predominantly Lithua
nian was cut in half and called the 
Government of Vilna and the Gov
ernment of Grodno.

Lithuanian Suppression
A censorship of all books in the 

Lithuanian language was invoked by 
the Russian officials and every hin
drance possible was made to dis
courage the teaching and speaking

of Lithuanian. Even though the 
schools of the country were conduct
ed in the Polish tongue a Lithuanian 
nationalism persisted through secret 
societies and in the homos of the 
Lithuanian families.

Many of the Lithuanians who 
were exiled or managed to escape 
the Russian police were men with
out a country. They wandered over 
the face of the globe. They became 
soldiers in Napoleon’s army and died 
in Haiti and Italy. Bonaparte had 
made a promise to restore Poland 
to independence. If Poland was to 
be born again, would not Lithuania 
also arise from the dead? So rea
soned the Lithuanians, and they 
joined his army during the war with' 
Prussia.

Napoleon Bonaparte
Following the Treaty of Tilsit 

when the rulers of Russia, France 
and Prussia met on the banks of 
the Nemunas, the Duchy of Warsaw 
was reetablished. Suvalkija and the 
Palatinate of Augustavo were ceded 
to the duchy. The Lithuanians on 
one side of the Nemunas (Niemen 
River) were now separate from 
those on the other.

In 1812 France and Russia clash
ed. Lithuania become a battleground 
once more.

Czar Alexander I, in order to be 
sure of the support and loyalty of 
the Lithuanians, attended a ball 
held in Vilnius where the tinsel and 
pomp of imperial corruption charm
ed the Lithuanian aristocracy.

The sympathies of the gentry 
were with the Czar who represented 
the security and the maintainance of 
their parasitical hold upon the Lith
uanian people. Meanwhile the serfs 
awaited the rule of the French in

the hope that their semi-slavery 
would be abolished.

The Corporal Passes
Napoleon, however, cared little for 

the welfare of the Lithuanian 
peasants, he used their desire to 
crush the Russians only insofar as 
it strengthened his plans. The people 
were quick to see that Napoleon’s 
plans did not include the creation of 
a free and independent Lithuania, 
but only a provisional government 
under French guidance.

But many young Lithuanians took 
the chance. They marched with Na
poleon to Moscow.

The eagle’s campaign was a dis
astrous failure. In his retreat from 
Moscow through Lithuania and ac
ross the border, Napoleon found the 
populace resentful. Provisions were 
scarce. Roads and bridges were des
troyed. The aristocrats who had 
joined him now sold out in an effort 
to get back into the good graces 
of the Czar.

The conqueror of Europe left the. 
bodies of 300,000 soldiers on the’ 
roads from Moscow and Vilna. Be
hind him was a desolate Lithuania-^ 
robbed and ransacked by two ar
mies. The Czar’s reprisals for Lith
uanian aid to Napoleon were quick.

The Russian Rule

Youth and Labor —Baltimore News-I “Mock Wedding”

Trečias pfislApfa

Join Forces

Frankly Speaking:-
“Lietuva” and the Critics

Last Tuesday a goodly number of 
people assembled in Laisve Hall to 
discuss the failings, merits, mistakes 
and accomplishments of “Lietuva”, 
Walter Kubilius’s controversy-rais
ing play.

The play, having excited a small 
furore in the Lithuanian public, was 
literally hauled over the coals, no 
holds barred, and actors, director, 
author and the Liaudies Teatras 
alike received wholehearted, lam
basting criticism. The lusty bom
bardment didn’t swamp the basic, 
healthy aspects of “Lietuva”, nei
ther could it hide in any way the 
great step made forward, despite 
technical difficulties, despite lack of 
time, despite scarcity of actors for 
roles, and despite the unfortunate 
apathy certain individuals have for 
experimental drama. '

For the first time, in my recol
lection, people took violently op
posed sides judging a Lithuanian 
play. Previously, plays were forgot
ten after a night’s performance with 
a sigh of regret, a chuckle of con
tentment or with positive pleasure. 
“Lietuva” stands in the unique, if 
lonely, position of being daring and 
bold enough to shock the complacent 
Lithuanian public into some agile 
mental athletics. That being true— 
“Lietuva” has succeeded over and 
above its original purpose.

To trace the play’s beginning. Af
ter a great deal of sweating and 
study Walter handed in to the 
LMS Theatre Committee his brain 
child: a play portraying Lithuanian 
history, written to commemorate its 
independence anniversary. The Ame
rican version was instantly liked 
for its poetical qualities and dra
matic potentialities.

It was given to our friend Balsys 
who did a good job translating it 
and it was finally published. Later 
Amelia Yeskevich undertook to dir
ect and the Aido Chorus to sing.

Immediately, Arpelia, upon whose 
shoulders rested the unenviable res
ponsibility, ran into difficulties. I 
imagine she could tell the story, bet
ter. Actors had to be gotten, a 
stage had to be erected, costumes 
figured out, spotlights placed, music 
written and taught, and sound ef
fects smoothed into some semblance 
of tonal drama.

The play was performed to an 
inquisitive audience, half-expecting 
to laugh and ridicule, half-expecting 
something odd, unusual and exciting. 
All sorts of talk had circulated 
previously; shoulders were shrugged, 
predictions tossed off. Some con
demned it outright, some argued 
vociferously in its favor. Anyway, 
all this served to fill the hall.

The first scene opened cold. A 
woman next to me tittered nervous
ly. The sound effects startled some. 
But as the play progressed interest 
mounted. The dramatic incidents in 
Lithuania’s history unfolding scene 
after scene, the audience’s interest 
became more and more genuine.

Although it is impossible to speak 
for an entire audience (I’ll leave 
that to some of those critics) 
judging by the external evidences 
and ' the invisible but very evident 
audience reaction, I should say once 
the strangeness of the sound and 
lighting wore off the audience slip
ped gradually under the play’s spell. 
The beauty of the groupings, light
ing and costumes was impressive; 
the dignity and solemnity of the 
serious scenes struck home; the 
singing, the moving figures, the 
words, became synchronized and 
carried the audience along harmon
iously.

I can safely say the first half 
went over; they caught the imagin
ation and created the correct inter
play of emotion. Unfortunately and 
unaccountably, a speaker took the 
floor in the middle of the second 
act, which broke the continuity of 
the play. It was further aggravated 
by another long pause after the act.

The third act already had two 
strikes on it. The long waits had 
their irritating effect that somehow 
penetrated behind stage because the 
actors began stumbling over lines, 
action was delayed, obvious errors 
made, some “blind spots” reached 
where helplessness spotted the act
ors’ armor, and there came a “let 
down”. Probably this was due to 
insufficient rehearsals. The act tried 
to perk up, but its faltering begin
ning had done the damage. It never 
fully recovered. To top it off, in the 
last, most impresive scene where 
the Lithuanians’ struggle for freed
om and national consciousness was 
summed up in a dialogue between 
two actors, one suddenly seemed to 
lose power in his. voice. Strain 
though the audience might, not a 
word was heard beyond the first 
five rows. The curtain rang down 
on a rather ignoble finish.

This in no way finnished the play 
finally and patly in anyone’s mind. 
The first two acts stuck and the 
audience received the author and all 
connected with the play with 
warmth and applause.

The performance didn’t settle the 
dispute.

Laisvė printed several articles on 
the play and the discussion continu
ed, which led to the Tuesday. night 
meeting.

As I have mentioned, severe criti
cism was given and the play’s faults 
analyzed with microscopic diligence. 
As many people as there were, there 
were that many opinions. Everyone 
agreed that there hadn’t been 
enough time to really whip the play 
into shape.

There were a few who lampooned 
performing a la “living newspaper”. 
There were others who calmly stated 
that such' a form was a good one 
and could be used in the future.

Personally, I feel that the Lith
uanian public is not averse to new 
forms altogthėr if given in prescrip
tion doses. It could very well have 
boycotted Walter’s “folly” by simply 
staying away. But it didn’t. In spite 
of some of the adverse predictions 
floating around (no doubt reaching 
many an ear) the Lithuanians came 
to see the play, laying out 50 cents 
to 1 dollar for seats.

Perhaps “Lietuva” was needed to 
shock the Lithuanian public into 
realizing that drama, like politics 
(tactics and strategy taken into 
consideration) changes, and sooner 
or later that Change affects us. 
Those critics who condemn the form 
used, in Walter's play on the ground 
that the Lithuanians cannot under
stand nor appreciate the symbolism, 
nor keep pace with the rapidly 
changing scenes, nor connect the 
individual blackout scenes to form 
a complete, whole picture in their 
minds, underestimate the intelli
gence of the Lithuanian audience. 
They haven’t had the chance to see 
many types of drama.

It’s like wearing a new pair of 
shoes. And another thing, now that 
the first performance has been 
given, other performances can be 
changed, slowed up or shortened to 
accomodate our audiences. The form 
cannot be briefly dismissed as un
usable when is has only once been 
presented, and the wide field of pos-

All those who had arms in theirj, 
possession or who helped the French 
army were sent to Siberia. To 
weaken Lithuanian consciousness the 
Russians encouraged the Poles. The 
universities taught only in thePolish 
language and the younger genera
tion became imbued with Polish pa
triotism, Polish tradition.

What was even worse—the dig
nity and history of Lithuania was 
discredited.- History books were 
written saying that Lithuania al
ways belonged to Russia and that 
only now did it come back to the 
motherland like a lost child.

But despite all this Lithuanian 
culture still managed to glimmer in 
the darkness. Mickevičius kept tradi
tion alive in such books as “Konrad 
Wallenrod” and “Gražyna”. Poškevi- 
čius, Valenavičius and Stanevičius 
published book of songs and poetry 
in the Lithuanian language.

The Lithuanians would live despite 
the blood that was shed and the 
dark days coming for them.

i (to be continued)

Mutt Turns Down 
Scab Offer

ROCK ISLAND, Ill. — This is a 
story about a dog named “CIO” and 
how he’s become one of the staunch
est supporters of striking workers 
at the J. I. Case tractor plant here.

The dog turned up around the 
Case plant several months ago, and 
made friends with the workers who 
were building a strong local of the 
Farm Equipment Workers Organiz
ing Committee. When the workers 
struck two weeks ago, “CIO” didn’t 
know about it and stayed in his 
usual lodging hbuse inside the plant. 
. The next morning, a few scabs 
entered the factory when police 
pried open the picket-surrounded 
gates. That was too much for “CIO.” 
He left immediately and joined the 
striking workers. Since then he 
hasn’t gone through the gates, even 
when the plant offered warmth and 
shelter on cold nights.

Instead, the workers have made 
a place for him at strike headquar
ters, and there he is content to re
main until the workers regain their 
jobs under union conditions.

Meanwhile, “CIO” can be seen at 
all hours of the day around the 
strikers’ picket lines.

SEATTLE—Pooling strength in a 
common fight for jobs and peace, 
labor and youth prepared for closer 
friendship and fraternal cooperation 
in the Seattle- Youth Welfare cen
ter which will open soon in the Bay 
building.

In a vigorous statement of pur
pose in forming the center, Paul 
Stumpf, executive secretary of the 
ĮSeattle Industrial Labor Unions 
Council declared:

"Organized labor is indignant at 
the hypocritical efforts of the em
ployers, in whose hands is the con
trol of employment, to place blame 
and responsibility for youth jobless
ness at the door of the unions.Trade 
.unions don’t own the factories and 
shops and quite naturally can’t hire 
or -fire workers. That privilege, as 
Everyone knows, is the exclusive ju
risdiction of the employers.”

Following the lead of John L. 
Lewis, who championed the welfare 
of young people at the American 
Youth Congress, the Seattle CIO 
Council established the center de
dicated to the task of fighting for 

’jobs in a peace-time economy.
While supporting programs for the 

assistance of youth, the center an
nounced it would extend a helping 
hand to other organizations striving 
for security in a nation drifting to
ward war.

Expressions of support were made 
for the American Youth Act, conti
nuation of NYA and CCC without 
military aspects, and support for 
the old age pension union and its 
initiative to provide security for old 
age, work for youth.

Opposition was expressed to Owen 
D. Young’s American Youth Com
mission anti-labor youth program 
and to huge expenditures for war 
purposes, which might better be 
turned into a work program for 
youth.

“The Youth Center cannot give 
jobs to anyone, since it has no con
trol of hiring,” Stumpf explained. 
“Its primary object is to help young 
people to become organized on a 
program to fight for jobs.”

BALTIMORE, Md.—March 11, 
1940, the Baltimore Leaders held 
their monthly meeting at our usual 
“headquarters”, Mrs. Jacobs home 
(our sponsor).

The meeting went along “smooth
ly” for a while. Our secretary Mil
dred received a letter from one of 
our ex-members inviting the club to 
a party on March 24. Besides us 
there will be many other guests. If 
I am not mistaken there will be 
more than twenty-five guests. This 
may be our club’s chance to enroll 
a few new members. It looks like 
our President, Charles Juškauskas, 
is doing the hard work in getting 
members. Come on, we are falling 
down on our job. Let’s get down to 
some hard work and get some mem
bers. I know by experience that it 
is sometimes a hard thing to do— 
to get permanent members. But ne
ver give up, try and try again.

A little more about our affair 
planned for April ,27. The club is 
holding its second annual dance. At 
this dance there will be a grand 
drawing for first prize, $5.00; se
cond, $3.00. The third prize will be 
a beautiful canary.

The affair is to be held at the 
Lithuanian Hall, 853 Hollins Street.

At the end of our meeting there 
was a hot discussion on whether the 
members should participate in both 
the Convention and the Track and 
Field Meet ,held by the L.D.S. in 
August. The members voted just for 
the Convention because they feel 
that are not quite qualified to enter 
the Field Meet.

P. S. The Baltimore Leaders will 
not continue the Bowling Team be
cause not all the members can show 
up. Some have reasons for not at
tending, but I hope the B’more 
LeaDerS will try to begin their team 
again.

Ida Balses,
LDS Correspondent.

For So. Boston
SO. BOSTON, Mass.—This litle 

town from way up in Mass, is going 
in for entertainment in big way. 
Most important on the agenda nov> 
is a "Mock Marriage” to take place 
at our hall on Wednesday evening, 
March 27. To put a little more ex
citement into the proceeding, the 
bride and lucky groom will be kept 
secret until the time they meet at 
the altar.

Of course there will be refrseh- 
ments served that evening. And we 
also urge all who come to bring 
rice and stuff!

The other big item in our town is 
the L.D.S. news sheet, issued solely 
for members in Massachusetts. Eve
ryone thinks it’s swell and right 
now we’re having a contest to get 
a name for our scandal sheet. The 
person who suggests the best name 
will receive two free tickets to the 
Annual May Spring Frolic to be 
sponsored by the L.D.S.ers of Mass.

Our New Officers:—Here’s ano
ther reason why we expect to lick 
Chicago in our private membership 
race feud: We have a new president 
and a new recording secretary who 
are doing their bit for the branch. 
Gus Sabulis is the new president 
and Adele Pluta is now the record
ing secretary. Good luck to both!

On Bowling:—We’re not saying 
we will, but we are saying we might 
have two new bowling trophies for 
the So. Boston LinDenS. We’re de
pending upon the girls, and also the 
fellows, to bring them in. • ..

That’s all for this time!
—On Top Of It All.

Ex-Pug Rebels 
At Fem Togs

razor

from the 
the Czar- 
and self
edges Of

these childish in
smearing tactics

To a Contemporary.—
Petty squabbles, bickerings and 

childish factional disputes have long 
been common in the Lithuanian 
press and in Lithuanian organiza
tions. Perhaps it is a heritage that 
our parents have received 
early 1890’s and 1900’s for 
ist persecution put nerves 
control upon the 
semi-hysteria.

For that reason 
suit-throwing and
may be forgiven. But we cannot be 
so tolerant of American born Lith
uanians who should know beter.

We have in mind a contemporary 
English section in Brooklyn that has 
out-done an angry 9-year old in its 
effort to become a disciple of the 
Mr. Dies philosophy: “If you throw 
enough mud, some of it is bound 
to stick.”

We will not remind the over- 
enthusiastic young man that libel is 
a criminal act punishable by fine 
and imprisonment, but we would 
urge him, in the name of the 
decency and intellectual honesty 
of Lithuanian - American young 
people, to state his opinions honestly 
and openly—for he should know as 
well as everyone else that Lith- 
American youth will not be swayed 
by Hitlerean propaganda

In America we rely 
ligence and common 
cheap mud-slinging and

tactics.
upon intel
sense, not 
insinuation.

On the “Epic”:—
We are glad, and not a litle proud, 

that the Epic of Lithuania has caus
ed considerable favorable comment. 
We did not foresee this enthusiastic 
reception and must therefore say 
that back copies of the chapters are 
not available.

It must also be mentioned that 
the Epic of Lithuania will not be 
published in book form. If you wish 
to keep a record of the history we 
suggest that you clip out and save 
the published chapters.

“The young people out of work 
are sick of words and promises,” 
Stumpf said. “A stew of sympathy 
cannot feed them. Definite action 
bringing results is the need of the 
hour.” ,

MAN ABOUT TOWN
by JOSEPH SACAL

Pittsburgh Nights.
Cool, penetrating mists rising 

from the rivers and clingingly obs
cure ghostly figures of humanity. 
Occasional lights twinkle as a lonely 
river boat plies its way laboriously 
upstream mid the tooting of its 
whistle to warn unseen craft of on
coming danger. Like a giant spider
web, suspension bridges cast a blob 
of utter darkness upon the .already 
invisible scene.

dregs of human beings, solely be
cause material attention had not
been paid them by our national and
local political tribes. Sandusky
bridge-end in the place.

sibilities it opens up in presenting 
life on the stage is worth one, or 
even a few, snags on the drama 
road. Crying that our Lithuanians 
don’t want anything new in drama 
is like saying that Lithuanians like 
veal every day.- Why drama should 
be a permanently static affair in 
our circle is not understandable to 
me. Here, play after play has been 
successfully performed throughout 
the United States, widely acclaimed 
by old and young alike and some 
of us Lithuanians shudder to accept 
a slightly different form. If we 
stand for progress in science, eco
nomics and politics, why draw the 
tine at drama? It Isn’t the dog we 
have to change; it’s his tail which 
sometimes wags up and down in
stead of sideways. It isn’t the form 
we have to change, it’s the momen
tum, the scenes, the action, the 
lighting or sound effects, so that 
everyone can understand them.

Lithuanian or not, conventional 
forms or not habits or no, we are 
part and parcel of the rest of the 
world and absorb change in every 
aspect of life with it.

My statements do not preclude 
performing of the old, tried and true 
forms, nor do I mean by rooting 
for a new form to abandon every
thing dated before 1939. I simply 
want to express my delight at the 
presentation and reception of some
thing new and progressive and want 
to encourage that newness and 
progress.

In my opinion, "Lieutva” with all 
its difficulties was sincere, eventful 
(in its own way), direct in message, 
modern, containing some high, beau
tiful and stirring scenes, and was a 
healthy vitamin-filled, 'injection into 
the Liaudie^ Teatras. ,

—Birutė Fulton.

The wind rips violently at pas
sersby who wend their way to and 
fro over these giants of steel. Street 
lamps create grotesque and mishap- 
en figures of human beings on such 
nights as these. In the distance red 
blots of light are visible, indicating 
to the traveller of this lonely road 
that warmth and life are there.

Sandusky Street, is the name of 
this thorofare. And as the traveler 
steps from the suspension and onto 
terra firm a curious assortment of 
misshapen and old structures are his 
to view. Placards advertising that 
rooms and apartments can be rent
ed dominate over all else, except for 
the eerieness of dimly lit barrooms 
and the questionable characters that 
frequent them. Certainly this is ter
ritory for “slummers” and “debut
ramps” to witness.

Darkness may throw a protecting 
shield over the area in order to co
ver events from prying eyes that 
are not welcome, but pleasure-bent 
innocents are cajoled and urged to 
frequent the territory more often. 
Rooms may be obtained without too 
many questions being asked, and 
that the j&reet walkers with “cust
omers” patronize them regularly is 
an established fact. Strolling lei
surely, any sightseeker can glimpse 
scenes of slow walking women bent 
on being accosted (if you Can prove 
you’re not a dick). Derelicts occa
sionally ramble by and the customa
ry approach for a handout is in or
der. ,

Morning throws a different light 
on the territory, unless of course 
you are a judge of neighborhoods 
and their peoples. If you are not, 
then the old saying of "what you 
don’t know, won’t hurt you,” still 
goes. For those however, who want 
to see and witness how some of the 
“other half” live, drop around this 
territory. It will open your eyes to 
many things of local interest, espe
cially for the need of new housing 
in this area and the fact that un
employment has put people in this 
state of degradation and has made

New York Writes.
Spring is slowly creeping into the 

city... children arez beginning to 
play ball in the streets... mothers 
are again parking themselves on the 
sidewalks ... sweethearts are once 
more frequenting the parks..... The
stage is set for another Union 
Square saga.

Quite right gal, quite right, we 
say. But, you ought to see Pitts
burgh !
Announcements

Through Al Bernoth, of the 
Knights of Lithuania branch in Es- 
plen, we learn of an affair similar 
to what has been discussed at the 
past Youth Council sessions. Seems 
like Al is of the same opinion as I, 
—that it’s about time Lithuanian 
youth organizations came out in 
the open and advertised the fact of 
their existence. The Knights, as I 
understand it, are running a semi- 
formal dance on the 5th of May, 
with such a personage as Barron 
Eliot directing the musical end.

Continuing our discussion with 
Al, we find a yearning for coopera
tive action among all Lithuanian 
youth organizations and far be it 
from us to throw cold water on the 
idea. We, I hope, will in the near 
future accept a proposal to aid the 
Knights in their May 5th affair and 
at the same time, receive a bit of 
experience and knowledge for the 
Youth Council’s autumn shindig.

Since we started off with social 
function announcements, we may as 
well make it complete with this ca
lendar of events: March 16th. A 
membership party was held by the 
“Wilmerdingers,” in Wilmerding. 
Frank Zerk, their president and 
LYS correspondent aptly describes 
the shindig in his column. March 
30th sees the Ambridge LDS start 
off with a hangup dance. Wilmerd
ing is already prepared to go there. 
April the 5th sees another Youth 
Council meet which this time takes 
place in Esplen. All preparations 
have been made. April 11th will be 
marked as roller skating night since 
the North Side “Belvede'res” have 
taken over the Sheraden Skating 
Rink. Then of course, the Knights 
of Lithuania semi-formal on the 5th 
of May.

Keep these dates In mind!

UNIVERSAL CITY, Calif.—One 
of the funniest situations in movie 
records developed at Universal stu
dios when Hugh Herbert informed 
\his husky stand-in, Frankie Van, 
Jex-boxer, that he would have to put 
on women’s clothes and feminine 
make-up for scenes in which Her
bert portrays four sisters and their 
mother in “La Conga Nights.”

Van, who won 154 amateur 
matches and lost only six decisions, 
and was winner of 91 professional 
fights against 8 decisions lost, ask
ed to resign his job so that a girl 
might be hired to stand-in for Her
bert and wear the gowns while 
lights were being set.

Already taking a terrific ribbing 
from everyone on the Universal lot 
because of the array of gowns, wigs 
and feminine make-up he wears for 
his five female roles, Herbert 
promptly blocked hte move.

“I feel silly enough already with
out having a woman stand-in,”' Her
bert objected to director Lew Lan
ders.

After much persuasion, Van final
ly agreed to wear the dresses re
quired for Herbert’s stand-in.

Desk Thoughts:—
One of my friends was a grave

digger once. He is a rather pleasant 
sort of chap, home-loving and kind 
despite his somewhat rough exter- 
rior. He told me this story:

It had rained for many days and 
the ground was moist and gave 
under your feet as you walked. It 
was time for somebody’s funeral and 
a gravedigger decided to do the job 
alone, “I can dig this grave my
self,” he said, “for I know best how 
to do it. I don’t want to be bothered 
by others.”

And he started digging the grave.
Two feet.
Three feet.
Four feet.
Five feet. •
It had rained for many days and 

the clouds were overcast. There were 
shadows on the ground and the tang 
of autumn in the air.
• “I will dig the grave myself”, he' 
said, “the devil with anyone alse. 
Only I know what’s wrong and how 
to fix it.”

Six feet.
The ground around him 

the muddy earth moved 
had dug his own grave.

And the moral of this 
friend told us? Well, it
no moral except a technical one that 
only gravediggers can appreciate. 
But in hearing the story we began 
to think of the many gravediggers 
we know all about us.

Oh, you can find them almost eve
rywhere nowdays. They peep out at 
you through newspaper columns, 
they snicker over the radio, they 
sneer into their glass of beer, and 
they snarl as they sit quietly and 
complacently in their armchairs.

“Leave us alone,” they say, “the 
world’s stupid. Only we know what’s 
wrong but we’re not going to do 
anything about it. It’s hopeless.”

And they dig their intellectual 
graves.

Two years.
Three years.
Four years.
Five years.
It has rained for many years now 

the clouds are overcast. There

closed and 
down. He

Ye Dinosaur Egg 
Keeps Secret

CAMBRIDGE, Mass—The world’s 
oldest known vertebrate egg retain
ed the secret of its origin despite 
“candling” under X-ray equipment 
usually employed to detect flaws in 
military armament.

Disclosing that a 225,000,000-year- 
old fossilized egg found in Texas had 
been placed under X-ray at the Wa
tertown Arsenal in the hope of 
finding traces of an* embryo, Har
vard Zoologist Alfred S. Romer said.

“We had hoped, although not ex
pected, to find evidence of an em
bryo in order more definitely to 
identify the vetebrate which laid 
the egg. But the results proved es
sentially negative.

Some Signs Visible
“Some indications of internal dif

ferences are visible in *the X-ray 
plates, but it is impossible to at
tribute them to any embryological 
structures.”

The egg, he said, represents the 
most primitive type of egg to be 
laid on dry land, as distinguished 
from eggs deposited only in water. 
Determination of its origin would 
throw new light on the evolution of 
vetebrates from a lower form of 
life.

Contains Minerals
The fossil egg, three inches long 

and rusty in color contains iron and 
other mineral deposits which seeped 
through during the centuries. It was 
because of this mineral content that 
Romer and a colleague, Llewelyn 
Price, had the egg X-rayed by the 
powerful arsenal aparatus.

The negative results, Romer ex
plained, indicated that embryonic 
development had not progressed to 
any degree at the time the egg be
came partially broken and buried. 
The egg was preserved from the

story 
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and
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“Leave us alone," they say, “the 
world is going to the dogs but we’re 
not going to help you or 
to do

Dig.
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Dig.
For
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an awful crack when the 
reality make themselves felt.

the tang of gunpowder is in the

anything about it.
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are going to wake
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walls of

There are about four of five men 
stutterers to every woman who Stut
ters.

Linguists may stutter in one lang
uage and not in any other. Stutter
ing is a form of nervousness and 
may come from lack of knowledge 
of the subject.

Permian period.
Prior to th* Harvard discovery, 

the oldest known vecebrate eggs 
were the famed dinosaur eggs of. 
the Gobi Desert, which are about 
100,000,000 years old.
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SHAFT, PA.Laisvoji Sakykla
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žinojau

sušnabždėti

yra 
ka 

ant 
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Lietuvoje. Dėlto neverta žmo
nes mulkint melais ir manyti, 
kad tuom atitrauksit jų sim
patiją nuo SSSR. .Negalvokit 
taip; nuo vienintelio darbinin
kiško krašto neatstumsit žmo
nių, kurių širdys tvaksa dėl 
laisvės, žmonių, kurie nori nu
traukt pančius kapitalistų ver
gijos, dirbti ir žinoti, kad turi 
duonos kąsnį ir jos užteks vi
sados. . .

Nenoriu aš užgauti “Kelei
vio.” Neturiu jokio blogo tiks
lo, kad atitraukus žmones nuo 
skaitymo laikraščio, ne. Gal
būt niekad ir nebūčiau ban
džius rašyt jums, keleiviečiai, 
šį mažą pamokslėlį, bet mane 
išvedėt iš kantrybės. Suprantu 
jūsų tikslus. Nes ir jūs esat, 
kaip tie čigonai, keičiat savo 
kailį. Matot, kur galit pelnyt, 
tai ten ir linkstat. Reikia lai
kytis visada vienodai, nekeist 
nuomonės, kokiam nors vėje
liui pūstelėjus.

Tai tiek mano patirtų įspū
džių skaitant “Keleivį.” Tikiu, 
kad neįžeidžiau jūsų, nes aš 
to nenoriu padaryt.

jaunuoliai veda 
angliškai viršutinėje svetainė
je. Bet duokles visi moka į 
vieną vietą.

Iš svarbesnių tarimų galima 
pažymėti šitas: Nutarta su
rengti paskaitą ir diskusijas 
dieną, o vakare vakarienę. Iš
rinkta komisija pasitarti, ko
kia vakarienė ir kada bus su
rengta. Apie tai bus praneš
ta vėliau.

Kovo 6 dieną buvo laikytas 
Workers Alliance susirinki
mas LDS name. Dalyvavo apie 
25 žmonės. Svarbiausias nuta
rimas, tai surinkti 25 tūk
stančius pąrašų ant blankos 
dėl kongresmono Robert Cor- 
bait. Reikalaujama, kad val
džia daugiau skirtų bedar
biams pinigų ir kad atidary
tų daugiau WPA projektų.

Kovo 10 dieną įvyko disku
sijos Lietuvos Sūnų Draugys
tės svetainėje, Wilmerding, 
Pa. Rengė Lietuvių Kongreso 
skyrius. Diskusijose dalyvavo 
D. P. Lekavičius ir Jonas 
Monskis iš Pittsburgho. žmo'- 
nių nedaug tesusirinko.

1940—III—7. Linden.

Patirti įspūdžiai skaitant 
laikraštį

Neperseniausiai atvykau 
Amerikon, taip, kad nėra iš
dilę Lietuvos vaizdai ir tau
tiečių gyvenimas iš atminties. 
Nespėjo Amerikos triukšmas 
iŠdildyt taip netolimą praeitį 
iŠ mano atminties, šį sykį ne
rašysiu smulkiai visus pergy
ventus įspūdžius, čion pate
kus, tai atidėsiu vėlesniam 
laikui. Eisiu prie temos, kas 
man labiausiai krito į akis at
važiavus. O kas—atspėsit?

Tai jūsų Amerikos lietuvių 
laikraščiai. Pirmutinis laikraš
tis, į kurį aš žvilgterėjau, tai 
buvo “Keleivis.” Labai nuste
bau skaitydama, kad čion iš
spausdina tokius straipsnius: 
pavyzdžiui: išpeikia Lietuvos 
vyriausybę, Smetoną, giria 
Rusiją ir t.t. — kas pas mus 
Lietuvoje yra neleistina. To
kį laikraštį karo cenzūra bū
tų senai konfiskavus. O jo re
daktorių ir kitus įgrūdę šal- 
tojon kirmyt. Aišku, taip pat 
būtų nukentėjęs ir autorius tų 
straipsnių. O čia visai kas ki
ta. Rašyk ką nori, laikraštis 
išeis visada iš spaudos po pla
tųjį kraštą.

Tuomet man tik 
šiai buvo didelė 
skaitant “Keleivį.”
tik tiek, kad jis yra leidžia
mas socialistų. Perskaičius jį 
išgirdau visko, ko beveik ir 
negirdėjau. Smerkti Lietuvos 
vyriausybę ir t.t. Lietuvoj 
neleistina. Tik pamėgink 
nors tyliai
gerbiamo Smetonos; tai ir 
pajusi, kaip tave už sprando' 
nutemps šaltojon prasiblaivy
ti. Negali nieko sakyt ant jo. 
Visi žmonės žino karčią tiesą,1 
bet savo nuomones išreikšt ne
gali. Abelnai turi skaitytis su 
žodžiais. Jei žinai ir tiesą, tai 
geriaus tylėk ir kentėk, kaip ' 
Dievas prisakė.

Pabuvus kiek ilgiau Ameri
koje, užvirė karas suomių su 
rusais. Nugi žiūriu ir netikiu, 
manau, kad nematau gerai 
beskaityti “Keleivį.” Kažkas ' 
kitas pasidarė iš jo. Pradėjo ! 
garbinti svetimus stabus. Tie
siog nesuprantama, kaip greit 
pakeitė savo rūbą. Rašo nei 1 
vienas, nei du, bi tik yra pa
rašyta, popierio lakštai pilni, 
tai ir gerai, žmogus geriau įsi
gilinęs matai, kaip jie nori 
žmogų mulkinti. Vieną kartą 
taip parašo, kitą sykį kitaip. 
Taip, kad jų pačių raštai ne
sutinka viens su kitu, priešta
rauja viens kitam. Pavyz.: 18 
diviziją rusų mušė, šaldė taip, 
kad ir man pritrūko kantry
bės suskaitliuoti kiek ten tų 
divizijų buvo. Suprantama, 
karę metu yra kiekvienam 
sunku gauti tikslių žinių apie 
karo veiksmus. Kiekviena pu- 

. sė slepia savo pralaimėjimus.
Dabar vėl žiūrau: Stalinas 
susirgo protlige, slapta va
žiuoja gydytojas gydyti ir t.t. 
Žmogus gali greit susirgti, čia 
nieko stebėtino nėra — šian
diena sveikas, rytoj—lavonas. 
Aš tik daleidžiu, gal jis ir ser
ga, nes aš to nežinau, negaliu 
ginčytis smarkiai.

Įdomu man, iš kur kiti gali 
sužinoti, tokią gerą uoslę tu
rėti. Suuodė, kad ir gydytojas 
vyks pas jį, ir t. Ir vis slapta, 
kad ir jūs žinote. Visgi atsiran
da žemos valios žmonių, kurie 
paŠmeižia kitus žmones dėl savo 
politikos, žinau, jūsų, socialistų, 
keliai yra skirtingi, negu bol
ševikų. Nuomonės visad ski
riasi. Keista man daros pagal
vojus, kad anksčiau, prieš tą 
nelemtą karą, jūs vis nepei- 
kėt rusų, turėjot kitokią nuo
monę. Tik, staiga, pakeitėt 
ją. Reikia pirma gerai ištirti 
visą dalyką ir paskui krypt ki
ta linkme.

AŠ tikiu, kad “Keleivis” 
grįš į gerą kelią, kuomet Ru
sija laimės karą. Nes taip at
rodo iŠ jų straipsnių.

Jūs čia lietuviai ir abelnai 
visi žmonės — naudojatės di
desnę laisvę, negu anoje pu
rėje vandeny po -— Europoje,

Detroit, Mich
Pa-Detroit Lietuvių Moterų 

žangos Kliubas rengia prakal
bas 20 d. kovo, Draugijų Sve
tainėje. Kalbėtoja bus iš Brook
lyn, N. Y., drg. S. Sasnienė. Po 
prakalbų bus arbatos su medum 
ir užkandžiais. Tai galėsite su 
kalbėtoja susipažinti.

Vasario 25 d. gautos šios 
naujos narės:

B. Klimas, A. Maek, 
Kraptavičienė, A. Butkus, 
Krauzen, A. Valentine ir 
Brazauskas.

Knygutės mėnesinių mokes
čių yra gatavos, tai kliubo na
rės gaus ateinančiam susirinki
me, kuris įvyks 21 d. kovo, 
Draugijų Svetainėje, 4097 Por
ter St.

Kovo 8 d. prabėgo. Moterų 
dienoj nieko svarbaus nebuvo 
surengta. Tai yra apsileidimas. 
Mes turim vieną šventę į metus 
ir ta diena nebuvo brangi mū
sų kliubui.

“Moterų Žinios.” Kovo 6 d. 
prisiuntė 50 ekz. dėl platinimo 
tarp moterų. Yra gerų raštų 
apie moterų dieną. Tai darbi
ninkės moterys bandykite įsi
gyti tą numerį. Galėsite gauti S. 
Sasnienės prakalbose.

Kliubo Narė.

Iš sekmadienio į pirmadie
nį, kovo 4, įvyko keturi api
plėšimai lietuviais apgyvento
se vietose. Iš Ridge View sa- 
liūno išnešė 40 kvortų degti
nės ir mašiną su cigaretais. 
Ant kito skvero iš Mayers 
krautuvės pavogė 30 porų ke
linių. O P. Bayoro saliūno 
buvo pradėję langus plėšti 
apie 5 vai. iš ryto. Bet nespė
jo apsidirbti. Į tą laiką savi
ninkas atėjo, tai plėšikai pa
bėgo. P. Dargio paliktą jarde 
duoną ir keikus išvogė tą pa
čią naktį.

K. Kovo 10 dieną mūsų geras 
pažįstamas drg. J. Greičius 
bevalydamas saliūną paslydo 
ir susižeidė galvą. Dabar guli 
lovoje, blogai jaučiasi, daug 
kraujo nutekėjo, kol gydyto
jas pribuvo. Jo žmona pri
klauso .prie Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 160 kuoops.

Jonas Sulokis (vadinamas 
Kepurninku), bedarbis, pate
ko į “workhouse” ant nuo 2 
iki 5 metų už vagystę. Jis 
dirbdavo vieną dieną savai
tėje senoj General Hospitalė- 
je. žmogus pasiukvatijo paimt' 
kelius 
kitką.

sidabrinius šaukštus ir 
Tapo pagautas.

lietuviai gavo

Pittsburgh, Pa.
Kovo 2 dieną K. P. lietuvių 

skyrius Nortsidėje turėjo 
gražų parengimėlį. Susirinko 
20 žmonių—narių ir simpati- 
kų. Susėdus apie stalą prie 
užkandžių, paaiškinta per P. 
Martinkų, koks šio vakaro tik
slas, kam mes susirinkome ir 
ką mes turime apkalbėti. Jis 
nurodė, kad daug yra lietu
vių suklaidintų per laikraščius 
apie Sovietų Sąjungos karą su 
Suomija. Pasirodė, kad visuo
menė nori teisingų žinių. Ke
letas mūsų simpatikų labai 
gražiai diskusavo Sov. sutartį 
su Vokietiją ir apie turčių 
simpatijas Suomijos buržuazi
jai. Taipgi nurodė Anglijos 
propagandą, vedamą Ameri
koje. Publiką maitina labai 
neteisingomis žiniomis.

Labai buvo smagu išgirsti 
iš moterų pageidavimą, kad 
ir ant toliau tokios diskusijos 
būtų rengiamos. Nutarta kitas 
tokias diskusijas rengti kovo 
16 dieną L.D.S. name.

Ęirmininkavo D. P. Leka
vičius. Diskusijos^ balsą ėmė 
visi svečiai ir nariai. Skirsto
mės patenkinti vėlai naktį.

Kovo 7 dieną buvo laikytas 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 160 kuopos susirinki
mas savo name T320 Medley 
St. Dalyvavo 32 nariai. Senie
ji nariai laiko susirinkimą lie
tuviškoj _ąpatinėj_§yeUjnej, o

Buvo nuvestas ligoninėn į Lo- 
kus Mountain. Ligoninėje pa
darė operaciją ir Adomas po 
kiek laiko pasveiko. Parva
žiavęs iš ligoninės namo iš 
pradžios neblogai jautėsi. Bet 
po kiek laiko ir vėl apsirgo. 
Buvo nuvežtas ton pačion li
goninėn ir po kelių dienų mi
rė. Gydytojai liudija, kad 
Adomas mirė plaučių uždegi
mu.

Adomas Jonaitis buvo lais
vų pažiūrų, susipratęs žmo
gus. Mylėdavo skaityti darbi
ninkiškus raštus ir laikraš
čius, o daugiausia “Laisvę.” 
Gyvas būdamas labai neap
kentė religinių prietarų, visa
dos kovojo prieš tamsą.

Bet kaip su daugeliu kitų,

taip su juo, kaip jau paliko 
šaltas, tai jau kitas bosas at
sirado ir bosauna kaip jam 
patinka. Todėl tapo palaido
tas su bažnytinėmis ceremo
nijomis, tartum jis būsų buvęs 
karščiausias katalikas.

Kai nuėjau į šermenis ir 
pamačiau Adomo lavoną reli
giniai pašarvotą, pamąsčiau 
sau: “Jeigu dabar jis atsikel
tų ir pamatytų rožančiumi 
rankas surištas, tai iš piktumo 
kažin ką bedarytų.” Tai vis 
nesusipratimas tų pasilikusių.

Adomai, lai tau esti lengva 
Amerikos žemelė. Ilsėkis am
žinai.

Jonas Kazlauškas.

susirinkimą somybę čielybėje. Tautos Ta
rybos vadai nepamiršo kolek- 
tuoti iš draugijų aukas, bet 
pamiršo arba nenorėjo kviesti 
visas draugijas, visus lietusius 
bendrai apvaikščioti Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį. Pa
vyzdžiui, atėjo delegatas į 
unijos susirinkimą vasario 7 
dieną ir paprašė^ukų, bet nei 
žodžio nepratarė, kad prisiųs- 
tumėme delegatą dėl aptari
mo, kaip geriau priruošti ap- 
vaikščiojimą. Unijos susirinki
mas paskyrė šešius dolerius 
aukų, bet būtų daug geriau 
buvę, jeigu būtų buvęs kvie
čiamas lietuvių kriaučių loka
lus ir kitos organizacijos ne
priklausomybę a p v ai kščioti 
bendrai. Deja, Tautos Taryba 
eina siauru takeliu, ką paro
dė šis paminėjimas vasario 16 
dieną.

Ta diena suvažiavo keli de- 
sėtkai mašinų pas Mont Roll 
stotį pasitikti Lietuvos atstovą 
poną Budrį. Pagerbimui Lietu
vos ir atstovo, pagal taisykles, 
iššovė tryliką sykių iš armo- 
tos. Sujudino lietuvio jausmus 
ir atkreipė žiūrovus. Jie ma
to, kad policija tik švaistosi, 
stabdydama trafiką. O čia 
važiuoja keli desėtkai mašinų, 
tai ir viskas.

Jau vasario 11 d. buvo su
rengtos prakalbos tam tikslui. 
Kalbėjo Tysliava, daugiausia 
apie Lietuvą 
m a.

Vasario 18 
j e svetainėje 
Budris apie Lietuvos . pergy
ventus nuotikius ir apie da
bartinį įvykį dėl Vilniaus at
gavimo. Bet nepasakė, kas 
Vilnių išvadavo iš lenkų ir ati
davė Lietuvai. Nupeikė Ame
rikos lietuvius, kad jie pasi
skirstę į sroves. Ragino sutver
ti kokį tai vaizbos butą, per 
kurį eitų visi komercijos daly
kai. Girdi, tokia įstaiga galėtų 
turėti per metus kokius pen- 
kius milionus dolerių apyvar
tos. Taipgi nupeikė kai ku
riuos laikraščius, kurie mela
gingai aprašo dabartinius Lie
tuvos įvykius. Girdi, vienas 
net tokią nesąmonę parašė, 
kad reikią atiduoti Vilnių bol-1 
ševikams. Tai esąs piktos va
lios žmogaus išsireiškimas.

Trumpai kalbėjo ‘vietiniai 
kunigai, Lietuvninkas ir Men- 
delis. Jie pareiškė, kad Vilnių 
atvadavo Dievas ir Panelė 
Švenčiausia. Taipgi buvo ko- 
lekta. Kun. Mendelis ragino 
publiką prie gausių aukų, pats 
pirmiausia paaukavo penkinę. 
Aukų surinkta $131 su cen
tais. Mažyčiai vaikai ir mer
gaitės sulošė teatrėlį “Mūsų 
Vilnius.” Choras sudainavo 
kelias dainas. aDinavo pusėti
nai silpnai.

čionai pasimirė Adomas Jo
naitis. (Reikėjo pažymėti, ka
da mirė.—Red.) Adomas bu
vo gimęs Lietuvoje, Suvalkų 
krašte, Durpulių kaime. Mirė 
sulaukęs 49 metus amžiaus.

Į Ameriką Adomas atvyko 
1912 metais ir visą laiką dir
bo anglies kasyklose. Buvo ve
dęs. Paliko nuliudime savo 
moterį ir dvi dukreles —- Ade- 
lią, 14 metų ir Juliutę, 8 me
tų. Taipgi paliko posūnius 
Praną, Juozuką ir Onutę.

Belaikė mirtis atsitiko ši
taip : Gruodžio 24 d., 1939 
m., Adomas Jonaitis buvo au- 
tomobiliaus, einant keliu, pa
vojingai sužeistas — sulaužė 
koją ir šiaip drūčiai aptrynė.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoji.

ir apvaikščioji-

dioną bažnytinė-
kalbėjo ponas

Vasario 25 dieną buvo su
rengtos prakalbos Lietuvių 
Svetainėje. Irgi tikslas buvo 
paminėti Lietuvos nepriklau
somybę. Kalbėjo “Tiesos” re
daktorius Jonas Gasiunas. 
Kalbėjo vaizdingai apie Lietu
vos valstybės susikūrimą. 
Taipgi nurodė, kas Vilnių at
vadavo ir kaip paskui buvo 
perduotas Lietuvai. Gasiunas 
pasakė daugiau, negu visi virš 
minėti kalbėtojai sudėjus į 
daiktą. Į klausimus taipgi at
sakinėjo nuosaikiai. Publikos 
buvo vidutiniai, prakalbų 
klausėsi ramiai. Tik dvi tau
tiškos davatkos nerimavo ir 
ginčino, kad bolševikai bulves 
nukasę ir Vilnių aprabavoję. 
Pirmininkas prisiminė
aukas padengimui lėšų. Su
rinkta $12 su centais. Būtų 
buvę daugiau surinkta, jeigu 
aukos būtų buvę rinktos poli
tiniams kaliniams ir šiaip tik
slui, reikalaujančiam pagel- 
bos. K. Mikolaitis.

Dienraščio “Laisves” Pavasarinis

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

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 21 April

apie

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undeitaker 

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.

*

f

miesto
tai

Du 
darbus už ugniagesius, 
Pranas Krasnickas ir Stanis 
Saulis. Jauni vyrukai. Gero 
pasisekimo jiems tame darbe.

D. P. Lekavičius.

Baltimore, Md
Visų Ceremonijų, Minėjom

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

dalyvauti šiame baliuje.

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

dės suaugusiem balius. |žanga 35c.

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

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

patrijotai.

F
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Metų Sukaktį
Nors jau buvo “Laisvėje” 

rašyta unijisto apie tą pami
nėjimo dieną, bet tiktai dalis 
buvo pasakyta to, kas reika
linga plačiau pabrėžt —. pa
sakyt visuomenei ir rengėjam. 
Reikia parodyti, koki buvo 
trukumai, ir kodėl nedavė pa
geidaujamų pasekmių Lietu
vos nepriklausomybės minėji
me.

Kiek teko skaityti spaudoje 
apie kitų kolonijų paminėji
mus, tai daugiausia buvo ren
giama visų srovių bendromis 
spėkomis. Bet Baltimorėje iš
ėjo kaip tik priešingai. Įvai
rios srovės rengė atskirai. Ūž 
tai ir traukėsi tos ceremonijos 
dvi savaites su viršum.

Gal daugiausia tame kalta 
yra Tautos Taryba, kuri tam 
viskam diriguoja. Dėka teisė
jo W. F. Laukaičio, per jo pa
sidarbavimą, tapo Marylando 
valstijoje 16 di^na vasario 
pripažinta kaipo Oficialė Lie
tuvių Diena. Galima tą dieną 
kasmet švęsti ir labai iškilmin
gai atžymėti. Per tą dieną ga
lima pakelti balsą už atstei- 
gimą Lietuvoje demokratijos.

Deja, tautininkų šulai nesu
pranta ar nenori suprast, kaip 
išlaikyti Lietuvos

Vasario 21 dieną Lietuvių 
Svetainėje kalbėjo ponas Pak
štas, kuris save reklamuojąs 
profesorium. Bet kalbėtojas iš 
jo labai prastas, galima saky
ti, tik pasakorius. Į klausimus 
negalėdamas atsakyti, sustrei
kavo. Girdi, kas mane privers 
atsakinėti. Ar tik jį čia neat
siuntė Smetona sudrumsti van
denį, o paskui gal pribus ir 
žuklautojai gaudyti žuvis pa
vidale dolerių,?

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

Pažangos Kliubas rengia prakal
bas, trečiadienį, kovo 20 d., 7:30 v. 
v., Draugijų Svęt., 4097 Porter St, 
KalbSs drg. S. Sasnienč iš Brookly- 
no. Po prakalbų bus arbatos su me
dum ir užkandžių. Moterys ir vyrai 
yra kviečiami dalyvauti. įžanga vel
tui. (67-68)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 20 d., 8 vai. vak., LDP 
Kliube, 408 Court St. Visi nariai ma
lonėkite pribūti laiku. Taipgi atsives
kite ir naujų narių. — P. Poškus.

(67-68)

Sekite Mūsų Specialus
Lietuvių namų rakandų krautuve.

W O <3

yra

OPEN 
EVENINGS

mes parduodame 
Naujoviškiausio sti- 
minkšti kaip pūki-

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

visokio <iy 
gausite sulig sa

vo lovos.
Prašome užeit 
pamatyt malta- 
5ų ir kiti} namų 

rakandų*

nepriklau

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 —r su mažiausiom kojom. 
Bus Juozo Giliaus vieno šmoto or
kestrą. Prašome visus dalyvauti ir 
pamatyti kiek Juozų yra Worceste-

(65-67)

■mm***:

KrV V-&

mai, padaryti taip, kad nereikia guzikučių ir suteikia puikų miegojimui patogu
mą. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garan
tuotos . . . neblunka nė nuo saulės šviesos nė nuo sudrėkimo. Ringiuotų sprendžinų 
vidujinės dalelės tokios, kokios randama tik aukštesnių kainų matrasuose. . . apda
ryti iš abiejų pusių su storu susiuvinėtu vailokiniu iškimčtani. 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. t®i. Evergreen 7-8451 Brooklyn N. Y
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WORCESTER, MASS ESTATE OF

TICKER
869—3rd

363 Halsey

hereby given that License No.
Svaras 70c

8510—18

Tel. Virginia 7-4499

Brooklyn, N. Y.

Mateušas Simanavičius154

Kings, to be consumed

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos
tuotos739—6th N. Y.

geriausiųNOTICE
to

N.

Brooklyn, N. Y. Y.

3042

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties183 Y.

hereby given that License No.Brooklyn, N. NOTARY
of the Alcoholic Beverage Con-

252—3rd Y.
(BIELIAUSKAS)be

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Brooklyn, N. Y.

Kings, to be consumed on the

112%—5 th

ne-
LeVANDA5011—13

UNDERTAKERS

423—3rd

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Y.

Visada Atvirkščiai

pataiso jį

7b i 10th St,

Borough of 
be consumed

Borough of 
be consumed

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

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

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

Borough of Brooklyn, 
be consume/ on the

Greene Pl., Borough of 
Kings, to be consumed

is 
has

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

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

is 
has

40!) 
18

I

St., 
to

premises.
DWOJACKI 
Restaurant

INC.
Brooklyn, N.Y.

TRILLI
& Grill

Brooklyn, N. Y.

BUGLIONE
House Bar & Grill 

Brooklyn, N. Y.

WILK
& Grill

Brooklyn, N. Y.

McLEAN
Brooklyn, N. Y.

Avė., 
of Kings, to

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

E. WILLS 
Brooklyn, N. Y.

FORTUNATO SESTI
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

LOUIS WISCH 
907 Myrtle Ave.— 
107 Tompkins Ave.

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

ALICE 
138 Ft. Greene Pl.,

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

GOLDMAN
Brooklyn, N. Y.

County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN T. WAMSLEY MARINE 
BAR & GRILL

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

the premises.
FRANKLYN A. MORAN & 

DENNIS CALLAGHAN 
Moran’s Bar & Grill

Avenue L, Brooklyn, N. Y.

JOHN PERROTTA
Greenwood Grove

Ave., Brooklyn,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage/ Con- 
127 Livingston St., Borough of

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

Columbia St., Borough of

& Grill 
Brooklyn, N. Y.

WAXLER & ABE 
Dew Drop Inn.

St., Brooklyn, N .Y.

PALUMBO
Brooklyn, N. Y.

i

2

Olympia Parko Namą 
Padidins

Kovo 12 d. L.S. ir D. B. 
Draugija atlaikė specialį visų 
narių atvirutėmis šauktą susi
rinkimą svarstymui, ar didinti 
Olympia Parko namą ir kaip 
didinti. Nuo pirmiau išrinkta 
komisija iš 11 narių pateikė 
raportą šiam specialiam susi
rinkimai, kas galima padaryti, 
kad parko užeigą padaryti 
puikią, nes esame skiepe, biz
niui vieta prasta ir nepatrau
kianti net savo nariams. Tad 
reikalinga pribudavoti naują 
patalpą prie esamojo namo 
apie 2,000 ketvirtainių pėdų 
dydžio, paliekant esamąją šo
kių salę su dideliu atdarumu 
į naująją patalpą, kur bus į- 
rengta baras 30 pėdų ilgio ir 
kiti užeigai patogumai.

Susirinkimas plačiai išdis- 
kusavo tą planą. Ir pagirtinai 
rimtai ėjo diskusijos. Nors ra
dosi keletas priešingų nurodi
nėjimų prieš'didinimą, tačiau 
be didelių įsikarščiavimų, di
delė didžiuma susirinkusių 
nubalsavo didinti namą, pra
vesti dabudavojimą į šiaurių 
pusę esamojo namo ir daryti 
skubiai, kad su atidarymu 
Olympia Parko gegužės mė
nesį būt\ų gatava nauja patal
pa, kuri aprokuojama, kai
nuos tarj\ $4,000 ar $5,000. 
Prie tokio pagerinimo Olym
pia Parko Kliubas galės kas
dieniniai funkcijonuoti su ge
romis pasekmėmis. Kaip pati 
Parko erdvė puiki, prie ežero 
kranto vieta, taip ir užeiga 
bus erdvinga ir puiki, su mo
derniškais įrengimais, nes nuo 
praeitų metų jau turi nuosavą 
Kooler-Keg sistemą alui šal
dyti.

Tadgi, šios pirmeiviškos 
Draugijos pagirtinas žygis 
galiau įsikūnys, nes panašų 
dinimą nekurie nariai jau 
lėtas 
kurie 
matė

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

MICHELE BOZZA 
Central Garden Rest. Bar 

518 Central Ave.,

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

ROBERT ANDERSON 
Caton Grill

802 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-537 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
.Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 43 Schermerhorn St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

43 Schermerhorn St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-446 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol at 154 Avenue U, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

PETER BRESSI—
Avenue U Wine & Liquor Store 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 369 has been issued to tho undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 739—6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

is hereby given that License No. 
RW 391 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3042 Nostrand AVe., Borough of Brook
lyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 409 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of .the Alcoholic Beverage Control Law 
at 646 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEO BELLUCCI & ROBERT VETERE 
MYRTLE RESTAURANT & BAR

646 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 767 has 
to sell beer 
tion 107 of
Law at 321 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FEDERICO 
Fred’s Bar

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

CARMELA BORTONO
Ave., Brooklyn, N.

Penktas puslapis
.... .... ......

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6071 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 3008 Avenue L, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

HARRY

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

PARK SLOPE TAVERN, INC.
535—5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 869—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS FITZGERALD
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1593 East New York 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.

CANTON TAVERN, 
1593 East New York Ave.,

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

PETROS COCKOROS 
Pete Strand’s Tavern

2423 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

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

DONATO 
Dane’s Spaghetti 

2258 Pitkin Ave.,

NOTICE is hereby given tnat License No. 
RL7180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5701—1st Ave.,—102—57 St., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.
DEE—EXCELSIOR BAR & GRILL, INC. 

5701—1st Ave., 
& 102—57 St

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

FRANCIS X. DUNN
Buster Dunn’s Bar & Grill

Richards St., Brooklyn, N.

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

WILLIAM 
Parkside 

6636—3rd Ave., 
283—67 St.,

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

ORAZIO GUTTILL A 
New Lots Bar & Grill

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

NOTICE is
RL 5591 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ,wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2834 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CRYSTAL RESTAURANT CORP. 
2834 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
RL 1613 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH TRINDER 
Livingston Restaurant—Bar & Grill

127 Livingston St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

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

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

NOTICE is
RL 1666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 __ .. ___
trol Law at 137 Schenectady Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

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

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

JOHN CIACCIO
Knock—l-Knock Inn

Ave., Brooklyn, N. Y.

Gaukite Gerų Žolių
Čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

džių, Ramunių, Jonin-žolių, 
Pupalaiškių, šaltpusnio, Debe
sėlio, Šaruočio, Kadugio, Gry
buko, Parušančiaus, Gumba- 
žolių, Valerijono, 
Golgono, Alierų, 
Brolelių, Džingelių 
Po 25c. už pakelį.
Geros Trajankos 60c. pakelis.
Knygelė, kuri aprašo apie visokias 

žoles, 15 centų.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

BARRY P. SMAILINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Trukžolių 
Šaltmetių

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

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

NOTICE 
RL 2173 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MAX J. 
3200 Emmons Ave.;

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

Kings, to be consumed

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

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

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

MICHAEL J. BEHAN • 
396 Hamilton Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 5565 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1087—89—91 Atlantic Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1623 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 33 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 48 Sands St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JOHN SERRAGO 
Bridge Bar & Grill

48 Sands' St., Brooklyn,

ir impor- 
degtinės ir

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

PUBLIC

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba-
rys, uzejimui su 
moterims. J4edė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 4-9508

Telephone
STagg 2-5043

pa- 
di
ke

metų proponavo, bet 
rimti nariai vis neper- 
to reikalo. J. Skliutas 
kalbėjimuose teisingaisavo

pastebėjo, kad mažumai šven
čiausia pareiga dabar sutikti 
su didžiuma ir solidaringai 
varyti darba pirmyn

Kiekvienas Pagal Save
Zoologijos sode prie žira

fos aptvaro stovi būrelis 
žmonių ir dalijasi įspū
džiais.

—Kad taip aš turėčiau 
tokį ilgą kaklą, nė į viene- 
rias futbolo rungtynes bi
lieto nepirkčiau, — taria 
vienas iš lankytojų.

—Tai niekis, ką tamsta 
įsimaišo kitaspasakei, 

su apyraudone nosim. — 
Tamsta tik pagalvok, jei aš 
tokią .gerklę turėčiau, tai 
kiek alaus galėčiau paimti.

Jonukas už nevykusį ra
šinį gavo nevykusį pažymį.

—Jei tėvelis pamatys, tai 
muš man.

—Mane! 
mokytojas.

—Ne, ne,—šaukia Jonu
kas, — jis niekad nežiūri 
tikrojo kaltininko!

(Surankiota)

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 451 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 112%—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 466 has been issued -to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4105—Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

FRANK WANKERL 
Frank’s Log Cabin

4105 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

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

WILLIAM
3501 Surf Ave.,

NOTICE is 
RL6133 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Borough „of 

consumed on the premises.
THERESA FEUERSTACK 

Eat More Lunch Room & Bar 
Kent Avenue 

Broadway,

hereby given that License No. I 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
409 Kent Ave., & 18 Broadway, 
Brooklyn, County of Kings, to

MATTHEW P. BALLAS

NOTICE is 
RW 345 has 
ot sell beer 
tion 107 of 
I^aw at 5416—16th Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
♦ ho nrpmiQA4!

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 407 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 166 Columbia St., Borough of 
Brooklyn,. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2068 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 2081 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

LUDWIG LA ROCHE
2081 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

2123 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

FRANK CALLAHAN
1804 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street Brooklyn, N. Y
Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

VARPO KEPTUVEr A

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 5663 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Law at 784 — 40th St.. Borough ot 
Qounty of Kings, to be consumed 

premises. >
trol
Brooklyn, 
on the t-------- W

BROOKLYN FINNISH SOCIALIST
CLUB, INC.

Brooklyn, ,N. Y.

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

GIUSEPPE 
140 Frost St..

NOTICE is hereby given that License No. 
CL97 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 215—60th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

JAMES McDADE
3856—58 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5631 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 3410—12 Tilden Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1947 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 423—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ( BONAVITA 
Bona Vita Tavern

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

PATRICK CLIFFORD 
Rainbow Tavern

6019—4 Ave., Brooklyn, N. Y.

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

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

EDWARD MILLER
346 East Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1817 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 2318 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

SALVATORE RAINONE 
Atlantic Bar & Grill

2318 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1517 has been issued to the undersigned 

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

JOHN O’REILLY
701—39th St., Brooklyn, N. Y.

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

CONNOL
257 Flatbush Ave,

McCUNNINGHAM
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1725 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 291—3 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

HARRY KRAHAM
1012 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTFCE Is hereby given that License No. 
RL 6807 has been issued to the undersighed 
to sell bear, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Uw at 3003 Avenue L., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the 'premises.

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

Garsinkite savo biznĮ dien 
raštyje “Laisvėje”

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

MACON BAR & GRILL. INC.
1596 Broadway Brooklyn, N. Y.

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

MURRY CAFE, INC.
233 Moore St., Brooklyn, N. Y.

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

POLLACK & LAURO, INC.
'1021—4023 Glenwood Ave., Brooklyn, N. Y.

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

ROCCO ROBERT SAVING 
Alp Tavern

561—563—5th Ave., Brooklyn, N.

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

DOMENICO ŠTANCO 
Dominic’s Clinton Hall Tavern & Rest.

897 Gates Ave., Brooklyn. N. Y.

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

LEO S. STARR
& BENJAMIN GOLDSTEIN

405 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

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

HENRY STERN 
Henry's Rest. & Tavern

2110 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

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

WALTER 
Walter’s Bar

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

THOMAS J. O'CONNOR 
McDougal Bar & Grill

131 McDougal St.i Brooklyn, N. Y.

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168, GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai 
Rieštiniai laikrodėliai 
Rožančiai

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

nuo $1.50 augštyn

Daimontai 
Melsvi-balti 

perfekto

Visi Laikrodžiai Garantuoti
$29.75

Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Maži

Fontanlnlų plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER

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

Tel. Stagg 2-2178įsteigta 1892

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
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.

E FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų Ir žalių.
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SIŲSKITE i LIETUVĄ
Pasaulinės Parodos ir New Yorko MiestoB

Policija Puolė Ispanijos 
Liaudies Draugu Pikietą

Šimtai New Yorko darbinin
kų, darbininkių ir šiaip pilie
čių susirinko prie Franci jos 

' Konsulato, 610 Fifth Ave., 
protestui prieš Daladier val
džios žygį, kuri po prievarta 
varo atgal į Ispaniją 90,000 
liaudiečių. Aišku, kad šimtai, 
o gal ir tūkstančiai jų bus nu
žudyta, nes generolas Franco 
ir jo valdžia tik laukia, kad 
pačiupus ištikimus liaudiečius 
į savo budeliškus nagus.

Ispanijos liaudies draugai 
ir jų simpatikai reiškė protes
tą prieš tokį begėdišką Fran
ci jos pasielgimą. Bet New 
Yorko policija’užpuolė pikie
tą ir pradėjo mušti, o kitus 
gaudyti ir grūsti į policijos ve
žimus. Matote, kad demokra
tijos laisvės nyksta ir pas mus, 
jau negalima nei prieš Franci- 

’ jos valdžios netikusią politiką 
reikšti protestą.

Tokis begėdiškas policijos 
pasielgimas iššaukė didelį pa
sipiktinimą pikietininkų ir 
prasidėjo kova. Mergina Eli
zabeth Redman priešinosi po
licijai, kol ji buvo įmesta į po
licijos vežimą. Ji šaukė, 
tokis policijos elgimasis 
brutališkas, nes ją puolė 
dešimt policininkų.

kad 
yra 
net

Walter Schweitzer, 14-kos 
metų berniukas, Newarke, pri
gėrė ledui įlūžus. Kartą tas 
berniukas jau buvo išgelbėtas 
nuo ledo. Matyti ir vėl nepai
sė. '

Sugavo Neteisingų 
Pinigų Dirbėjus

Didelis Airių Paradas
Šv.

B

Stoja Komunistų Partijon
fa

Ir *

ir

su

Policija Puolė Bedarbius

Reikia $1,000,000 Pinigų

Prilijo Tris Colius

Didelis Gaisras

(ĮAHAĮĮAHAĮWViAiini¥WiA«IAiiAiiAilAiiftilAi¥WtfWiA<¥¥¥WiAiiAlifW*Ai

Gaminam valgius b 
turime Amerikos 
išdirbinio ir impor. 
tuotų degtinių, vi 

.. šokių vynų ir 
gero alaus.

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

kratą pas
11 Riving- 
du išdegto 

kurių kiek- 
kartu

Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
i

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Tiktai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo!

Krautuvėj. <

Manhattan Liquor Store

n« uwinMnuMU

Jau kiek laiko atgal New 
.. Yorke pasklido negeri kvode- 

riai. Policija tyrinėjo ir jieš- 
kojo. Pagaliau vienam federa
tes valdžios agentui ir dviem 
slaptiem policininkam pavyko 
surasti dirbėjus.

Policija padarė 
Lorenzo Mannaro, 
ton St., ir surado 
molio “moldus,”
viepame galima vienu 
padaryti 12 kvoderių, ir 800 
jau gatavų “kvoderių.”

Mannaro jau nirmiau sėdė
jo Atlantos kalėjime už dirbi
mą pinigu. Sulaikytas Loren
zo Mannaro, ju dukra Nancy, 
20 metų amžiaus, ir Albert 
Coprano. Mannaro ir jo du
kra prisipažino, kad jie darė 
“kvoderius,” o Coprano teisi
nasi, kad jie nieko neturi 
pinigų dirbėjais.

Bedarbių organizaciįa Work
ers Alliance buvo suruošus pi
kietą prie šalpos biuro 43 
Bleecker St. Apie 40 bedar
bių pikietavo priešakyje biuro 
ir nešiojo iškabas reikalauda
mi darbo arba pašalpos. Po
licija staigiai užpuolė pikieti- 
ninkus, pradėjo stumdyti, 
mušti ir tris areštavo. Kokį 
laiką New Yorko policija bu
vo su streikieriais ir pikieti- 
ninkais švelnesnė. Bet dabar, 
augant reakcijai šalvi. ji vis 
darosi žiauresnė ir New Yor
ke.

B ANKIETAS IR ŠOKIAI 
Puiki muzikalė programa ir labai gera vakariene

KOVO 31 MARCH 
Po vakarienės bus šokiai 

Griežiant gerai orkestrai.

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

Pradžia 6-tą valandą vakare

ĮŽANGA $1.25 Vien tik šokiams 40c

John Lewis už N. Y.
Važiuotes Darbininkus

Jau buvo rašyta, kad kada 
New Yorko miestas nupirko 
nuo privatinių kompanijų vir
šutinius ir požeminius trauki
nius, tai miesto majoras La
Guardia pareiškė, kad bus pa
naikinta Transporto Darbinin
kų Unija, kuri yra galinga ir 
apima apie 30,000 darbininkų. 
LaGuardia tą pareiškimą da
rydamas aiškino, kad, kadan
gi transporto įmonės liko 
miesto, kitais žodžiais — val
džios, nuosavybe, tai darbi
ninkams yra neleistina būti 
organizuotais į uniją . žinoma, 
tai neteisingas atsinešimas į 
darbininkų teises. Prieš tai 
transporto darbininkai sukėlė 
didelį protestą ir pareiškė, 
kad jie net streiką skelbs ap-‘ 
gynimui savo organizacijos 
teisių. Dabar į New Yorką 
atvyko CIO organizatorius 
John Lewis ir jis tarsis su La
Guardia, kad tą 
šus geruoju.

žinoma, miesto 
linkui darbininkų
Pasakos, kad miesto darbinin
kai negali turėti savo organi
zacijos, tai neatatinka demo
kratijos ir laisvės principams. 
Tie patys ponai labai giria 
Amerikos demokratiją, o puo
la Sovietų Sąjungos tvarką, gi 
Sovietų šalyje visi fabrikai, 
kasyklos, važiuotė — viskas 
yra visuomenės nuosavybė, o 
ar ten darbininkams draudžia 
organizuotis? Nieko pana
šaus ! Priešingai, ten darbi
ninkus ragina, kad visi prigu
lėtu 
per 
Jau 
kad 
ginu, negu kaip kur pas mus.

dalyką išri-

atsinešimas 
neteisingas.

prie savo unijų. Ir priguli
20 milionų darbininkų, 
vien šis faktas parodo, 
ten demokratijos dau-

šeštadienį apvaikščiota 
Patriko diena, tai airių tradi
cinė diena. Airių organizaci
jos buvo surengę didelį para
dą, kuris prasidėjo ant 44th 
S. ir Fifth Ave. ir Fifth Ave. 
buvo paroduojama iki 110th 
St. Paradas buvo padalintas į 
44-ris atskirus batalionus, su 
benais ir vėliavomis. Rengėjai 
manė, kad parade dalyvaus 
iki 75,000 žmonių ir reikalaus 
pilnos laisvės Airiu Respubli
kai nuo Anglijos imperialistų. 
Paradui kiek pakenkė šlapias 
sniegas, kuris sumažino 
maršuotojų kiekį.

Susekė Paskolų Raketą
Valstijos advokatas J. J. 

Bennett įsakė ir areštavo ke
turis vyrus, būtent: brolius 
Frank ir Philip Prever, M. Ja
coby ir A. Korn, ir kaltina, 
kad jie varė dideli paskolų 
raketą. Sako, kad jie turėjo 
apie 50 milionų dolerių pini- 
gišką apyvartą ir tik į vieną 
savaitę padarė per $100,000 
biznio. Advokatas sako, kad 
ta raketo grupė priversdavo' 
skolininkus pasirašyti tam ti
krus neatatinkamus dokumen
tus, imdavo didelius nuošim
čius ir net beverčius čekius 
leido apyvarton. Areštuoti tei
sinasi, kad jiems primetimai 
yra neteisingi.

Dviejų Apskričių—LDS 3- 
čio ir LMS 3-čio— 

Naujienos
Teko sužinoti iš parengimų 

komisijos, kas yra daroma 14- 
taj balandžio. Komisija prane
šė, kad puikus koncertas ren
giamas, Liberty Hall, Eliza
beth, N. J.

Ką turėsite ant programos? 
paklausiau, štai ką pasakė: 
Aido Choras rengiasi su pui
kiomis dainomis iš operečių 
“Kornevilio Varpai,” “Grigu- 
čio” ir “Kavos Kantata.” Dau
giau ? Stygų Orkestrą iš Broo
klyn© pirmą syk pasirodys Eli- 
zabethe. Užkviesti Batigos 
Choras ir Sietyno Choras 
iš Newarko; na, žinoma, bus 
ir šokiai po koncerto prie ge
ros orkestros. Įžanga 75c ir 
50c. Prasidės 6:30 vakare.

Todėl, LDS kuopos ir ger
biamoji publika turėkit min
tyj 14 d. balandžio. Pasima
tysime Elizabethe.

Komisijos Reporteris.

Iš Ridgewoodo Prakalbu
Kovo 15 d. LLD 55 k p. bu

vo surengus prakalbas šapa
lo ir Vaigiiiio svetainėj. Kal
bėtojai buvo du: D. M. šo- 
lomskas ir J. Gasiūnas. Pa
starasis kalbėjo apie karą fi
nų su Sovietais, apie karą 
Vokietijos su Francija ir An
glija ir abelnai apie Europos 
dabartinę padėtį, šolomskas 
kalbėjo apie Lietuvą ir reikš
mę Lietuvos padarytos sutar
ties su Sovietais. Vėliau d. 
Šolomskas taip pat kalbėjo ir 
apie Europos padėtį, apie ka
rus ir kokios gali būt pasek
mės iš tų karų. Drg. šo
lomskas baigdamas prakalbą 
aiškino apie svarbą Lietuvių 
Literatūros Draugijos ir ragi
no dar nepriklausančius pri
sirašyti.

Abu kalbėtojai pasakė la
bai geras ir nuoseklias kalbas. 
Klausovų buvo neperdaugiau- 
sia, bet kaipo Ridgewood ko
lonijoje, tai ne visai mažai.

Korespondentas.

“Daily Worker” praneša, 
kad pastaruoju laiku daugiau 
darbininkų stoja į Komunistų 
Partijos eiles. Pakraščio sek
cija, kurią sudaro jūrininkai 
ir prieplaukų darbininkai, 
smarkiai auga. Nuo kovo 1 
dienos vėl gavo 22 naujus na
rius. Rašo, kad vienas jūreivis 
paaukavo partijai pusę savo 
mėnesinės algos. Jūreivis, ra
šo, kad jis džiaugiasi, jog 
Raudonoji Armija paėmė Vi- 
borgą, kuriame jam te'ko kelis 
kartus būti, ir paliuosavo to 
miesto ir didelio ploto finus 
darbininkus ir valstiečius iš 
po ponų ir kapitalistų išnau
dojimo; ta proga jūreivis au
kauja pusę savo algos Komu
nistų Partijos veiklai.

Pabaigoj savaitės buvo taip 
smarkus ir ilgas lietus New 
Yorke ir apylinkėj, kad prili
jo nuo vieno iki trijų colių 
vandens. Tas duos New! Yor
ko vandens rezervuarams 20,- 
800,000,000 galionų vandens 
priedo. New Jersey pusėj 
vanduo užliejo žemesnes vie
tas. t

Kilęs gaisras 51 W. 8th St., 
New Yorke, pridarė daug var
go gaisro gesintojams. Na
mas penkių aukštų. Ugnis bu
vo užtvėrus 8; žmonėms kelią 
išbėgti. Gaisrininkai juos iš
gelbėjo, bet 6 gaisrininkai bu
vo pritroškę, tai ir jiems pa 
gelba^ buvo reikalinga. . .

Labai Svarbios 
Prakalbos

Ką Reiškia Sovietų-Finliandi- 
jos Taika? Kas Laukia 

Ateivius Amerikoj ?
Šiomis temomis ir kitais 

klausimais rengiamos prakal
bos šį penktadienį, kovo 22, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėj, 280 Union 
Avė., kampas Stagg Street, 
Brooklyne. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Kalbės R. Mjzara ir D. M. 
šolomskas.

Po trijų ir pusės mėnesių 
Finliandijos karas su Sovietų 
Sąjunga baigėsi. Kas kaltas 
už tą karą ? Kokia reikšmė 
pasauliui, o sykiu ir Lietuvai, 
iš tos taikos? Kas bus iš An
glijos, Francijos ir Vokietijos 
karo, ar jis daugiau plėsis ar 
baigsis ?

Jums jau teko girdėti, kad 
kongrese yra įnešta tam tikri 
biliai. Jeigu jie visi būtų pri5 
imti, tai sveturgimiai, tame 
skaičiuje ir lietuviai, atsidur
tų labai blogoj padėtyj. Tą 
pripažino Ateivių Gynimo 
Konferencijoj visa eilė senato
rių, kongresmanų ir net pre
zidentas Rooseveltas. Rokas 
Mizara dalyvavo Washingtp- 
ne toj konferencijoj, ir jis 
smulkmeniškai išaiškins tų Li
liu reikšmę ir kaip reikia už 
demokratiją ir laisvę kovoti.

Liet. Kom. Kuopa.

Paveikė Darbininkų 
Protestas

Miesto Taryba buvo nusista
čius nuversti viršutinius trau
kinius ant 2nd ir 9th Avenues. 
Keli tūkstančiai darbininkų 
pikietavo City Hali. Tas pi- 
kietas paveikė ir 11 prieš 10 
balsų Miesto Tarybos nariai 
nutarė laikinai dar palikti vir
šutinius traukinius.

Policija Nudėjo Plėšiką
Netoli Williamsburg tilto, 

East Side dalyj, įvyko skau
dus susišaudymas tarpe poli
cijos ir plėšikų, kuris baigėsi 
Michael Pignatelio ' mirčia. 
Pignateli buvo paleistas iš At
tica kalėjimo pasitaisymui, 
kur jis sėdėjo.už vagystę. Tai 
32 metų vyras. Pignateli ir 
dar trys plėšikai pačiupo iš 
užeigos ant 326 Delaney St. 
apie $500 pinigais ir skubėjo 
automobilium pabėgti. Bet tuo 
kartu per radid pašaukta po
licija pribuvo ir prasidėjo šau- 
dymasis. bėgiojimas, kuris bai
gėsi ant 227 Lewis St. namo 
stogo plėšiko mirčia. Dalį pi
nigu policija rado, bet kiti 
plėšikai pasinaudojo Pignate
lio kova ir pabėgo.

New Yorko miestas nori 
gauti iš WPA iždo $1,000,000, 
kad galėtų pravesti Shore ke
lią, ties žemutine Brooklyno 
dalimi—pajūriu. Tas kelias ir 
parkai reikalauja sumos pini
gu.

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

. ‘ (Kampas Roebling St.)

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

Special

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GĖRIMŲ

Tėvas ir du sūnūs įsiveržė 
gy venn am j, 

Avė., subadė 
jo brolį ir

į Thomas Jilin 
328 Bush wick 
peiliais Thomą, 
Thomo žmoną ir pabėgo. Jilin 
yra langų valytojas ir sako 
prieš valandą su užpuolikais 
susiginčijo valgykloj.

Grįžo iš Ispanijos
Laivu sugrįžo iš Ispanijos 

amerikietis lakūnas II. E. 
Dahl ir dar, septyni liaudie- 
čiai, kurie buvo generolo 
Franco belaisvėj. Dahl buvo 
nušautas su jo lėktuvu 1937 
metais ir generolo Franco bu
deliai buvo nuteisę jį sušau
dyti, bet vėliau paleido.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N; Y.

ALDLD 185 kp. narių susirinki
mas įvyks šį trečiadienį, 20 d. kovo, 
8 v. v. pas Paukščius, 101-54 — 110 
St., kurie galite, dalyvaukite, — V. 
P. (67-68)

BROOKLYN, N. Y.
LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, kovo 20 d., 7:30 v. v. 
Šapalo-Vaiginio svetainėje, 147 Tha
mes Street. Yra kviečiami visi nariai 
dalyvauti ir taipgi atsiveskite ir 
naujų narių. Vajaus laike, naujų na
riai yra priimami už $1 į metus. — 
P. V. Sekr. < , (67-68)

— —. . f .... ------- -------- —

C1L4RLES’
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

00

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

)1AR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
M the

tiquor#
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- 

į rikoniškais. Rei- 
I kalui esant ir 
, p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 

r geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

0'

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 JUS 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.

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai 
$24.50 
Buvo $30.00

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas j 10 
savaitinių {mokėjimų.

HENRY NARINS SONS 
X

670 Grand Street kampas Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y.

tinis Lietuviškas

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ilr šeštadienį

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Degtines, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
I

473 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Prie R. K. O. Republic Teatro

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY AND NIGHT

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room, 
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thur*., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night




