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Ką gi grigaitiška “LSS“ nu

veikė? Nieko! Absoliučiai nie
ko naudingo, nieko gražaus.

Čikagos menševikų organe 
skaitome:

“Sovietu diktatorius. . . bu
vo priverstas pavartoti ge
riausius raudonosios armijos 
pulkus, begalę artilerijos, tan
kų ir lėktuvų. Tačiau ir ši
tie Stalino pulkai nestengė 
(gal neįstengė?—“L.” Red.) 
suomių sumušti. Raudonoji 
armija pražudė pusę miliono 
kareivių!”

Taigi dabar dalykai stovi 
šitaip: prieš kelias dienas Gri
gaitis rašė, kad raudonarmie
čių Suomijoj žuvo 250,000. 
Mannerheimas sakė: 200,000, 
“Draugas“ sakė: 600,000.

Po keleto dienų Grigaitis 
savo klaidą pataisė: dabar 
jis sako: raudonarmiečių Suo
mijoj žuvo pusė milijono. Ry
toj jis veikiausiai ir šį išsišo
kimą pataisys, pridėdamas 
dar pusę milijono.

Aš girdėjau Brooklyne vie
ną davatką kalbant, 
Raudonoji Armija
pražudė dešimts milijonų ka- • 
rių!

Taigi Grigaičiui reikės dar 
gerokai pasiraivyti, kol jis tą 
davatką pasivys.

— o—
Pavasaris jau čia pat. Die-j 

• na vis ilgėja, gamta atgyja, t 
saulelė, mūsų motina, darosi 
vis šiltesnė ir malonesnė.

Milijonams bedarbių, gyve
nančių baisiame skurde, bus 
bent tuo smagiau, kad jie ga
lės lengviau pernakvoti gat
vėje ar parke.

Tuose kraštuose, kur ka- 
nuolės nebaubia, padangių 
bombanešiai neraižo, žmonės 
galės griebtis už pavasario 
sėjos, už lauko darbų.

Bet ten, kur verda karas, 
ypačiai Vakarų Europoje, su 
dienos ilgėjimu, žmonės lau
kia baisaus teroro. Vis daž
niau ir dažniau priešo bom
banešiai svaidys bombas ant ‘ 
miestų, prieplaukų, laivų, — 
ant žmonių galvų... Naikins 
turtą, žmones, kultūros kūri
nius ...

Gyvename tokioj 
joj, kur- pavasaris 
ne laimę, bet mirtį 
kinimą gali atnešti!

Teprasmenga tokia civili
zacija, kuri gimdo karus!
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Uruguajiečių “Darbe“ skai

tome tokį paskelbimą:
“ ‘Laisvė,’ Amerikos lietu

vių dienraštis. Vienas iš la
biausiai išsiplatinusių laikraš
čių. Jame rasite straipsnių vi
sais bėgamais politikos klau
simais. *

“ Laisvė’ Montevidejuje skai
toma rateliais. Skaitytojas 
moka po 1 centą už kiekvie
ną egzempliorį.’’

Šitaip mūsų broliai 
Amerikoje . įvertina 
dienraštį.

—o—
Vienas žmogus rašo 

jienose, būk P. Grigaitis pa
sakęs, kad “LSS ir bendrai 
socialistai daugiau įnešė ap- 
švietos į Amerikos lietuvių gy
venimą, daugiau įsteigė orga
nizacijų, daugiau pralavino 
žmonių veikti organizacijose, 
negu kuri nors kita, o gal 
daugiau net negu visos kitos 
srovės sudėtos daiktam“

—o—
Jei šitaip kalbėdamas 

gaitis turėjo galvoje tą 
kuri gyvavo iki 1919 metų, o 
kuri paskui pasikeitė į komu
nistinę, tai jo pareiškimas yra 
teisingas. Bet jei jis tąjį kre
ditą atiduoda tai “LSS,” ku
riai Grigaitis vadovauja, ku
rią sudaro “septyni broliai 
miegantieji,“ tai jis juokus 
daro.

civilizaci- 
žmonėms 

sunai-ir

Pietų 
mūsų

“Nau

Gri-
LSS,

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Jauna Moteris Gimdysianti 
“Penkiukus”

Miami, Florida.—Gydyto
jai nutraukė X-spinduliais 
paveikslus nėščios moteries 
Emory Callahanienės, ir 
paveikslai parodė penkias 
galvas kūdikių jos yščiuje. 
Tai jinai laukiasi “penkiu- 
kų”, kurie turėsiu gimt už 
poros mėnesių. Ji yra 22 
metų amžiaus, darbininko 
žmona.

Floridos valdžia ketina 
gerai aprūpint motina ir 
jos penkiukus,
gimtų ir augtų. Tai būtų 
trisdešimt pirma tikrai ži
noma penkiukų gimdytoja 
pasaulyje.

NUŠOVĖ VYRĄ IR TA
PO IŠTEISINTA

Paterson, N. J.—Išteisin
ta Mrs. Mary Neglia, kuri 
nušovė savo vyrų, trijų 

• vaikų tėvų. Buvo kaltina
ma, kad jinai nuošovė jį, 
idant galėtų mylėtis su kitu 
vyru. Šovikė teisinosi, kad 
jos vyras jų užpuolęs, o ji
nai besigindama, tiktai ne
tyčia nušovus savo vyrų.

Atideda Tyrinėjimą 
USA Lėktuvų Pardavi
nėjimo Talkininkam
Washington.

rius La Follette įnešė, kad 
•senatas ištirtų, ar Amerika 
nekenks pati savo apsigyni
mui ir saugumui, jeigu par
davinės naujuosiu karinius 
lėktuvus talkininkam.

Tokių lėktuvų pardavinė
jimui priešinosi ir Ameri
kos karo ministeris Wood
ring,, kol prezidentas Roo
seveltas pareiškė, kad jų 
pardavinėjimas nekenks 
šiai šaliai. Po Roosevelto 
pareiškimo, jau pats Wood
ring prašė, kad kongreso 
komisija kariniais reika
lais toliau atidėtų nagrinė
jimų šio klausimo, ir jis 
tapo atidėtas.

Jungtinių Valstijų iždo 
ministeris Morgenthau ra
gina kaip galint daugiau 
naujoviškų lėktuvų parduot 
talkininkam. Jis tvirtina, 
kad vokiečiai daugiau pasi
stato karo lėktuvų, negu 
Anglija ir Francija sykiu.

Prezidentas Rooseveltas 
sakė, jog tris keturis sek
retus naujųjų lėktuvų, par
duodamų talkininkam, Am
erika pati sau pasilaikys.

Kadaise ji buvo dalimi S. P., 
bet ir iš ten jau pasitraukė. 
Amerikos socialistų partija su- 
džiūvo, o lietuviška LSS at- 
lūžo, kaip sudžiūvusio medžio 
šakelė, ir riogso sau, besipai- 
niodama žmonėms po kojo
mis .

Kaip sudžiūvusiai ir atū
žusiai nuo liemens medžio ša
kai nėra progos atsigaivinti, 
išsprogti, taip nabagei nuval
kiotai ir nukamuotai LSS nėra 
progos atsigriebti.

Apie grigaitiška I^S gali
ma pasakyti dar ir tuo žmo
nių posakiu: • Buvo, buvo ir 
dugną? išpuvo.

Anglija vėl Grūmoja 
N ekar iau j and om s 

Už Ją Šalims
London. — Anglijos ka

ro ministeris Oliver Stanley 
savo kalboj pajuokė tuos 
amerikiečius, kurie nori tai
kos, lygiai ir tuos, kurie 
sako, kad Anglija ir Fran
cija negana kariauja. Jis 
ragino Amerikų ir kitas 
bepusiškas šalis veikt iš
vien su talkininkais kare 
prieš Vokietija, ir sakė, kad 
jeigu vokiečiai “sumuš An
glija, tuo pačiu žygiu jie

sumuš ir bepusiškus kraš
tus.”

Anglų ministeris Stanley 
grūmojo be ceremonijų elg
tis su bepusiškomis šalimis, 
jeigu jos ir toliau “iš bai
lumo ar saumyliškumo” ne
rems talkininkų karo: “Mes 
gal ir perdaug norime duot 
bepusiškiem tokių pat pa
mokų, kokia jiems duoda 
vokiečiai.”

Svarsto Amerikos Laivų 
Biznį su Anglija

Washington. — Valdiška 
Amerikos laivininkystės ko
misija tariasi su Anglijos 
atstovais, kaip 80 Amerikos 
laivų galėtų uždarbiaut, 
plaukiodami Pacifiko Van
denynu į Tolimuosius Ry
tus, į Anglijos pusiau-kolo- 
nijas Australija ir Naujųjų 
Zelandiją ir atgal į Jungti
nių Valstijų vakarinius 
uostus‘ir į prieplaukas va
karinės Kanados.

Toks Amerikos laivų vei
kimas būtų naudingas An
glijai ir, sakoma, nelaužy
tų amerikinio bepusiškumo 
įstatymo.

USA Atstovas Kana 
doj Kursto Šią Šalį į 

Talkininkų Karą

Prieštarauja Prane- 
Šimai Apie Anglų 
ir Vokiečių Žygius
London. — Anglų valdžia 

sako, kad vokiečių lėktuvai 
dabar bombomis sužeidę tik 
tris prekinius laivus, ku
riuos lydėjo Anglijos šar
vuotlaiviai. Tokiu būdu vo
kiečiai pavojingai sužeidę 
vienų prekinį Norvegijos 
laivų ir netaip pavojingai 
vienų švedų ir vienų'norve
gų laivų; o anglai pašovę 
du vokiečių lėktuvus.

VOKIEČIAI SUNAIKINĘ 
9 KARINIUS IR PREKI

NIUS LAIVUS
Berlin, kovo 21.—Vokie

čių vyriausybė skelbia, kad 
jų lėktuvai paskandinę de
vynis karinius Anglijos lai
vus ir prekinius laivus, ku
riuos lydėjo anglų karo lai
vai, viso 42,000 tonų įtal
pos; be to, vokiečiai oro 
bombomis rimtai sužeidę 
du kitus prekinius laivus, 
apie 11,000 tonų. Tų žygį 
jie padarę arti Škotijos.

Sylto Bombardavimas
London. — Anglai tvirti

na, kad 30 jų lėktuvų nu
metę apie 1,000 bombų į 
vokiečių salų Sylt ir tuom 
sunaikinę porų trejetų Vo
kietijos lėktuvų pastogių irz 
tulus žibalo sandėlius.

Berlin, kovo > 21.—Vokie
čiai sako, kad jie nukirtę 
žemyn tris Anglijos lėktu
vus iš tų, kurie užpuolė 
Sylt salų. O anglų bombi- 
ninkai /'viso labo padegę tik 
viena paprastų tuščia na
mų.

Danija užprotestavo, kad 
Anglijos karo lėktuvai 
skraido per Danijų žygiams 
prieš Vokietijų.

Helsinki. — Sovietai at
siuntė darbininkus panau- 
jint buvusį Suomijos mies
tų Viborgų.

Kaunas, kovo 19.—Išleis
tas naujas įstatymas, kuris 
teigia, kad visi piliečiai bus 
aprūpinti naudingu darbu.

Vilnius. — čia suimtas 
Plečkaitis kaip maištinin-

--—-4,r-• -

Grąsina Išmest 800, 
000 iš WPA Pa 
šalpinių Darbų

Washington. — Valdiška 
viešų WPA darbų adminis
tracija žada iki balandžio 
(April) 1 d. pavaryt 250,- 
000 pašalpinių bedarbių iš 
tų darbų, o paskui šį pava
sarį išmest iš WPA dar 
550,000 žmonių. Sako, jog 
kongresas negana paskyrė 
lėšų išlaikyti' visus juos 
tuose darbuose.

Pažangus kongresmanas 
V. Marcantonio reikalauja 
nemėtyt bedarbių iš WPA. 
Jam pritaria eilė kitų kon
greso narių. -

Amerikos Darbininkų 
(bedarbių) Susivienijimas 
šį šeštadienį ruošia visoj 
šalyj protesto demonstraci
jas ir mitingus prieš žmo
nių paleidinėjimą iš WPA.

Kitiem metam prez. Roo- 
sevelto valdžia reikalauja, 
kad kongresas paskirtų lė
šų tik 1,350,000 bedarbių 
viešuose WPA darbuose. 
Tai apie 1,000,000 mažiau, 
negu ęinamais metais.

Patys Roosevelto bend- 
rai-patarėjai atranda, jog 
dabar visoj šalyj yra 9 iki 
12 milionų bedarbių.

Lietuvos Atstovo Priėmi
mas Maskvoje

Maskva. — Sovietu ko
misarų pirmininkas, užsie
ninis komisaras Molotovas 
priėmė Lietuvos pasiuntinį 
L. Natkevičių ir ilgokame 
pasikalbėjime jiedu aptarė 
reikalus, kurie liečia Lietu
va ir Sovietų Sąjungų.

Slaptai Teisia 44 Ko
munistus Francijos

Seimo Atstovus

Indų Kongresas Pasi
rinko Gandhį Kovos 
Vadu Prieš Angliją

Ramgarh, Indija.—Tauti
nis Indų Kongresas pasky
rė dešinų vadų M. K. Gan
dhį vest kovų už Indijos pa- 
liuosavima nuo Anglijos. 
Kairieji delegatai reikalavo 
tuo jaus pradėt kampanija 
už pilna Indijos nepriklau
somybę nuo Anglijos; bet 
laimėjo dešinieji ir viduri
niai.

Gandhi perša vidurio ke
lių. Jis reikalauja Indijai 
tik tokios savivaldybės, ko
kių turi Kanada, Australi
ja ir Naujoji Zelandija, An
glijos pusiau-kolonijos. Bet 
jeigu Anglija ir su tuom 
nesutiktų, tai sakoma, kad 
Gandhi paskelbsiųs “ne
klausymo kovų”—nemokėt 
Anglijai mokesčių, nėrėm t 
jos karų ir trukdyt jos dar
bus ir planus Indijoj.

Paryžius.—Karinis Fran
cijos teismas nusprendė 
slaptai, prieš uždarų durų 
teist 44 komunistus francū- 
zų seimo atstovus. Tai to
dėl, kad jie, gindamiesi, 
girdi, perdaug sakę politi
niu kalbu.

Prieš teismo slaptumų 
protestavo teisiamųjų advo
katas Maitre Al. Zevaes:

“Iki šiol dar nebuvo 
Francijos istorijoj nei vie
no atsitikimo, kad politinė 
byla būtų slaptai vedama. 
Argi karalius Liudvikas še
šioliktas buvo teisiamas 
prie uždųrų durų?”

Šie komunistai seimo at
stovai teisiami už tai, kad 
pritarė nekariavimo sutar
čiai tarp Sovietų ir Vokie
tijos, ir už tai, kad jie prie
šinasi dabartiniam karui ir 
reikalauja susitaikyt.

Šitokį savo nusistatymų 
jie pareiškia pačiame teis
me ir sako, jog tokia politi
ka tarnauja pačios Franci
jos gerovei.

Nors teisiamieji išbrauk
ti iš seimo, bet jie laiko sa
ve teisėtais seimo atstovais, 
kurie išrinkti piliečių bal
sais.

“Queen Mary” ir “Maureta
nia” Išplaukė iš New Yorko

New York, kovo ,21.—Iš 
čia išplaukė “Mauretania” 
ir “Queen Mary^f du did
žiausi gatavi keleiviniai 
Anglijos laivai. Čia stovįs 
trečias anglų didlaivis 
“Queen Elizabeth” dar ne
užbaigtas.

“Queen Mary” ir “Mau
retania” gabens Anglijai 
kareivius iš Australijos ir 
Naujosios Zelandijos į Ar
timuosius Rytus, tarp kit
ko, prieš Sovietų Kaukazą.

. - ■ - •........................ .... . . Um

Washington. — Naujasis | Kongresmanas Sweeney 
Jungtinių Valstijų atstovas j įnešė sumanymų ištirti 

Cromwellio kalba ir pata
rė, kad prez. Rooseveltas 
tuoj atšauktų jį, kaip Ame
rikos atstovų Kanadai. 
Kongr. Sweeney sako: “Tas 
išdykėlis turčius mūsų at
stovas Kanadai nori, kad 
mes kariautume už Angli
jos imperijų”

‘ “Jeigu prezidentas Roo
seveltas nepasmerks Crom- 
wellio kalbos, tai turėsime 
suprast, jog Cromwellis iš
reiškė mintį dabartinės val
džios” Amerikoje, sako 
republikonas kongresmanas 
Hamilton Fish.

Senatorius B. C. Clark 
reikalauja tuojau atsaukt 
tų Amerikos atstovų iš Ka
nados, kaip talkininkų karo 
agentų.

Kanadai, milionierius Ja
mes H. R. Cromwell, vadi
namas “aukso vyruku,” kal
bėjo Toronte, Kanadoj, kad 
tai esu “trumparegiai ir 
purvinai protaujantieji” tie 
amerikiečiai, kurie reika
lauja, kad ši šalis nesiveltų 
į Europos karų. Cromwell 
užreiškė, kad Anglija ir 
Francija, girdi, “kovoja už 
amžinų palaikymų asmens 
laisvės ir liuosybės.”

New Yorko Daily News 
dar abejoja, ar Cromwell 
taip kalbėjo iš savo galvos 
ar jis’buvo įkvėptas Ame
rikos valdžios. N. Y. Ti
mes užgiria to Amerikos 
atstovo kalbų ir teigia, kad 
su jo nuomone sutinku “di
di dauguma amerikiečių” ir 
Washingtono valdžia.

Naujas Francijos Ministe- 
riy Kabinetas ir So

cialistai Jams
Paryžius, kovo 21.—Fran

ci jos prezidento Lebruno 
pašauktas, Pauls Reynaud 
sudarė nauja ministerių ka
binetų vietoj iširdsio kabi
neto, kurio pirmininkas bu
vo Daladier.

Naujajame kabinete Rey
naud bus ministeris pirmi
ninkas ir užsieninis minis
teris;

Daladier—karo ministe
ris;

Socialistas L. Lamorea- 
ux—finansų ministeris; soc. 
Al. Serol—teisdarystės mi
nisteris; soc. Georges Mon- 
net—blokados ministeris.

Kiti ministerial tai vadi
nami respublikonai ir radi
kalai socialistai.

Premjeras Reynaud tiki
si, kad socialistai ministe
rial smarkins karų prieš 
Vokietija.

Berlin, kovo 21.—Valdiš
ka Vokietijos spauda vadi
na naujųjį Francijos minis- 
terį pirmininkų P. Reynau- 
dų “Anglijos įrankiu.”

Plati Prekybos Sutartis 
Tarp Rumunų ir Italy

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų vyriausybė pasira
šė prekybos sutartį su Ita
lija. Per metus Rumunija 
parduos Italijai 454,000 to
nų žibalo ir jo produktų, 
tame skaičiuje 105,000 to
nų gazolino. Italai atsimo- 
kęs mašinomis, ginklais, 
žemdirbystės įrankiais h 
kitais savo dirbiniais.

ORAS. — Šį penktadienį 
šalta ir gal snigs ar lis.

ninkai Gręsia Sovie 
tam ir Italijai

Paryžius. — Pranešama 
kad Sovietų ambasadorius . 
Al. Šcharcevas išvažiavo iš 
iš Berlyno į Maskva. Pran
cūzų politikai spėja, būk jis 
duosiųs Sovietų vyriausybei 
daugiau žinių apie galimy
bę artimesnių santikių su 
Vokietija.

Berlin.—Vokietijos spau
da pastebi, kad Italijoj jau 
mandagiau rašoma ir kal
bama apie Sovietus.

Vokiečių laikraščiai tei
gia, kad Vokietija, Italija 
ir Sovietai turėsiu bendro 
reikalo atremt pavojų, ku- 
riuom Anglija ir Francija 
gręsia iš Artimųjų Rytų ir 
iš pietų pusės.

Vokietija Pašalina Amerikos 
Konsulus iš Lenkijos
Washington. — Pagal 

V o k i e t i j o s reikalavimą, 
Amerika uždarė savo gene- 
ralį konsulatų Varšavoj, ir 
visi konsulato nariai per
važiavo į Berlynu. Vokiečių 
valdžia įsakė apleist Lenki-.' 
jų ir kitų šalių konsulams 
ir diplomatiniams atsto
vams.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė protestavo, kad 
pašalinus amerikinius kon
sulus iš Lenkijos, penketas 
šimtų Amerikos piliečių te
nai neturės į kų kreiptis 
įvairiais reikalais. Vokieti
ja sako, kad jie galės kreip
tis į Amerikos ambasadą 
Berlyne.

Paryžius. — Francūzai 
nukovė 6 vokiečius ir vieną 
suėmė.

Berlin. — Vokiečiai už
mušė kelis anglus ir kelis 
suėmė.
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Klysta p. Valaitis sakydamas, būk 
“sunkios pokarinės sąlygos” privedė 
prie to, prie ko ji šiandien yra privesta. 
Ne sąlygos čia buvo kaltos, bet bendro- 

, vės vadai. Jie buvo nesąžiningi, neteisin
gi jr todėl bendrovės turtą pražudė.

Reikia žinoti, kad visa eilė tų ponų; 
kurie šinkavo bendrovės Šerus, yra pra
turtėję. Kiti dar ir šiandien valgo duo
nelę “tautai dirbdami” (ištikrųjų, nieko 
nedirbdami). Dėl Lietuvos “Atstatymo” 
Bendrovės likimo, taigi/ kalčiausi yra 
tautininkai, jų šulai. Per jų rankas vis
kas ėjo; jie pravalgė žmonių sudėtus 
dolerius. Jie, prisidengę patrijotizmo 
skraiste, apgaudinėjo žmones!

RUOŠIASI RINKIMAMS, PRAŠO 
FINANSINES PARAMOS

Turi Sveiko Senso
Viskas rodo, kad Norvegijoj yra ne

mažai žmonių su gan sveiku sensu. 
Jiems rūpi išlaikyti savo krašto nepri
klausomybė, jiems rūpi, todėl, pasilikti 
neutrališkais šiame kare. Štai kodėl jie 
griežtai priešinosi Anglijos pasimoji- 
mams įtraukti juos į karą.

Dabar Skandinavijoj bandoma suda
lyti nauja kombinacija, bet tiems pa
tiems tikslams: sudaryti susivienijimas 
tarpe Skandinavijos kraštų ir Suomijos. 
Nereikia nei aiškinti, kad to “susivieniji
mo” tikslas būtų pirmiausiai tarnauti 
Anglijos imperialistams josios kare prieš 
Sovietų Sąjungą.

Čia ir vėl matome norvegus kur kas 
šalčiau protaujančius negu švedus bei 
suomius. Norvegijoj kyla daug protestų 
prieš tokio “skandinaviško susivieniji
mo” sudarymą. Po to, kada Sovietų Są
junga pareiškė, kad ji nieko panašaus 
toleruoti negalės, tieji protestų balsai 
Norvegijoj dar labiau pakils. Reikia ti
kėtis, kad jokių naujų kombinacijų, ku
rios grūmotų Skandinavijos kraštų ne
priklausomybėms, neįvyks ir visos Skan
dinavijos šalys pasiliks neutralėmis ir, 
tuo būdu, laimingomis.

Tai Vis Demokratija!
Aną dieną Indijoj, Lahore mieste, 

įvyko mahometonų paradas > gatvėse. 
Anglijos policija užpuolė ant paradinin- 
kų ir 23 asmenis užmušė, o sužeidė apie 
30 asmenų.

Tai geras pavyzdis tos demokratijos, 
už kurią Anglija neva kovoja. Tai geras 
pavyzdis tos tikybos laisvės, už kurią 
Anglija neva kovoja.

Svarbu pabrėžti tai, kad socialistų ly
deriai Angliją remia, remia imperialisti
nį karą, tačiau nei žodeliu neprotestuoja 
prieš tąsias skerdynes, kurias Anglija 
atlikinėja pavergtoj Indijoj.

Massachusetts valstijos K. 
P. Lietuvių Biuras išleido se
kamą atsišaukimą:

“Brangūs Draugai ir Drau
gės : Mes atsišaukiame į Vi
sas draugijas, kuopas ir kliū- 
bus prašydami jūsų paramos, 
tai yra, aukų. Ta parama 
reikalinga K. P. rinkimų kam
panijai. Mūsų partija šiemet 
Mass, valstijoje statys pilną 
sleitą kandidatų į visas vald- 
vietes. Tai yra labai didelis 
ir svarbus darbas. Tam dar
bui reikės . nemažai pinigų. 
Reikės varyti agitaciją per 
radio, masiniais susirinkimais, 
lapeliais, atsišaukimais ir taip 
toliau.

“Jūs gerai žinote, kad Ko
munistų Partija susideda iš 
darbininkų ir yra grynai dar
bininkiška organizacija. To
dėl prašome visų kolonijų 
draugus ir drauges parinkti 
aukų dėl rinkimų kampanijos.

“Rinkimų kampanija prasi
dės nuo kovo 31 dienos. Tą 
pačią dieną Bostono Arenoje

atsibus masinis suvažiavimas. 
Ton svetainėn telpa 12 tūks
tančių žmonių, žmonės suva
žiuos iš visų Bostono apylin
kių. Mes raginame ir lietuvius 
važiuoti grupėmis. Ten kalbės 
K. P. sekretorius Earl Brow- 
deris, Elizabeth Gurley Flynn, 
Henry Winston ir kiti. Taipgi 
bus puikus dainų ir muzikos 
koncertas.

“Kurie turėsite surinkę 
aukų, tai malonėkite atvežti 
kovo 31 dieną į Bostono Are
ną ir priduoti Lietuvių Biuro 
nariams, kurie visas aukas sy
kiu perduos susirinkimui nuo 
lietuvių. Ten bus ir aukas pri
ims sekretorius J. Grybas ir 
iždininkas S. Penkauskas. O 
kurie manytumėte, kad ne
galėsite dalyvauti tame susi
rinkime, tai aukas prisiųskite. 
Čekius arba money orderius 
išrašykite S. Penkausko var
du, o prisiųskite sekamu 
adresu: J. Grybas, 1190 
Washington Street, Norwood, 
Mass.”

tas rankraštis besiranda. 
Lietuvoje yra rengiamasi 
prie naujo Valančiaus raš
tų spausdinimo, tat yra la
bai svarbu ir ‘/Tretininko” 
tekstą patikrinti sulyg ran
kraščio. Būtų didžiai gaila, 
jei rankraštis pražūtų. Bet 
gal būt rankraštis yra tik 
kame nors ant lentynos už
simetęs. Prof. .J. Balčikonis 
ir Valančiaus raštų skaity
tojai bus dėkingi už rank
raščio suradimą.

“Antano Tretininko 
sakojimo” rankraštis' 
siųstinas adresu:

Lithuanian Legation 
'2622—16th Street, N.W. 
Washington, D. C.

Washington, D. C. 
Kovo 20, 1940 m.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Žinios

Nerimta Elgsena
Amerikos ministeris Kanadai, Mr. Ja

mes H. R. Cromwell, andai nei iš šio nei 
iš to ėmė ir prakeikė tuos, kurie neno
ri, kad Amerika kištųsi į Europos karą. 
Podraug jis pasmerkė Vokietiją. Jo nuo
mone, Amerika turinti kariauti, “kol dar 
nepervėlu,” ir išgelbėti pasaulį nuo • re
voliucijos.

Teisingai tūli mūsų krašto kongres- 
manai ir senatoriai pažymėjo: tokis p. 
Cromwello pareiškimas yra pirmas mū
sų krašto istorijoj panašus išsišokimas. 
Kai kurie kongresmanai reikalauja p. 
Cromwellį iš Kanados atšaukti.

Nereikia nei aiškinti, kad p. Crom
well turi būti sudisciplinuotas ir atšauk
tas. Skelbdamas tokius dalykus, jis juk 
tarnauja ne Amerikai, bet Anglijai.

Suvalgė Ponuliai Pinigus, Suvalgė
Jonas Valaitis rašo “Vienybėje”:
“Pagarsėjusi Lietuvos Atstatymo Ben

drovė likviduojasi. Savo tikslo—atstatyti 
Lietuvoje pramonę ir prekybą—ji nepa
siekė. Sunkios pokarinės sąlygos, kele
riopas valiutos pasikeitimas ir nevykę 
pinigų įvesdinimai Bendrovės beveik 
pusmilijoninį dolerių kąpitalą sunaikino. 
Dėl to Bendrovė nutarė likviduoti, o liku
čius išdalinti akcininkams.

“Dėl nepasisekimų vieni akcininkai ne- 
• teko vilties, kiti neteko kantrybės. Per 

keletą metų Bendrovei nepavyko net su
daryti seimams dalyvių kvorumo. Net 
pačiam likvidavimui pasidarė netikėtų 
kliūčių. Bendrovė patraukta į teismą.

“Lietuvos Atstatymo B-vės turto, sa
koma, jau belikę tik... $18,000.' Byla su
trukdė ir tuo išsidalinti ir B-vę likvi
duoti. Jei šiandien B-vę pavyktų likvi-

Eina Toliau
New Yorko reakcininkai pradėjo kovą 

prieš profesorių Russellį ne juokais. Ma
tydami, kad jų Aukštesnės Apšvietos 
Taryba neklauso ir prof. Russellį žada 
imti profesoriauti, reakcininkai siekiasi 
per teismą tąjį Tarybos nutarimą anu
liuoti. Daugiau. Jie pasiekė ir New 
Yorko valstijos seimelį tuo reikalu. Ten 
reikalauja pradėti tyrinėjimus visoj švie
timo sistemoj New Yorko valstijoj. Po
draug reikalaujama prof. Russellį at
mesti.

Visokių tikybų kunigai ir šiaip hears- 
tinio plauko patrijotai suka klikas kovai 
prieš prof. Russellį. Girdi, jis “nemora
lus”, jis netikįs šeimoms,—“panašus, 
kaip Rusijos komunistas”. Jis tokis ir 
kitokis.

Iš tikrųjų, čia niekas daugiau, kaip tik 
kova už suvaržymą akademinės laisvės 
mūsų valstijoj. Mes ne su viskuo sutin
kame, ką skelbia prof. Russell, bet mes 
esame jo griežti šalininkai šiuo atsitiki
mu. Mes sakome: prof. Russell turi būti 
paimtas profesoriauti Miesto Kolegijoj. 
Jis žymiai pakels tosios mokyklos vardą. 
Podraug pakils vardas ir New Yorko 
miesto.

Klausimai ir Atsakymai
{statymai Kaslink Nuošim

čių Ratų

klausimas
Ar yra įstatymas Ameri

koj, kuris nustato paskolų 
nuošimčių ratas? <

Mažta Viltis Karą Laimėti
Tokis laikas, kad žmonės labai nori 

dideliais nuošimčiais dalykus sverti. Ne
seniai ponas Rooseveltas kalbėjo apie 98 
nuošimčius amerikiečių simpatijų Suo
mijos valdonams. Žinoma, tai buvo dau
giau reiškimas savo jausmų, o ne faktų.

Komercinė spauda dažnai sako, kad 
95% amerikiečių simpatizuoja Anglijai 
ir Franci jai, kad jos laimėtų karą. Šis 
tvirtinimas, taip pat, daugiau tik laik
raščių redakcijų troškimas, o ne faktai. 
Mums atrodo, kad amerikiečiai milžiniš
koj didžiumoj nedaug paiso, kas karą 
laimės. Jie vieno dalyko nori, taikos. Tą 
parodė Jaunimo Kongresas. Tą parodė 
ir įvairūs visuomenės balsavimai.

New York “Daily News” lygina, kiek 
Anglija ir Franci j a turėjo progų pereitą 
(1914-1918 m.) karą laimėti ir kiek turi 
dabar, tai sako, kad net Washingtone 
mano, jog dabar Anglijai ir Franci j ai 
yra daug mažiau progų karą laimėti, 
kaip 1914-1918 metais.

Atsakymas
Kiekviena valstija ‘ turi 

įsteigus legalę ratą pasko
lų nuošimčiams ir kelios 
valstijos turi specialius 
įstatymus dėl mažų pasko
lų. Paprastai, legalė fata 
yra 6 nuoš; į metus, rbet ne

kurios valstijos pavėlina 7 
nuošimtį ir net 8 nuošimtį. 
Bet daugelis valstijų pa- 
liuosuoja nekurias paskolų 
įstaigas nuo šito įstatymo. 
Taip daugelyje valstijų ,in- 
dustriališkos bankos, kredi
to unijos ir statymo pasko
lų draugystės gali reikalau
ti nuo 1 iki 2į į mėnesį, ant 
paskolų.

FLI&

1. Vilnius ir 
Amerikiečiai

Amerikos lietuviai, 
be išimties, Vilniaus krašto
reikalus, ypač lietuviškus 
reikalus yra pilnai supratę, 
at jautę ir laiko artimai sa
vo širdies. Štai kad ir to
kie akyvus pavyzdžiai:

Lietuvos Nepriklausomy
bės proga yra įvykę du 
ypatingai reikšmingi vieši 
parengimai,—tai buvo 18 
vasario vienas Čikagoje, ki
tas New Yorko Brooklyne 
(tai liėtiiviško veikimo 
AŠIS): Čikagoje iškilmę su
ruošė specialis komitetas 
Katalikų Federacijos Tau
tinės Sandaros remiamas ir 
vilniečių naudai sumetė 
grynais 664.15 dol. Nuošir
dus ačiū Komitetui ir auko
tojams ir visiems talkinin
kams ! Brooklyne iškilmes 
surengė kelios vietinės or
ganizacijos—vilniečių nau
dai sumesta gryno 618.25 
dol. Jiems priguli broliškas 
vilniečių ačiū!

Tai taip pasirodė “lietu
viškoji ašis.” Bet tai juk 
neviskas: kitas komitetas 
Čikagoje 1,000 dol. surin
ko, o Philadelphia, Pa. 1,- 
000 
juk 
kai 
kur
čįus. Štai konsulas Budrys 
skelbia apturėjęs vilniečių 
pašalpai 555.56 dol.; iš ko? 
—iš Nashua, N. H. lietuvių. 
Ačiū jums našviečiams už 
parodymą pavyzdžio ki
tiems !

Būtų gera, kad visos to
kios naujienos būtų užre
gistruotos vienoje vietoje, 
kad būtų galima padaryti 
santrauką ir paskelbti viL 
mečiams aukavusių koloni
jų sąrašą. Tokiu būdu sa
vaime atsirastų žymus Vil
niaus Krašto Rėmėjų bū
rys. / 
2. Vilniaus Krašto Reikalai

Gerb. Jonas Navakas, 
Pirmininkas Vyria usiojo 
Komiteto “Draugijos Vil
niaus Kraštui Remti” šio
mis dienomis yra mums at
siuntęs laišką, kuriame, tar
pe kitko šitaip pasisako:

“Mes gerai žinome Ame
rikos lietuvių padarytus 
žygius ir mes labai dėkingi 
už talką. Mes iš savo pusės 
darome viską, kad mūsų iš-

yra

dol. žada surinkti. O 
ir mažesnės kolonijos 
kur neatsilieka/ o kai 
net pralenkė didmies-

ei vija būtų informuota kiek 
gdlima plačiau apie atsira
dusį Vilniuje ir jo srityje 
skurdą ir vargą. ‘Draugija 
Vilniaus Kraštui Remti’ 
yra įsikūrusi plačiausiu vi
suomenės talkos pagrindu. 
Ton talkon yra prisidėję vi
si, kam lietuvių tautos sie
kimai Vilnių ir jo sritį at- 
gaut yra buvę jų gyvenimo 
siekimais. Lietuviškam kul
tūros darbui sąlygoš^dabar 
yra patogios. Mes norėtu
me, kadpanašiais pagrin
dais susijungtų ir mūsų iš
eivija. Mūsų Draugijos dar
bas nėra vienerių metų dar
bas.”

“Suprantama, kad valsty
binis aparatas dabartinėse 
tarptautinėse sąlygose ne
gali visų veikimo sričių ap
rėpti, tat visuomenės talka 
yra būtina, nes uždaviniai 
yra begaliniai svarbūs ir 
milžiniškos sumos yra rei
kalingos. “Draugija Vil
niaus Kraštui Remti”
nusistačiusi nenuleisti ran
kų kolei Vilniaus Krašto 
veidas neprašvis lietuviš
kos kultūros žiedais.”

Tat gi iš tų p. Navako, 
Komiteto pirmininko, žod
žių yra suprantama, kad 
visuomenės parama ir tal
ka yra neišvengiamai rei
kalinga,—ir yra aišku, kad 
“Draugijos Vilniaus Kraš
tui Remti” darbas yra il
gametis.

Patrijotinga Amerikos 
lietuyių visuomenė gerai 
padarytų pasiūlydama tai 
Draugijai savo talką tokio
je formoje, kokia čia atro
dytų patogiausia. Amerikos 
Lietuvių Centralinės orga
nizacijos, kaip Susivieniji
mai, kviečiami tai talkai 
vadovauti.

Lai pildosi poeto žodžiai: 
“Mes be Vilniaus nenuri- 
mom ir su Vilnium nenu
rimsim.”
3. Vilniaus Universiteto 
Profesorius Jieško Vysku
po Valančiaus Rankraščio

, Amerikoje
Vyskupo Valančiaus vei

kalas : “Antano Tretininko 
Pasakojimas”-pirmą kartą 
buvo spausdintas Ameriko
je 1891 metais iš rankraš
čio, kurį prof. Volteris bu
vo suradęs ir pasiuntęs p. 
J. Andžiulaičiui į Ameriką. 
Nuo to laiko nežinia kame

Šiandien, su senatvės pensi
jomis, kaip ir visokiomis kito
mis pensijomis ir socialės ap
saugos įstatymo aprūpinimais, 
kiekvienas žmogus privalo tu
rėti gimimo certifikatą. Yra 
neišpasakytai sunku nekuriu 
tautų žmonėms gauti kokį nors 
metų paliudijimą iš savo šalies.

Mums pranešta atsitikimas 
seno vyro Illinois valstijoj. Pra
šydamas senatvės pensijos, pa
davė metus — 67. Bet tyrinėji
mai parodė, kad jis 3 syk pa
davė jaunesnius metus ir sykį 
senesnius. Pagal jo į Jungt. 
Valstijas įleidimo rekordą, jis 
turėjo 69 m. Jo asekuracijos 
popieros parodė 63 m. Apsive- 
dant jis numušė 10 metų nuo 
amžiaus. Tad pagal jo duotų 
informacijų, nėra stebėtina, kad 
jo pensijos aplikacija buvo ati
dėta dėl tikresnių informacijų. 
Girdėdama apie šitą visą, aseku
racijos kompanija pradėjo kiš
tis į šito žmogaus reikalą, ir jei
gu tik pasirodys, kad jis pada
vė klaidingas informacijas apie 
metus, kompanija atsisakys iš
mokėti pinigus.

Bet šiandien viskas kitaip 
stovi, negu praeityje. Darbda
viai nenori samdyti vidutinio 
amžiaus darbininkų, ir todėlgi 
daug žmonių pasiduoda jaunes
nių metų. Gal tuo tarpu pagel
bsti gauti darbo, bet yra kliūtis, 
kada jaunimas pražydi ir se
natvei visokia pagelba teikia
ma. Kiekvienas paduoda metus, 
kada atvyksta į Jungt. Valsti
jas. Prieš 1918 m. ateivis < tik 
pasakė metus. Bet nuo 1918 m. 
pasportai reikalaujami nuo at
eivių, in tie turi nešti ateivio 
tikrus metus. Tikri metai rei
kalaujami nuo žmonių, kada 
Cenzas gyventojus suskaito kas 
dešimtį metų/ Kad nors nėr 
bausmės už padavimą neteisin
gų metų, bet gal vesti prie be
galinio vargo.

Bet galų gale, metrikai atsa
ko į visus klausimus. Bet nevi- 
suomet galima gauti tokio pa
liudijimo. Tas ypatingai liečia 
šalis, kurios įsteigtos nuo pa
saulinio karo, arba po revoliuci
ją-

Daugumoje atsitikimų seni 
rekortai sunaikinti, ar perkelti 
į kitas vietas.

Bet vistiek kiekviename atsi
tikime, kur svetimtautis turi 
pristatyti metų raštą, jis turi 
bandyti išgauti gimimo sertifi
katą iš savo šalies. Nors sykį 
reikia 
gauti, 
laišką, 
^ikato
Laikyk kopiją tokio laiško. Jei
gu į gerą laiką atsakymo ne-1 
gauta, arba jeigu atsakymas 
nėra tinkamas, tai koresponden
cija parodys, kad tamsta bandei 
išgauti gimimo certifikątą. Afi- 
deivitai tada turi būti pristatyti 
kaslink tikrų metų pagal daro- 
dymų, kuriuos turi, ir liudijimų 
teisingų liudininkų.

Tie visokį keblumai surišti su 
išgavimu gimimo certifikatų 
parodo, kaip yra svarbu užregis
truoti visus gimimus Jungt. 
Valstijose. Kada vaikas pirmą 
kartą lanko mokyklą, turi paro
dyti gimimo certifikatą. Vaikai, 
jieškodami darbo, irgi-turi neš--

Onutei švi—gienei, Brookly
ne. — “Dingo, Dingo Mano 
Mielas” yra labai silpnas da
lykėlis, nenaudotirtas. Be to, 
nepaduodate savo antrašo.

Pacific’ui, Griaustiniui, A. 
K., P. Sakat, Laisvės Skaity
tojui ir Petrui Butkevičiui: 
Kadangi jau keleto mūsų skai
tytojų minčių dėl “Baltojo 
Aro Svetimais Sparnais” ne
spausdinome, tai nespausdina
me nei jūsų rašinių. Jie per 
daug užimtų laikraštyj vietos, 
o naujo nieko nepasakytų. 
Faktinai, juose yra beveik pa
kartojimai to, kas buvo jau 
tilpę. Skirtumas tik tame, 
kad iš čia suminėtųjų vienam 
tieji bruožai nepatiko, o pen
kiems patiko. Tokių ilgų, is
torinių rašinių įvertinimas tu
rėtų būti padarytas visapusiš
kesnis, pamatingesnis, kad iš 
jo galėtų skaitytojas pasimo
kinti.

L. K.. Biurui,. Lawrence, 
Mass.—Stilsonas tą pačią me- 
liodiją visur gieda, todėl ne
apsimoka ją kartoti ir laik
raštyje brangią vietą užimti.

Reporteriui, Lawrence, Mass. 
—Apie tas menševikų prakal
bas neapsimoka tiek daug vie
tos “Laisvėj” užimti. Todėl 
atleisite, kad šį sykį jūsų 
respondencijos negalėsime 
naudoti. Vis tiek ačiū už 
šinėjimą. \

NEWARK, N. J.
Amerikos Lietuvių Kongreso 
New Jersey Veikimo Komi

teto Viešas Pareiškimas
Vienoj kolonijoj teko girdė

ti reiškiantis tam tikro pesi
mizmo, būk New Jersey vals
tijoj Kongreso skyrius einąs 
prie galo, t. y., prie likvida
vimosi. Mes, kaipo New Jer
sey skyriaus arba apskričio 
veikiantysis komitetas, mato
me reikalą pareikšti viešai 
per spaudą, kad tokios pesi
mistiškos 1 minties skleidimas 
yra sužinus pasitarnavimas 
anti-demokratiniam judėjimui 
ir noras tiesioginiai pakenkti 
organizacijai, kuri dirba pla
čiosios liaudies naudai darbą.

Mes veikiantysis komitetas 
storai pabrėžiame, kad darbą 
varome pirmyn pagal savo iš
galės. Jau šiemet du posė
džius turėjome. Abu buvo sėk
mingi ir užsibrėžtas darbas 
eina savo vaga. Manome, kad 
šiemet turėsime puikų pikni
ką Patersone, gal 26 d. gegu
žės, kur bus įrodyta, kad New 
Jersey Kongreso apskritis 
neina prie likvidacijos, o, prie
šingai, varo naudingą darbą 
pirmyn.

Todėl mes, žemiau pasirašę, 
kviečiame visas kolonijas, vi
sas organizacijas veikt dar 
glaudžiau, dar h a r m o n i n - 
giau ir veikliau naudai Lietu
vos darbo liaudies, ligi nebus 
Lietuvoje iškovota pilna de
mokratinė santvarka su pilnu, 
visuotinu, lygiu visų pilečių 
balsavimu.

Kol dar to nėra, o vietoj 
demokratijos, dar steigiama 
naujoš\konccntracijos stovy
klos, tol mūsų darbas turi būt 
dirbamas, šį apskritį sutvėrė 
konferencija ir tik ji turi mo
ralę

■
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dėti pastangas juos iš- 
Pasiųsk užregistruotą 

prašydamas tokio certi- 
su tinkamu mokesčiu.

teisę ir likviduoti.
. Draugiškai jūsų, 

ALK NJ Apskričio 
Veik. Komitetas: r

Pirmininkas
K. Stelmokienė,

Raštininkas
Geo. A. Jamison, 

Iždininkas
J. Paukštaitis.

tis metrikus, naujas Fair Labor 
Standards įstatymas^ paprastai 
žinomas kaipo Valandų-Algų įs
tatymas, reikalauja certifikatus 
nuo nepilnamečių, kurie j ieško 
darbo industrijose-ir amatuose. 
Balsavimo teisė kartais nu
spręsta metrikais ir daugumoj 
atsitikimų darodymas metų rei
kalaujamas, kada jaunieji nori 
arba bando apsivesti. Galų gale 
gimimo certifikatas turi būti 
pristatytas, kuomet žmogus nori r 
atsistatyti iš darbo ir nori pra- # 
šyti pensijos. FLIS.
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KAIP KARIAUJAMA LĖKTUVAIS
Pirmas pritaikė lėktuvui 

kulkasvaidį vienas vokie- 
tys, pradžioje praeito pa
saulinio karo. Jis pritvirti
no kulkasvaidį ant rėmų 
virš lėktuvo sparno, ir tai 
buvo laikoma svarbia nau- 
jienybe. Bet virš sparno 
užrioglintas k u 1 kasvaidis 
buvo neparankus šaudy
mui; antra, jis taip kliuvo 
už oro, kad trukdė lėktuvo 
greitumą bei apsukrumą.

Tada karininkai pradėjo 
sukt sau galvas, kaip pri
taisyt kulkasvaidį, kad juo- 
mi galėtų šaudyt tiesiog 
priekin per propelerį, tai 
per traukiančiuosius lėktu
vą sparnelius. Bet čia kilo 
nauja kliūtis: Propeleris 
apsisuka iki 2,000 kartų per 
minutę, ir jeigu šaudysi 
per propelerį, tai kulkos jį 
sutraiškius. Reikia tad iš- 
rast būdą, kad kulkasvai- 
džio šoviniai lėktų pro be
sisukančio propelerio tar
pus.

Karo technikai darė il
gus bandymus ir, paga- 
liaus, išrado vadinamą sin
chronizacijos prietaisą, ku
ris suderina kulkasvaidžio 
šaudymą su lėktuvo spar
nelių besisukimu. Šis prie
taisas buvo sujungtas su 
motoru ir su čia pat ant 
motoro pastatytu kulkas- 
vaidžiu, ir taip pritaikytas, 
jog kai tik praeina pro kul
kasvaidžio tūtą (arba ger
klę) sparnelio - propelerio 
kraštukas, tuojaus įvyksta 
šūvis.

Toliau, prie motoro buvo ! 
pritvirtinti du kulkasvai-I 
džiai, abudu pritaikyti sin
chronizacijos prietaisu prie 
besisukančių lėktuvo spar
nelių, kad visos kulkos lėk
tų tiktai per sparnelių tar
pus. lėktuvas pleškėjo visu 
greitumu; vienas ir antras 
kulkasvaidžiai sykiu pylė 
po 1,000 iki 1,400 kulkų per 
minutę, ir kulkos sklandžiai 
zvimbė pro lėktuvo sparne
lius, visai nekliudydamos 
ju.

Tai apie pustrečio tūks
tančio kulkų per minutę. 
Leiskime, kad jos visos pa
taikytų į priešo lėktuvą; ta
da iš jo, kaip sakoma, lik
tų tiktai “rėtis.”

Bet toli gražu ne visos 
lėktuvo kulkasvaidžio kul
kos pataiko į tikslą. Labai 
geru oro šauliu laikomas 
tas, kuris pataiko 12 iš 
kiekvieno šimto kulkų; per- 
mažai teturi laiko taikyti, 
pats turi saugotis; o kaip 
jo, taip ir priešo lėktuvas 
lekia dideliu greičiu. Ir re
tai kada lakūnui tenka vie
nu pradėjimu iššaut dau
giau kaip 900 kulkų; o iš jų 
visų tik labai gerame atsi
tikime gal kokios 24-rios 
kulkos pataikytų į priešo 
lėktuvą. Bet ir visos 24 gali 
nepadaryt didelės žalos 
priešui, jeigu jos kliudys 
tokias nepavojingas lėktu
vo vietas, kaip sparnai, 
uodega ar liemuo.

Pavojingiausios k u 1 kos 
yra tos, kurios pataiko į 
patį lakūną, į gazolino tan
ką (baką) arba motorą. Bet 
dabartiniame kare vokie
čiai vartoja ir tokius lėktu
vų bakus, jog nors priešas 
ir prašauna juos, bet gazo
linas iš jų nebėga. Vokiškas

lėktuvo bakas turi sieneles 
iš kelių medžiagų sluoks
nių. Vienas sluoksnis yra 
pagamintas iš tam tyčia ap
dirbtos gumos, ir kai kul
ka prašauna skylę joj, ta 
skylė vėl užsidaro ir nepra
leidžia gazolino.

i
Apart pryšakinių kulkas- 

džių, naujoviškuose lėktu
vuose yra dar po kulkas
vaidį įtaisytą kiekviename 
sparne. Sparniniai kulkas
vaidžiai sujungti ir sude
rinti su pryšakiniais kul- 
kasvaidžiais, kad visi ketu- | 
ri šaudo į tą patį tašką, į j 
kurį lakūnas nutaiko prie-: 
kinius kulka svaidžius. 
Esantieji sparnuose kul
kasvaidžiai yra elektriniais 
laidais arba suspausto oro 
v a m z d ž iais automatiškai 
sutaikomi su pryšakiniais į 
kulkasvaidžiais.

Kai kurie lėktuvai dabar
tiniame kare turi net ka- 
nuoliukes. Jos šaudo per' 
propelerio - sparnelių- mo
vą, arba ašį. Tokios kanuo- 
liukės paleidžia po 600 iki 
800 šovinių per minutę. 
Kliudydami priešo lėktuvą, 
tie šoviniai sprogsta ir iš
plėšia iš jo didokus kąsnius. 
Šovinių skeveldros, be to, 
gali užmušt ar pavojingai 
sužeist lakūną.

Šiame kare veikia ir lėk
tuvai turintieji po aštuo
nis kulkasvaidžius ir dau
giau. Šitaip yra apginkluo
ti' ypač didieji lėktuvai, 
bombanešiai, kurie savo 
kulkasvaidžiais gali pilt 
kulkų lietų ne tik į visas 
puses, bet taipgi aukštyn ir 
žemyn. Todėl greitiesiems, 
1 e n g vesniems lėktuvams, 
vadinamiems naikintuvams, 
yra sunku prisiartint prie 
tokių bombanešių. —ž.

Bėga nuo “Raudonumo”
Washington. — ‘Pasitrau

kė iš tarnybos valdiškoj 
Darbo Santikių Komisijoj 
Mapes Davidson. Tai todėl, 
kad komisijos viršininkai, 
girdi, remia raudonuosius.

Šaltu ir Šiltų Žiemų 
Skaičius Lietuvoje

Daugelis Lietuvos žmo
nių sako, kad dar nebuvę 
tokios šaltos žiemos kaip 
šiemet; bet oro užrašai per 
paskutinius 137 metus ro
do, kad tuo laikotarpiu ’bu
vo 10 tokių pat šaltų žie
mų Lietuvoje ir tik trys ne
paprastai šiltos žiemos— 
1822, 1843 ir 1925 metais. 
Kitos žiemos buvo viduti
nės.

Profesorius K. Sleževi
čius teigia, kad šaltų ar šil
tų žiemų “katilas” yra 
Šiaurių Polius, kur ištisai 
pusė metų yra diena ir pu
sė metų nuolatinė naktis.

Pagal orą viename ar ki
tame metų sezone, daugelis 
žmonių spėja, kaip bus šal
tas, vėsus ar šiltas bei karš
tas kitas sezonas. Tuos spė- 
jikus persergėja prof. Sle
ževičius, kad ir su naujau
siais s mokslo prietaisais 
šiandien tiktai 80 procentų 
yra įspėjamas rytoj dienos 
oras, o . dvidešimtyje pro
centų neįspėjama net, koks 
rytoj bus oras...........—J. :

Amerikonas Išradęs Žudingiausią 
Pasaulyje Bombą

PAUKŠČIAI, JU ELGĘSIS IR PROTAS' c.

Jungtinės Valstijos gal 
neužilgo įgys patį mirtin- 
giausią karo įrankį pasau
lyje, kaip tą įrankį vadina 
jo išradėjas Lester P. Bar- 
low. Jisai išrado bombą už
taisomą skystu deguoniu 
(oxygenu) ir grynangliu 
(carbonu).

Darydamas bandy mus, 
Barlow išsprogdino vieną 
nedidelę tos rūšies bombą, 
viso tik aštuoniu svarų, ir 
nuo to išbyrėjo langai fab
riko, stovinčio už pusan
tros mylios, kaip išradėjas 
sakė keturioms Amerikos 
kongreso komisijoms. Jo 
pranešimo klausėsi ir aukš
čiausi viršininkai Jungtinių 
Valstijų armijos, jūrų lai
vyno ir orlaivyno.

Išradimo sekretus Bar- 
lowas pasakojo didžiausio
je slaptybėje. Nei vienam 
spaudos atstovui nebuvo 
leista jų girdėt; ir kongre
so komisijų nariai sudegi
no užrašus, pagal kuriuos 
išradėjas kalbėjo apie tą 
bombą. Jie bijojo, kad užra
šai kaip nors nepatektų 
Amerikos priešams į ran
kas.

Barlow jau nuo seniai ži
nomas, kaip karo pabūklų 
išradėjas; ir jis po pasau
linio karo yra per teismus 
išgavęs 600 tūkstančių do
lerių atlyginimo iš valdžios

už tai, kad valdžia be jo lei
dimo vartojo kai kuriuos jo 
išradimus.

Naujosios Bariowo bom
bos būsiančios po dviejų 
trijų savaičių išbandytos 
Glenn L. Martin lėktuvų 
fabriko aikštėje, prie Bal- 
timorės. Bandymus stebės 
atstovai keturių senato ir 
kongresmanų rūmo komisi
jų, taipgi žinovai ir virši
ninkai Amerikos armijos, 
laivyno ir oro laivyno.

Kongreso nariai, remian- 
tieji Barlowa, sako, kad jo 
išradimas galėsiąs tarnaut 
“karų panaikinimui.” Nes 
pradėjus vartot šį pabūk
lą, tai, girdi, gręstų saužu- 
dystė ištisoms tautoms da
lyvaujančioms kare.

Buvo pasiūlymų išvaryt 
kiek ožkų ir galvijų į aikš
tę ar į platų lauką, mėtyt 
Barlowo bombas iš lėktuvo 
ir žiūrėt, kaip greit ir iš 
kaip toli jos užmuša gyvu
lius. Bet darymui bandymų 
ant gyvulių priešinasi įvai
rios “žmoniškumo” draugi
jos.

Išradėjas teigia, kad jo 
bombos pavojingumas nėra 
tame, kad jinai sprogdama 
smarkiausiai žertų metalo 
skeveldras ar šovinius-šrap- 
neles, kaip kad senosios 
bombos. Barlowo bomba 
sprogdama taip baisiai, ne

apsakomai sudrebinanti orą 
dideliame plote, kad dau
giau negu perkūniškas oro 
sujudimas tuoj sunaikinąs 
gyvybę, nors jokia bombos 
skeveldra nieko neužgautų. 
Taip atsitinką per smar
kiausią, “kriušinantį išsi
plėtimą bombos dujų.”

Išradėjas tvirtina, kad 
sprogus tik mažai tos rū- j 
šies bombai, neliktų jokios 
gyvybės per 100 jardų į vi
sas puses nuo sprogimo 
vietos.

Barlow spėja, kad vokie
čiai, andai bombarduodami 
iš oro Barceloną, Ispanijoj, 
panaudojo panašią, bet ne 
visai tokią bombą. Vokiečių 
bomba buvus pagaminta iš 
skysto deguonies ir iš lem
pos suodžių su primaišymu 
titnaginio smėlio; ir viena 
tokia bomba iš karto suar-i 
dė didelį apartmentinį na
mą Barcelonoje.

Vartojimas tos vokiečių 
bombos buvo baisiai pavo
jingas patiem vartotojam, 
sako Barlow. Jinai leng
viausiai galėjo čia jau 
sprogt, kada ji buvo gabe
nama arba priešui taikoma. 
Bet Barlow išrastoji bom
ba yra užtikrinta nuo spro-' 
gimo, kol jinai vežama, ne
šama arba į priešą paleid
žiama, kaip tvirtina jos iš
radėjas. —N. M.

~ Per keletą metų teko tė- 
myti paukščių elgesį. Rei
kia priminti, kad paukščiai 
savo elgesiu, protu, mažai 
kuo skiriasi nuo kitų gyvū
nų. Prisirišimas paukštės 
prie savo vaikų lygiai tokis 
meilus, kaip ir kitų gyvū
nų, ir tai reikia stebėtis, 
kaip jie yra gudrūs, ’jaut
rūs ir nutėmija pavojų, 
kaip sau, taip ir savo vai
kam.

Atsitikimai
Kartą pavasarį užtikau 

vaikus, turinčius ir vargi
nančius mažą paukštuką, 
kokių kelių savaičių, dar 
mažai ką galinti palėkti. 
Paėmęs, parsinešiau į na
mus, daviau valgyti; atsi
gaivino, linksmesnis pasi
darė, pradėjo . nerimauti, 
kadangi jisai jaunas ir pri
pratęs prie motinos lauke 
būti; gi čia namo viduje 
klykia; ir štai motina lauke 
belakstydama užgirdo savo 
mažytį klykiant. Motina 
nuo lango , neatsitraukia, 
įsilėkus snapuku kerta lan
gą, šaukia. Ir taip pasikar
tojo visą dieną. O kitą die
ną tokia pati istorija. Nu
sprendžiau jaunąjį paleisti; 
išnešiau laukan, tėmyda- 
mas, ką paukštė motina su 
tuo mažyčiu ir dar gerai 
palėkti negalinčių paukštu
ku darys.

Motina prilėkus labai 
džiaugėsi. Mažytis nuo mo-

gias vietas, tai jau žinok, 
kad tą pačią dieną vėliau 
bus blogas oras, sniego. Ma- 
tomai, ir paukščiai nujau
čia, žino, kad jiems maisto 
bus trūkumas, ir jie tą mai
stą paslepia tam blogam, 
niekur negaunamo maisto 
laikotarpiui, kad nebūtų 
alkani.

Kanarkos
Turėdamas naminių 

paukščių, juos poruodamas, 
štai ką patyriau. Suporuo
ti kanarkas nelabai sekasi. 
Reikia surinkti porą, kurie 
sutinka, bet jeigu pora ne
sutinka, mažyčių nebus.

Kanarka, kaip motina, 
taip ir tėvas, atsirandant 
mažyčiam, nevisuomet vai
kus myli. Būna atsitikimų, 
kad kaip motina paukšte, 
taip ir tėvas neduoda savo 
vaikam maisto. Peni mažy- 

,čius porą, tris dienas ir, pa- 
' gabaus, nustoja. Mažyčiai 
cypia, alkani būdami ir jei 
jiem, mažyčiam, neduosi 
žmogaus ranka paukščiam 
pritaikyto maisto, jie mirs. 
Tačiaus, mažyčiai, išauginti 

[žmogaus penimi, ir užaugę 
pripranta prie žmogaus, pa
sidaro nebailūs, ir tik ati
darius klėtkos duris, visada 
atlekia ant rankos, pečių ir 
galvos, plaukus pešdami.

i Ištikrųjų gražus reginys 
žiūrint į tuos mažyčius, 
kai jie yra meilūs.

Pilietis.

Atidengia Daugiau Vi
tamino B Paslapčių
New Orleans, Louisiana. 

—Suvažiavime Amerikinių 
Draugijų dėlei Gyvybės 
Mokslų čionai, daktarai A. 
G. Hogan ir L. R. Rich
ardson davė plačius prane
šimus, kas patirta apie vi
taminą B. Jiedu kreipė dė
mesį į tai, jog vitaminas B 
nėra pavienė tos pačios rū
šies medžiaga, nes vitami
nas B tikrumoj yra grupė 
penkių vitaminiškų medžia
gų, kurios vadinamos vita
minas Bl, riboflavin, niko- 
tiniška (tabakinė) rūkštis, 
vitaminas B6 ir pantothe- 
niška rūkštis.

Tiedu mokslininkai nuro
dė, jog nuo vitamino B6 
priklauso kaulų išsivysty
mas ir bendras, kaip sako
ma, “nuaugimas.”

Dr. J. C. Keresztesy iš 
Mercko Laboratorijų vadi
no pantothenišką rūkštį net 
“gyvybės rūkštim,” tokia 
svarbi jinai yra.

Daktarai Hogan, Rich
ardson ir Patrick bandy
mais parodė, kad jeigu, pa
vyzdžiui, vištukas negauna 
vitamino B6, tai jo kaulai 
būna trumpi ir stori, o 
kremzlės silpnus.

Tas vitaminas randamas 
čieluose, ypač žaliuose grū
duose, įvairiose nevirtose 
daržovėse ir visoj eilėj švie
žių vaisių. —N.

Tondern, Danija.—Danai 
matė, kaip nukrito anglų 
lėktuvas, pašautas vokiečių 
•ties Syltu.- .......... •

PRAŽYLA, KAI NE
GAUNA VITAMINO 

B DALIES
Kada gyvulio maistas ne

turi savyje tik vienos ma
žos dalies vitamino B, tas 
gyvulys greitai pražyla ir 
pasensta. Jog taip yra, ta
tai patyrė daktarė Agnes 
F. Morgan ir mokslininkė 
Helena D. Morgan, kurios 
per kelis metus tyrinėjo 
Californijos Universitete, 
kaip įvairių rūšių maistas 
atsiliepia gyvuliams.

Ta vitamino B dalis yra 
kepenyse, mielėse, ryžių 
žievėse, pašariniuose alfal- 
fos augaluose ir įvairiose 
žaliose daržovėse. Atskyrus 
gi ryžių sėlenas arba išpy
lus vandenį, kuriame dar
žovės buvo virtos, būna la
bai sumažinta arba visai 
pašalinta ši vitamino B da
lis. O kada jos nėra, tai 
genda įvairios gyvulio liau
kos (gliandsai) ir jis abel- 
nai sensta. Dėl šios vitami
no dalies trūkumo taipgi 
genda oda, atsiranda ant 
jos spuogai-skau dūliai, o 
žiurkių, šunų ir kitų gyvu
lių pataitės netenka pieno 
žindyt savo vaikus. Bet kai 
vėl būna pridėta prie gyvu
lių maisto ta vitamino B 
dalis, gyvuliai iš naujo pra
deda jaunė t, pranyksta jų 
žilumas, o jauni gyvuliai 
vėl ima augt, nors ju augi
mas buvo sustojęs dėl trū
kumo šios vitamino B da
lies. —J. C. K.

Baton Rouge, Louisiana. 
—Eksplozija Du Pontų ga
zolino fabrike užmušė 3 
žmones.”’ ' ......... .

i •v ?? j - i ipPamisimas del Vie
nos Liaukos Stokos
Kai kurie žmonės elgiasi 

kaip pamišę tik todėl, kad 
jiem stoka syvų iš viršink- 
stinių (adrenal) liaukų žie
vės, kaip atrado daktaras 
Hanš Hoff iš Vienos ir dr. 
J. A. Shaby iš Irano. Net 
karštinėmis sergantieji, kle- 
jojantieji ligoniai beveik 
tuojau pradeda elgtis kaip 
protingi žmonės, kada jiem 
į kraują įleidžia syvų iš 
gyvulių viršinkstinių liau
kų žievės.

Moterys Tyrinėtojos
Amerikos Chemikų Drau

gija atrado, jog moterys ir 
merginos tinka kaipo tyri
nėtojos ir naujų dalykų at
radėjos chemijoj ir kituose 
moksluose, kur norint su
rast naujų dalykų, reikia 
kantrybės, atydaus tėmiji- 
mo ir apsukrumo.

Vien Cincinnatti mieste 
dabar 150 moterų darbuo
jasi įstaigose, kurios nori 
atrast naujų > dalykų' chemi
joj ir kitose 'giminingose 
mokslo šakose.

Paterson, N. J.—CIO ir 
Darbo Federacijos vadai 
čia susitarė nevest kovos 
dėl to, katrai unijai turėtų 
priklausyt šilko darbinin
kai.

Berlin. — Vokiečiai už

tinęs atsitraukti nenori, ir 
motina čiulbendama biskį 
palėkė, šaukdama vaiką 
paskui ją sekti, ir taip at
sargiai savo mažytį nusive
dė į tankumynus.

Nepatinka
Žiemą iš po namo stogo Į 

nakties laiku sugavau du: 
žvirblius. Matomai, būta 
poros. Žiema šalta, sniego 
daug, maisto lauke nėra. 
Turėdamas didelę klėtką 
skiepe, prie didelio lango ir 
šilumos, suleidau, įdėdamas 
maisto pakankamai ir van
dens gėrimui. Tačiaus kokis 
nusistebėjimas, kad beveik 
daugiau negu per dieną nei 
vienas jų nevalgo. Laksty
mas klėtkoje, nerimas, ir 
rodosi, kad nelaimingi už
simuš. Išalkę gerai, pradėjo 
grūdus lesti. Tačiaus rim
tais paukščiais, kaip kad 
kanarkos klėtkoje, jie nega
li būti. Ir taip, išlaikęs mė
nesį laiko ir jiem neįpran- 
tant prie namo vidaus gy
venimo ir žiūrint į juos, 
kaip jie kankinasi, turėjau 
paleisti.

Blogas Oras
Žiemos laiku, kuomet vis

kas sušąlą, sniego yra ir 
paukščiam maisto pritrūks
ta, tai kiekvieną dieną kie
man prie lango išmesdavau 
maisto.

Išalkę paukščiai maistą 
rinkdavosi, nesinešiodami, 
bet vietoje sulesdami. Ta-

Washington. — Karo mi
nisterija abejoja, ar parda- 
vinėt talkininkam naujau
sius Amerikos karo lėktu
vus, nors Rooseveltas tam 
pritaria.

Washington. — Senato
rius Clark smerkė Ameri
kos atstovą Kanadai Crom- 
wellį, kuris viešai sakė, kad 
Amerika turėtų remt talki
ninkų karą.

Teisiu Naikintojas, Bet ir 
Teisiu Daktaras -

Buvęs lenkų universite
tas Vilniuje suteikė teisių 
garbės daktaro laipsnį ge
nerolui L. Želigovskiui 1923 
m. gegužėje. Už ką? Už 
tai, kad generolas Želigovs
kis 1920 metais per staigų 
užpuolimą atplėšė Vilnių 
nuo Lietuvos ir prijungė jį 
prie Lenkijos.

Lenkų Vilniaus universi
teto tarptautinių teisių 
profesorius V. Kortiarnickis 
tada išrašė Želigovskiui di
plomą kaip Vilniaus išva
duotojui iš “svetinio jun
go” ir kaip “teisės, lygybės 
ir laisvės” įvykdytojui Vil
niaus krašte.

Prof. Komarnickis turėjo 
žinot, kad tas diplomas me
lu paremtas. Nes Lenkija 
buvo padarius sutartį su 
Lietuva Suvalkuose ir pa-

ginčija, kaip “piktus išmis- 
lus”, tuos pranešimus iš 
Paryžiaus ir Londono, ku
rie sako, kad naziai Lenki
joj daugmeniškai šaudą 
lenkus. Naziai teigia, kad 
jeigu kurie Lenkijos pilie
čiai buvo sušaudyti, tai tik 
pagal tvarkingus sprendi
mus specialių teismų.

..... H II<| i^UiHiiib* iluniĮirn,..........

čiaus, laikui bėgant, patė- 
mijau, kad kartais jie mais
to nelesa vietoje, bet išsine- 
šioja. Nesupratau, kame 
dalykas; pradėjau tėmyti, 
kodėl jie taip daro. Betyri
nėjant štai kas teko patirti.

Kada tik paukščiai mais
to vietoje nelesa, bet išsine- 
šiojau;į ^jiem’ žinomas sau-

. .......................... 1 -■■n ■
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gal tą sutartį pripažino Vil
nių Lietuvai. Prof. Komar
nickis žinojo ir tą faktą, 
jog tuometinis Lenkijos 
valdovas Pilsudskis pats 
įsakė Želigovskiui su per
rengtais Lenkų kariais už
pult Vilnių ir sulaužyt su
tartį. Pilsudskis iš pradžios

(Tąsa ant’5-to pusi!)
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“What you need, sir, is southern California.”

The Epic of Lithuania
______  B--------- - --------------------------------------------------------------------

Finn-Soviet Peace Treaty Gives USSR 
New Territory for Strategic Defense

CHAPTER XIV

King Charles x of France 
was expelled by a revolution in 

1830. Belgium, formerly a part of 
Holland, broke away and became 
independent.

Nicholas I, of Russia, the self- 
appointed guardian of the peace of 
Europe, repeatedly spoke of his de
sire to use the Polish army to fight 
against France and Belgium. The 
Poles, naturally felt uneasy. War 
was in the air.

This discontent, coupled with the 
careless rule of Nicholas' governors, 
led to the insurrection of 1830 which 
had its echoes in Lithuania.

In November of that year the 
Poles demanded that a constitution 
be guaranteed and that both Lith
uania and the Ukraine be ceded to 
Poland.

At the outbreak of the revolt the 
Russian army occupied the greater 
part of Lithuania and thus made it 
impossible for the army corps, sym
pathetic to the Poles, to join the 
revolutionists.

Spread to Lithuania
The desire for freedom burned in 

Lithuania as well and it flamed into 
revolt in Samogitia (Žemaitija). Aš
mena also joined the struggle. The 
ancient castle of Trakai was taken 
by the Liths.

Ašmena, one of the fair-sized ci
ties of Lithuania, was later retaken 
by the Russians. Old men and wo
men and children who despairingly 
sought shelter from the soldiers, ran 
to an old wooden church for pro
tection. Their cries of “sanctuary!” 
“sanctuary!” were useless and the 
children, women and men were 
slaughtered.

The Same Failure
Once again that old illness of the 

Poles and Lithuanians, self-centered 
stupidity, caused them disaster.

Supremely confident of their abi
lity to defeat the Russians the gen
try and army did not deign,to call 
upon the mass of the people, upon

FRANKLY SPEAKING...
------ ------------------------------------------------------------------ BIRUTE FULTON.
Monet Pictures

“Life With Father,” a meaty, 
laugh-provoking comedy, taking a 
slap at religion which angle was 
soft-pedaled by drama critics. Won
der why ? ... The disagreeable close
ness of Hearst Journal-American 
readers who purposely, I swear, seek 
me out and plank their nasty pa
pers under my discriminating 
nose...

The suspicious coincidence that 
several weeks after a certain tab
loid daily returned my short story 
(Jail marked up ( ?) with a rejection 
slip, its staff writer’s story appeared 
with a main character like mine, 
down to some extraordinarily minute 
details...

The impressive silence of F. (Be- 
live Me!). Stulgis who promised in 
the distant past to answer the an
swers. Methinks he’s studying Swift 
on the sly... The economy program 
which may cut the Tiesa English 
Section down to 8 pages according 
to the “Town Crier.” At present 
there’s much duplication.

The dreariness and restlessness 
accompanying the tail end of a hea
vy cold and the fine drizzle outside 
calling adventurously for raincoat, 
rubber boots and a long, long walk 
—wind and rain whipping the face... 
Columnists who casually rip off so
lutions to international and national 
problems from comfortable rocking 
ehairs...
Not a Genius

Oscar Levant’s “A Smattering of 
Ignorance” reveals more about him
self -than about the maestros, ge
niuses, musicians' and celebrities he

the serfs, for aid. The rights of vil
lagers to property were not recog
nized. Instead of proclaiming the 
emancipation of the serfs and thus 
guaranteeing their support and life
blood, the revolutionists relied solely 
upon the army, the intellectuals and 
the aristocracy.

The same rotten faults appeared 
in the revolt: anarchy, lack of disci
pline, intrigue, factionalism, squab
bling.
End of Revolt

In 1832, to crush the growing 
sense of Lithuanian patriotism, Rus
sian was made the official language 
of the country. Villagers were prac
tically slaves of the landowners and 
the Russian tyranny served to make 

į the relations between master and 
: serf more brutal than ever before.

Even the word “Lithuania” was 
barred and the term “Western Pro
vinces” substituted in official docu
ments. The University of Vilnius 

I was closed and a plan' to Russianize 
the country was invoked.

The pulpit was used to spread the 
glory of the Czar. Catechisms taught 

i children that Russia was their only 
country and that the Czar was their 
only leader and father.

Schools closed. Peasants were 
barred from higher institutions of 
learning and all efforts on their 
part for participation in the intel
lectual life of the community were 
beaten down. If the peasantry, in 
their demands for better living con
ditions, rioted or became vociferous, 

j they were flogged, beaten, their 
i property confiscated and they were 
I sent to Siberia.

Student youth, because of their 
j natural liberal views, were placed 
| under the constant eyes of the po- 
j lice. Espionage prevailed.

Escape by Mimicry
Because the peasantry was so 

crushed and despised by the Russian 
government, many Lithuanians be
gan to hide their Lithuanian back
ground and be ashamed of their 
Lithuanian culture and traditions.

writes about. The “New York 
Times” book section gave him a pro
minent place and the critic was 
most magnanimous in endorsing his 
work for the layman but in no res
pect does Oscar fullfill his obliga
tions, carrying on chit-chat as if he 
were talking shop at the musician’s 
union.

He summed it up best by remark
ing in the last chapter that he 
couldn’t understand why they want
ed him to write when many good 
writers were shedding silent tears 
over their soulful, brainchilds. He 
even expressed a preference for a 
scholarship instead of royalties.

The foremost conductors’ eccen
tricities and psychology are discuss
ed; Harpo Marx as a character re
mains irritatingly obscure, though 
Oscar mentions Harpo’s unusual po
pularity with “top” people time and 
time again; and a section devoted to 
George Gershwin gives a true ac
count of Oscar’s hero-worship with
out ever revealing "the Gershwin as 
a composer and personality, aside 
from his pride in his compositions. 
Oscar Levant reveals more of him
self by his attitude toward the 
others. I gather he is a moody in
dividual, bitterly reproaching the 
gods for not making him a gehius. 
He has within him an awful (and 
quite evident in the book) desire to 
create and it seems his efforts, 
mountainous, measure to molehill 
results.

I’m sorry, but even if I have to 
disagree, I maintain that as a wri-
ter Oscar fails obscurely, and, up to
my degree of expectation comes the in recent weeks the U. C. adminis- 

degree of disappointment. tration h#s officially sponsored cam

IDS Metro Bowling 
League News:-

On the New York side of the 
LDS Metro Bowling Tourna
ment the teams stand:

B’klyn Builders .750 pct.
Maspeth Cavalcades .500 pct. 
R. H. Ramblers .250 pct.
In the recently issued listing 

of individual scores Dave Lei- 
tonis took first place. Second 
was taken by Johnny Blass. Al 
Dobinis third, J. Janui fourth, 
and fifth taken by Gene Pauvi- 
las.

On the New Jersey side the 
Bayonne ShieLDS clash with 
the Newark LoDeStars in the 
bowling alley next Sunday. The 
ShieLDS team is a new one and 
the boys are anxiously waiting 
for the outcome.

They began to ape the ways of the 
Polish and Russian aristocracy.

The Lithuanian name Senkus be
came Sienkievicz, Kubilius became 
Kubilski, Jonkus became Jankowski. 
It is to this period that we are in
debted for the “ski” and “vichus” 
endings to Lithuanian names. They 
were tagged on by the people in 
order to make them sound Polish 
or Russian.

The Russian language was en
forced as much as possible in courts 
and civic offices. But the Lithuanian 
language was taught at home by the 

Į peasantry. The common people kept 
I their nationalism when the gentry 
and aristocracy despised it in order 
to lick the Polish and Russian boots.

Not without reason did the Lith
uanian “upper class” spit upon their 
country. The Russian government, 
by its clever politcial and economic 
moves, strove to create a powerful 
element within Lithuania . that 
would owe its well-being to the 
Moscow government.

The Youth
Those of the younger generation, 

who began to catch a glimmer of 
the meaning of Lithuanian nation
alism, were beaten down and 
flogged, sent to Siberia, forced into 
the army —■ everything done to 
make their voices silent.

Czar Alexander II, taking heed 
of the rebellions and assasinations 
which his predecessor had faced, 
sought to instil many reforms which 
would quiet the uneasy state of the 
impoverished peasantry.

But the democratic ideal . was 
making itself felt and the spirit of 
the French and American revolu
tions was making itself vocal.

(To be continued)

Pittesque Reporter
Another page in the history books 

of the “wilmerdingers” was written 
when the membership party by this 
club was held—the music was sweet 
and swingy — people packed to the 
very walls — refreshments good — 
this club wishes to thank the Am- 
bridgers, Esplenders, Belveders, So
ho, Tri-Boro Club of Braddock, Hap
py-Go-Lucky Club of East Pitts
burgh, Slavic League and all others 
who were present to make this af
fair the success it was.

To the Ambridgers, Tri-Boro Club 
and Happy-Go-Lucky Club, the wil
merdingers will be present at the 
affairs that you have on tap-—the 
first, will be the. Mushball Dance at 
Ambridge on March 30th, the se
cond, a dance at Braddock on the 
3rd of April and the Spring Dance 
at East i Pittsburgh on May 4th. 
Look for us because we’ll be there.

The Wilmerdingers will not be 
able to attend the Skating Party be
ing- held by the Belveders because 
of conflicting dates—the Slavic 
League Bowling Banquet is schedul
ed for that date and it extended its 
invitation two months ago—and ac
cepted by the wilmerdingers.

Univ. Administra
tion “Gone With 
the War”

BERKELEY, Cal. — The Univer- 
sity of California administration has 
“Gone with the War” the local 
chapter of the American Student 
Union pointed out citing its sponsor
ship of Allied propagandists while 
refusing student requests that CIO 
Director Harry Bridges be allowed 
to address a peace meeting.

The ASU statement shows that

Aidos Holds Own | 
Supper and Dance

Spring is finally here! And when 
spring comes, the first thing we 
connect with it (spring) is song— 
“love” is a much better substitute 
for the word “song,” but it iš im
material (?).

When we think of song, we think 
of our chorus under the capable 
instruction of our teacher, Aldona 
Žilinskas. When we think of 
“Teach,” we think of the gay, new, 
lilting, springy, melodies she is 
teaching us in preparation for our 
busy spring and summer season.

On March 31, we are to perform 
at our own Supper and dance. All 
for the very reasonable sum of 
$1.25, you will get a darn good 
square meal and a full evening of 
dancing to an excellent orchestra— 
Georgie Kay’s. Dancing without the 
meal, is 40c. So, come one and all, 
and bid goodbye to the month of 
March the right way, with us.

On April 14, we have been in
vited to sing at Elizabeth, New 
Jersey. For this, we are learning 
some new tunes, and by request, 
planning to sing some of the old 
favorites.

Well, I guess that’s all right now, 
because, with the first breath of 
spring, it seems a pity to begin 
“kicking” about anything. By the 
way, thanks, “Ona,” for your ar
ticle on Kuprotas Oželis, to be pre
sented by Sietynos on April 21. It 
was quite enlightening and met with 
quite a bit of approval! Give us 
more! Emily Klimas.

9 to 12 Million Un
employed Estimate

WASHINGTON.— President Roo
sevelt’s economic advisers, it was 
learned, have sent him a memoran
dum indicating that the nation 
started 1940 with from 9,000,000 to 
12,000,000 unemployed.

The memorandum is a compilation 
of differing estimates from promi
nent labor statistics sources. It 
draws no original conclusions.

The President was told that the 
best unemployment estimates avail
able until the census takers check 
up in April areas follows.

1989 Aver. Jan. 1940 
National Industrial
Conf. Board 9,100,000 9,300,000
A. F. L. 10,100,000 10,200,000
C. I. O. 10,700,000 12,000,000
A fed. economist 9.800,000 10,500,000

The economist said that the higher 
figures for January were due partly 
to a business decline but largely to 
seasonal factors.

He figures that an average of 
2,000,000 were unemployed in 1929, 
with the figure rocketing to 14,000,- 
000 in March, 1933, declining to 6,- 
250,000 in Sept., 1937, rising again 
to 10,300,000 in Feb., 1938, and 
touching temporary bottom again at 
8,800,000 last October. He calculates 
that unemployment should be down 
to about 9,000,000 in April.

The Bureau of Agricultural Eco
nomics, meanwhile, forecast a spring 
reversal of the business downturn 
but did not fnd any signs indicating 
a rapid improvement thereafter.

Palisades Hike by 
LDSers April 7

The BuiLDerS, at their last meet
ing, decided on quite a bit of acti
vity, but the two “highlight” acti
vities of the coming month are our 
outing to the Palisades, and our 
dance.

The outing to the Palisades is to 
bo held on April 7—the first Sun
day of April. All branches of New 
York and New Jersey are invited to 
join us. Details as to meeting and 
time will be announced later. Al
though there is to be a basketball 
game between the CavaLcaDeS and 
the LoDeStars, and although it is 
bound to be an excellent game, some 
of us still prefer the open—not all 
of us, most assuredly!

On April 27th, we are holding 
our Spring Frolic at the Lithuanian 
American Citizens Club, Stagg 
Street, and Union Avenue. The ad
mission to this frolic is 40c and 
music will be furnished by an ex
cellent orchestra. This is another 
call to all the branches of New York 
and New Jersey, so jot it down in 
your date book and be sure not to 
stand us up! You’ll be quite dis
appointed if you do!

Bye now, until a bit more news 
comes up. Em.

pus ^meetings featuring Pierre de 
Lanyx, paid propagandist of the 
French government; and Andre Phi
lip, another French propagandist on 
a speaking tour.

In addition to denying permission 
for the Bridges meeting, the 'admi
nistration refused permission to stu
dents desiring to sell lollipops bear
ing the inscription “Don’t be a 

Sucker for War Propaganda.”

LMS 4th District 
Concert Coining

Another full year has slipped by; 
another annual LMS 4th district 
concert looms in the spotlight. And 
the feverish activity that manifests 
itself in all parts of the state assures 
us that this year’s concert will be 
even more of a success than pre
vious ones.

Hartford is playing host this year, 
and has made lavish arrangements 
to welcome the mass of guests from 
Connecticut and surrounding states 
who are preparing to attend this 
annual fete.

Sunday, April 14, 1940, is tne date. 
The place is the Odd Fellows Hall, 
420 Main Street, Hartford. The 
doors open at 1:30 p. m.; the con
cert begins at 2:30 p.m.

Soloists, duets, choral numbers, 
and instrumental pieces will be fea
tured. New Haven will present a 
male octette. Torrington has secured 
a new teacher — Bunny Casim from 
Waterbury — and plans to make a 
swell showing.

Undoubtedly Waterbury’s Vilijos 
will strive to carry away the laurel
wreath again this year with some 
novel program — which they never 
seem to lack. Hartford’s chorus and 
orchestra speak for themselves — 
they’re bound to bė a drawing card.

And reports have it that a soloist 
from Westfield, Mass, will be a spe
cial attraction.

Dancing will follow the concert, 
and refreshments will be served. So 
come on, fellow-choristers, see that 
there is a large representation in 
the audience from all of our respec
tive cities.

Congratulations: To Joe Baukus 
and Lillian Kolpak of New Britain 
who will be married April 20. Joe is 
our LMS 4th district organizer, and 
Lillian is also a district committee 
member. Both are active in youth 
work in New Britain.

Will be seeing you at the concert 
April 14.

LMS IV District Comm.

First Auto Racing 
Conv. to be Held

Despite the fact that auto racing 
has long held a high rating in the 
sports field, there never has been a 
"get-together” of various groups in 
a national way. With an unusually 
popular sentiment awaiting the 
sport this summer, it was deemed 
advisable to gather together the tre
mendous numbers associated with 
the sport, from throughout the na
tion.

The first national convention of 
the auto racing fraternity will be 
held on Friday and Saturday, March 
29 and 30, at the Hotel New Yorker. 
New York City, sanctioned by the 
National Auto Racing News, a trade 
publication devoted exclusively to 
Auto Racing.

Racing promoters, drivers, me
chanics, officials, publicity men and 
women, sports editors and fans will 
assemble from the north, east, south 
and west to iron out numerous si
tuations and conditions. The “big 
car,” “midgets” and “model midgets” 
fields will be completely covered, to
gether with exhibiitons of the latest 
models in the fields. Engineering ex
perts, body builders, fuel masters 
and other mechanical leaders will 
present their latest developments.
- No one has been able to estimate 
the number of active men who par
ticipate in the sport each season, or 
the amount, of money paid out to 
performers. Drivers, car owners, me
chanics and other attendants ap
proximate about 15,000 men. There 
are hundreds of tracks throughout 
the country, not counting the race 
tracks at Fair grounds where auto
mobile, races are held annually. 
Earning capacity of drivers is best 
illustrated when we take into consi
deration the colorful midget drivers 
who average well over $10,000 in 
one year. At Indianapolis “500,” the 
winner of the classic, earns two or 
three times that amount in one 
race.

“Cosmetic Burn”
BALTIMORE. — Women were ad

vised not to “pretty up” for the 
dentist—if he’s going to X-ray their 
teeth.

They risk facial burns by Roent
gen rays if they do. Dr. Walter S. 
Thompson of Los Angeles told the 
roentgenology section* of the Ameri
can Dental Ass’n.

Heavy elements such as lead, mer
cury and other mineral salts in cos
metics, lotions and ointments ab
sorb more roentgen rays than light 
elements, he explained in an add
ress. *

Many adult stutterers, according 
to a John Hopkins University scien
tist, are vegetarians or small meat
eaters. Studies have shown that lack 
of sufficient meat in infancy and 
childhood has an important effect on 
stammering.

MOSCOW, U. S. S. R. — The Red 
Flag which flies over Viborg today 
must awaken gloomy nostalgia in 
the hearts of the breeders of -anti- 
Soviet intervention of a generation 
ago^It was from this port and the 
neighboring fortress of Koivisto that 
the interventionists of 1918-1920 
based their naval operations against 
the young Socialist Republic.

Viborg is an important naval port, 
set at the head of the Gulf of Vi
borg which cuts deep inland from 
the Gulf of Finland. Separating the 
port from the Gulf of Finland to the 
east is the long wedge-shaped pe
ninsula of Koivisto.

Koivisto district was used by 
those first interventionist forces as 
a base for their warships. Ships bas
ed there opened fire on the front 
line forts of Kronstadt, island pro
tecting the immediate entrance to 
Leningrad.

Koivisto is sheltered from winds 
and storms, and thanks to the ex
istence of Seiskari and Lavansaari 

i islands is well protected against sud- 
[den naval attacks.

Viborg has a well protected but 
shallow harbor. Uuras, situated se
ven miles southwest of Viborg 
serves as a port for big ships. Vi
borg lies at the mouth of the Sia- 
maa C&nal which connects it with 
the huge Siamaa lake system and 
which makes navigation possible for 
hundreds of miles inland.

In addition to the waterways 
along the Gulf of Finland and the 
Siamaa Canal, five railway lines and 
seven highways converge at Viborg 
from different directions.

Lake Ladoga is the biggest Lake 
in Europe, 32 times as large as Lake 
Geneva in Switzerland. Lake Ladoga 
is 124 miles long and 78 miles wide

Man About Town
■ ■ ■ ■   —•= by Joe Sacal

Local Stuff
• Rumor has it that local LDS’ers 
have wagers on, in connection with 
the “Belvedere” April 11th roller 
skating party. Seems like some of 
the guys (and girls) have been brag
ging on how good in skating they 
are. Personally speaking, I think 
they’re all heading for a fall. Even 
myself.
• After an incident that took place 
not so long ago, I’ve taken on the 
handle of “Papa Jose” or Juozukas. 
(Whichever you prefer). Seems like 
after a party a certain somebody 
disappeared. Slightly worried over 
the incident I dropped into the LDS 
pub at Esplen. Lo and behold, into 
the arms of the “missing person’s” 
father I run! “Where be my ‘it’?”, 
says he, meaning the “missing per
son”. “Remember, you are respon
sible for ‘it’!” Smiling weakly, I as
sured him that “it” was probably 
home by now, while at the same 
time visualizing “it” somewhere in 
the wilderness, maybe walking 
home, maybe lost and maybe a 
thousand other maybes. That alone 
wasn’t the only thought, but the 
emphasis of “its” father’s words,

Baltimore News
BALTIMORE, Md. — The Balto. 

Lith Leaders had a very interesting 
educational meeting this week at 
Alfred Ekewise’s house. I will not 
go into details as our correspondent 
will write what happened. After the 
meeting the club celebrated St. Pa
trick’s Day with Irish talk and plen
ty of eats, drinks and dancing.

Albert Jacobs played his accor
dion without stopping. He wanted 
to see who would last longest. What 
do you think? I think Ida out
danced Albert’s playing. She was 
dancing all night without stopping, 
and poor Albert gave in. It just 
shows what Leap Year does to girls.

We had three new girls in our 
group. Club members, let’s get them 
in the LDS. Our sponsor was talk
ing to one and she would like to 
join. Only, she said, her mother is 
old-fashioned and wouldn’t under
stand. Well, members, I think it is 
our duty to go and see her mother 
and see if we can make her under
stand.

Come on, all you Balto. LDSers, 
don’t dream — there is a lot of 
work to be done while the Drive is 
still on. A. J. said if we had a club 
house we would get members. A. P. 
said the club has nothing to offer 
the new members. What would the 
club house mean without members? 
Get members first then tho club 
house. A. P. should hide his face in 
shame, or maybe he was in a bad 
humor. When the LDS Olympic 
sports were mentioned one was a- 
gainst taking part. Snap out of it, 
and be a good sport. We are all 
counting on you to win for good 
old Baltimore.

From what I hear the girls have 
something up their sleeve. You boys 
better wake up or you all will be 
sorry.

Chorus rehearsal will be on Tues
day, March 26. The LDS adult’s 
branch meeting will be held on Ap
ril 4. Bring in all your new mem
bers. The Youth Division will have 
their meeting on April 8 and I 
hope to see many new faces. All 
members that have drawing books 
and money, be sure to frrng them to 
the meeting. The time is growing 
short and you” "ail better sell your 

and covers an area of 6,480 square 
miles.

Kexholm and Sortavala are the 
biggest towns on the northwestern 
and northern shores of Lake Lado
ga. Kexholm, which has a popula
tion of approximately 5,000 is situa
ted at the mouth of the Mukist Ri
ver, 2 miles from the Lake Ladoga. 
Its favorable position contributed to 
the development of timber and fish
eries industries there.

Sortavala (Seredobol) which also 
has a population of 5,000 is situated 
on the picturesque northern shore of 
Lake Ladoga. It has a cellulose fac
tory and a paper mill. Deposits of 
iron ore have been discovered in this 
district where granite is also quar
ried.

Pitkaranta, which is on the north
eastern shore of Lake Ladoga is the 
main center of the mining industry.

Hogland Island, biggest of the 
Islands in the Finnish Gulf which 
was ceded to the Soviet Union under 
the peace treaty lies in the midwest 
part of the Gulf of Finland and is 
24 miles from the Estonian Coast.

The peninsulas of Rybachi and 
Sredni on the northern coast in the 
Arctic Ocean are connected to the 
mainland by an isthmus measuring 
approximately two and a half miles 
in width. The coast in this region is 
free x>f ice the year round because 
of the Gulf Stream.

Hangoe Peninsula, which is leased 
to the Soviet Union, juts far out in
to the entrance to the Gulf of Fin
land and is of cardinal importance 
in defending the gulf. KThe peninsu
la is intersected by a belt of sea 
cliffs which form natural fortifica
tions and can hold a fleet at bay 
at the mouth of the gulf.

made me think of how funny I’d 
look with a broken neck, just in 
case something did happen to “it.” 
Well anyway, everything worked out 
as I told "its” father. If it hadn’t 
I wouldn’t be here to tell you the 
story of how I got my new name.
• Down Esplen way, moving vans 
were busy transporting the Mažeikis’ 
belongings to their new place of re
sidence. Meanwhile we do hear per
sistent rumors of a housewarming, 
or sump’n?
• Receiving a bawling out from a 
group of LDS’ers for a too brilliant 
elaboration of their forthcoming 
arrangements, we had lo stand and 
take it. Accordingly, the group in 
the future will be very secretive , 
about their arrangements. Sorry, so 
sorry peoples. We do, however, re
mind all delegates of the Youth 
Council not to forget the April 5th 
get-to-gether.
• Socials and parties seem to be 
on the calendar of events perman
ently as far as I can see. So much 
so, that an LDS’er and a gay young 
blade, recently remarked to me: 
“dammit, Joe, there’s too many af
fairs on.” Even now I visualize an 
automobile parade to the Ambridge 
"mushball” dance on March 30th.
• Down in Wilmerding the Lithua
nian youth have been having some 
swell times recently. For myself I 
can always say I had a swell time. 
Especially when some of those femi
nine flashes roll by. “Jeez”, sez I, 
“If I was only younger!”

The “Belevederes” ąlmost blew 
their tonsils at one of the same 
parties. Blue in the face and veins 
protruding, they received the accla
mations of the adults for their ren
dering of Lithuanian folk songs. 
Even my Adam’s apple worked over
time!
Out of Town
• We received the outline of a 
speech that is to be delivered by an 
LDS’er to a graduating class of 
nurses. She (the deliverer), is to lx? 
valedictorian for the occasion. In 
looking over the outline, most of 
which is factual material, it is sur
prising to notice the humanitarian 
and really democratic thoughts that 
existed in the minds of these early 
nursing inceptors. Far different now, 
when a nurse has to spend some 
three years in training, with only a 
bed and meals for her humanitarian 
service.
• Tiesa’s I,C. Awl certainly gets 
the lowdown on “inner” doings of 
individuals. As far as the writer’s 
identity is concerned, to most people 
it’s just a blank.

After seeing the latest column, 
people no more can blame me. Es
pecially, Pittsburghers!

■i

At the Paris Exhibition of 1889 
there was exhibited the preliminary 
plans for a bridge across the chan
nel. The principal girders were to 
be about 177 feet above sea-level. 
The spans were to be between 324 
and 1,620 feet apart. The cost was 
estimated to be about $150,000,000. 
The project, hovever, was abandoned 
before it was begun.

chances and tickets. We just have 
to make this April 27th dance turn 
out to be a big success.

Albert Giedrys had a birthday on 
March 20. Helen Jaco’os will have 
her birthday on March 25. All the r 
club members wish you two a “Hap
py Birthday!”

' * —???
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PIRKDAMI LIETUVIŠKAME MONOPOLYJE
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25, 
28
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įvyks 
Center 

Hudson

pra- 
Sas- 
25c.

ir 2
ir 4

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

turi 
per 
pa-

Cl kai 
pradėjo 
ne pa- 

divizijo-

N. II.
Mass.

“The
Negro

kla: dovanų skyrimas ir kitkas. Mes 
šaukiame visą Phila. apylinkę susi
rinkti. Bus plačios diskusijos apie 
dabartinę pasaulinę padėtį. Pereitą 
susirinkimą labai skaitlingai prisirin
ko mūsų organizacijų narių, turėjo 
svarbų raportą ir diskusijas. — A. 
J. S. Veik. Kom. Sekr. (69-71)

prieš darbininkus ir 
susiorganizavo Grays 
Civil Rights Komite- 
sakė, kad neseniai to

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 24 d., kovo įvyksta 

reguliaris visuotinas mūsų organiza
cijų narių susirinkimas, 735 Fair
mount Ave., 2:30 vai. po pietų. At
siminkite, kad šiame susirinkime 
bus apkalbėta “Laisves” pikniko vei-

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos:

zos 
žės 
tojo, o mes stengsimės aprūpint.

LDS Pirmo Apskričio Sekretorius
F. J. Repšys.

MIDDLEFIELD, OHIO
šeštadienį, kovo 23 d., įvyks pra

kalbos pas dd. Rubus. Visi lietuviai 
farmeriai, vieitniai ir iš apylinkės 
teikitės skaitlingai dalyvauti šiose 
drg. S. Sasnos prakalbose. Ji jums 
pasakys daug interesingų dalykų.— 
Kom. (68-70)

5 .................................
5, 6, 7, 8, 9 ir 10 ..
11 ...............................
12 .............................

dienos ir vietos: 
20, 
23

Tai paskutinis 
švarume. Jums 
2-kvortė dėžė

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. rengia ve- 

lykų margučių balių, bus duodamos 
ir dovanos už dailiausiai numargin
tus ir drūčiausius margučius. Įvyks 
sekmadienį, 24 d. kovo, 6 v. v. Liet 
Svet., 29 Endicott St. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti. —A. W.

(69-70)

iš Lie- 
žmonės 

Vilniaus 
skaityti

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

$2.99

So. Boston, Mass. 
. Norwood ” 
Stoughton ” 

. Montello 
Bridgewater ” 

. . . Lowell 
Haverhill 
Lawrence 

. . Nashua, 
. Hudson, 
Worcester 
Lewiston, 

. Rumford
Worcesteriui yra paskirta 6 dienos, bet jeigu kurios ma- 
kolonijos reikalaus kalbėtojo, tai bus galima gaut gegu- 
6, 7, 8, 9, 10. Todėl visos kolonijos reikalaukit kalbė-

Penktadienis, Kovo 22, 1940 Penktas puslapi*

LDS Pirmo Apskričio ir LDLD Septinto Apskričio marš
rutas prasidės su balandžio 20 diena. Kalbėtoju bus drg. L. 
Prūseika, “Vilnies” redaktorius, iš Chicagos. Todėl visos LDS 
ir LDLD kuopos rengkitės prie šio bendro maršruto. Pasi- 
stengkit, kad šios prakalbos įvyktų skirtu laiku ir su geromis 
pasekmėmis.

Maršruto
Balandžio

Kov<> 6 d. čia įvyko labai 
svarbus masinis susirinkimas 
First Street Labor Temple 
svetainėj. Susirinko per pen
ktus šimtus žmonių. Svetainė 
buvo prisikimšus.

Vyriausiu kalbėtojum bu
vo Dick Law, gyvenimo drau
gas sausio 5 d. nužudytos 
veikėjos Laura Law. Law nu
rodinėjo, kaip jau nuo seniai 
Grays Harbor paviete siaučia 
teroras 
kodėl 
Harbor 
tas. Jis
Komiteto trys nariai buvo nu
vykę į Washingtona ir reika
lavo, kad federalė valdžia pa
darytų specialį tyrinėjimą šio
je apylinkėje darbdavių tero
ro prieš darbininkus, Federa- 
lis prokuroras ponas Jackson 
prižadėjęs greitu laiku visą si
tuaciją nuodugniai ištirti. 
Bet, sakė Law, vietinė valdžia 
ir darbdaviai labai nenori to
kio federalės valdžios tyrinė
jimo.

Paskui Law kalbėjo apie 
baisią žmogžudystę, papildy
tą prieš jo žųioną Laurą, ku
ri taipgi buvo unijos moterų 
pagelbinės organizacijos va
dovė. Tuo tarpu Dick Law 
buvęs mieste unijos raštinėje. 
Kai pargrįžęs namo ir radęs 
žmoną nužudytą, kreipęsis 
prie policijos ir reikalavęs, 
kad tuojau jinai pradėtų jieš- 
kot žmogžudžių. Bet, girdi, 
policijos viršyla pasakęs, kad 
jis yra pavargęs ir turįs eiti 
išsimiegoti. Law taipgi nuro
dė, kaip nelabai seniai finų 
darbininkų svetainė buvo 
chuliganų užpulta ir sunaikin
ta. Policija dalyvavo tame 
užpuolime. O paskui miesto 
majoras pareiškė, kad valdžia 
nieko nežinanti apie tą užpuo
limą.

Tai 
vedė 
Grays
Komiteto. Buvo dar keli kal
bėtojai ir visi pasmerkė reak
cionierius. Buvo renkamos au
kos ir surinkta $26.90.

Šis susirinkimas skaitomas 
labai pasisekusiu. Rep.

Kovo 24 d., tai yra, šį sek
madienį, 8:30 vai. vakare, 
čia bus rodomas nepaprastai 
gražus Sovietų judis “Child
hood of Maxim Gorky.” Prieš 
paveikslus rodant, bus trum
pa prakalba apie Gorkio gy
venimą ir darbus.

Filmos rodymas 
Workers Educational 
svetainėje, Mott ir 
Streets.

siog neteko lygsvaros, rėkda
mi visur, kad bolševikai pa
vergė Lietuvą. Jau dabar ži
no, kad nepavergė, bet vis 
tiek tą patį kalba ir niekina 
visokiais būdais Sovietus. Pra
sidėjo karas su finais. Na, 
tai tiems žmonėms buvo tie
siog" neišpasakyta linksmybė. 
Diena po dienos laukė Sovie
tų žemėj revoliucijos ir nu
vertimo drg. Stalino, 
laikraščiai ir radio 
naikinti rusus urmu, 
vieniai, bet čielomis
mis, ir traukt į “sląstus” po 
40 tūkstančiu ir naikinti iš 
karto po 120 orlaivių, ir kai 
radio pranešė, kad finai jau 
įsikraustė į Sovietų žemę ir 
perkirto Murmansko gelžke- 
lį, tai kaikurie iš jų iš džiaugs
mo pametė darbus, lakstė 
vienas pas kitą, krykštavo, 
dalinosi radio žiniomis ir jau 
valandomis skaitė drg. Stali
no “nuvertimą.” Bet nuo ko 
jis turėtų būti nuverstas, ne
pasakydavo. Bet pereitą sa
vaitę tai kai perkūnas trenkė 
j juos žinia, kad Sovietai su
sitaikė ir tokiomis sąlygomis, 
kokiomis jie norėjo. Dabar 
jau visai nutilo, ir užkalbinus 
apie tai, tik ranka pamoja ir 
nueina nieko neatsakę. Pir
miau gi nei jokie argumentai, 
nei darodymai apie tuos laik
raščių blofus jų nepertikrin
davo . S. J.

WILLIAM McQUlSTION, ka
daise liudijęs Dieso komite
tui prieš komunistus; dabar 
jis yra įkalintas New Or

leans mieste kaipo 
žmogžudys.

ĮVAIRUMAI
. (Tąsa nuo 3 pusi.) 

nudavė, būk generolas Želi
govskis be lenkų valdžios 
žinios smurtų įvykdęs, bet 
kiek vėliau pats Pilsudskis 
viešai pripažino, kad jis 
įsakė Želigovskiui tą žygį 
daryt ir tik dėl svieto akių 
apsimest “neklaužada,” ku
ris būk neklausąs Lenkijos 
valdžios.

Tautų Lyga po to pripa
žino Vilnių Lenkijai; bet 
tarptautinis Hagos teismas 
atrado, kad Vilnius buvo 
užgrobtas smurtu; kad Že
ligovskis tuom sulaužė 
tarptautines teises; ir to
dėl šis tautų teismas nepri
pažino Lenkijai Vilniaus.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 24 d. kovo, 11 v. ryto, 
29 Endicott St. Visi nariai dalyvau
kite skaitlingai. — J. M. Lukas, 
Sekr. (69-70)

Paranku... Saugu..
TAUPO PINIGUS TAIP PAT!

Tai Paskutinis Žodis

16, pa- 
J. šušą, 58 metų, 
po No. 134 Water 

buvo susipratęs dar- 
ir senas nuolatinis 

Palai-

Dar neseniai “Laisvėje” til
po paraginimas koresponden
tams iš kolonijų parašyti apie 
numirusius vietinius lietuvius 
tuojaus po to atsitikimo. Iš 
mūsų didelės kolonijos tas 
beveik neįmanoma, nes pasku
tiniu laiku mirimai labai pa
didėjo. Reiktų beveik kas
dien po korespondenciją ra
šyti.

Štai subatoj, kovo 
laidojom 
gyvenusį 
St. Tas 
bininkas
“Laisvės” skaitytojas, 
dotas be jokių bažnytinių ce
remonijų. Aš manau, kad 
apie drg. šušą parašys jo ar
timesni draugai plačiau.

Tik palaidojome šeštadienį 
drg. šušą, o sekamą naktį mi
rė Antanas Pūras, 47 m., bu- 
čeris, turėjęs savo krautuvę 
127 Perry Ave. per 17 metų. 
Priklausė velionis prie Ūkėsų 
Kliubo ir Sūnų ir Dukterų 
Draugijos, taipgi ir prie para
pijos. Paliko liūdėsyj žmoną 
Marijoną ir sūnų Joną. Lai
dotuvės įvyko trečiadienį, 
vo 20.

Pas mus, kaip ir kitur, 
būt po atgavimo Vilniaus 
Sovietų malonę visi liko
tenkinti ir net buvusieji dide
li' Sovietų šalies priešai dabar 
jau giria ją, ypač katalikai 
jau visai kitaip pradėjo kal
bėti apie tą šalį, ypač kai 
pradėjo gaut laiškus 
tuvos, kaip tenai 
džiaugiasi atidavimu 
Lietuvai. Man teko
vieną tokių laiškų, kur Lietu
vos žmonės Sovietę žemę va
dina mūsą didžiuoju ir ge
ruoju kaimynu.

Bet yra grupė žmonių, bu
vusių laisvų ir net susipra
tusių darbininkų, kurie nuo 
dienos atidavimo Vilniaus tie-

PASITIKIME SVEČIĄ

Į Baltimorę atvyksta Zig
mas Janauskas, “Liaudies 
Balso” redaktorius, vienatinio 
lietuvių laikraščio Kanadoj. 
Janauskas bus Baltimore j ko
vo 27 ir 28 dienomis. Jis turi 
daug pasakyti, kaip lietuviai 
gyvena Kanadoj.

Geresniam susipažinimui ir 
•priėmimui svečio yra šaukia
mas visų Literatūros Draugi
jos 25 kuopos narių, “Laisvės” 
ir “Vilnies” skaitytojų ir ki
tų pažangių lietuvių susirin
kimas, kur kalbės Janauskas.

šis labai svarbus susirinki
mas įvyks seredoj, kovo 27 d., 
7 vai. vakare, Lietuvių Svetai
nėj, 853 Hollins St.

Mes prašome visas ir visus 
skaitlingai atsilankyti. Janaus
kas yra jaunas, gabus kalbė
tojas, tai jis daug naujo pa
sakys. P. Paserskis.

—o— 
PRAKALBOS APIE JUOD- 

VEIDŽIŲ TEISES

Kovo 29 dienos vakare Bal- 
timorėje įvyks masinis susirin
kimas negrų, reikalais. Kalbės 
žymus veikėjas Ben Davis, iš 
New Yorko, temoje: 
Communists’ Fight for 
Rights.”

Masinis susirinkimas 
Fellows Hall,

šeštadienio, kovo 23, pro
grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 8:30 iki 9 vai. ry
te, bus sekanti:

1. Dainuos žinyčios Jaunuo
lių Choras iš So. Bostono, va
dovaujant Eugenijai Vaigaus- 
kaitei.

2. M. Žilinskienė iš S. Bos
tono duos Velykų margučių ir 
velykinių valgių receptus.

3. žinios.
—o—

Sekmadienio, kovo 24, Ve
lykų P r o g r a m a per stotį 
W0RL, 920 kiloc., 9:30 iki 
10:30 vai. ryte, bus sekanti:

1. Wally Jasons orkestrą iš 
So. Bostono.

PRANEŠIMAI IS KITUR 
CLEVELAND, O.

Sekmadienį, kovo 24 4d., bus 
kalbos ir šokiai. Kalbės drg. S. 
na, iš Brooklyn, N. Y. Įžanga
Už tą pačią įžangą bus galima da
lyvauti ir šokiuose, šokius rengia 
dvi jaunuolių LDS kuopos ir Lyros 
Choras.-Kviečiame visus dalyvauti, 
išgirsite daug ką naujo. Bus Lietu
vių Svet., 6835 Superior Ave. Pra
kalbų pradžia 4:30 p. p., o šokiai 8 
v. v. Gros Swing Kings orkestrą. 
Į prakalbas kviečia ALDLD 15-tas 
Apskr. Moterų Kom. ir Am. Liet. 
Moterų Kliubas. (69-70)

patogume, 
žodis pieno 
asmeniškai
ateina nauja. Kada ji tuš
čia, numeskite. Nei plaut 
nei grąžint honkų. Taupo 
vietą šaldytuve. Zovieskinis 

telis vėl stipriai užsi- 
. Apsaugo švarumą. Ir 
sutaupote po l%c ant 
vienos kvortos.

JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BUT GERAS'

2. šešios Birutės iš Bostono, 
vadovaujant Valentinai 
kienei.

3. Akvilė Siauriūtė, 
ninkė, iš Dorchesterio.

4. Dialogas “Velykų
gučiai”, sulos JOnas Krūkonis 
ir Valentina Minkienė iš So. 
Bostono.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

—o—
Kubiliūno radio programa 

nedėlioj, kovo 24, iš WCOP 
stoties, prasidės 8:30 vai. ry
to. Programą pildys daininin
kė Izabelė Yarmolavičiūtė, 
Ignas Kubiliūnas ir Frank Pe
traitis Orkestrą.

Gaukite Gėry Žoliy
Čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

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

žoles, 15 centų.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

NEW JERSEY LIETUVIŲ
RADIO PROGRAMA
Iš Stoties WHOM 1450 Klės.

Kiekvieną sekmadienį 9-tą valandą iš ryto.
Visados būna graži dainų programa ir orkestrą.

Girdima New Jersey, Pennsylvanijos valstijose ir plačiai Didžiojo 
New Yorko apiclinkėje.

Del pasiskelbimų prašome kreiptis į programos vedėją-

JUOZAS RATKUS
309 HARRISON AVE. HARRISON. N. J.

Ml

Sekite Mūsų Specialus
Lietuvių namų rakandų krautuvė.

įvyks 
Odd Fellows Hall, kampas 
Lenvale ir McGullch Streets.

Apart Ben Davis, kalbės 
Albert E. Blumberg, Sam 
Banka ir William C. Taylor.

Lietuviai kviečiami daly- 
1 vauti. Rep.

ve kas, sakė Law, pri- 
prie susiorganizavimo 
Harbor Civil Rights

I*

O balandžio 21 dieną tam 
pačiam Centre bus rodomas 
prieškarinis judis “The Man 
with the Gun. Rep.

Šis vyras, Wallace Cam
bell, Fordo Kompanijos 
viršininkas Kanadoje, ta
po paskirtas Industrijos - 
diktatorium toje šalyj. 
Jis gali sulaužyti bile 
darbininkų streiką, jei tas 
streikas būtų “karui pa

vojingas.

DEGTINĘ arba VYNĄ
Sutaupysit Pinigų ir Gausit Pirmos Rūšies Gėrimus

Galionas saldaus vyno
Rugines degtines butelis 

2į metų -
Rugine 4 m., 90 proof 

kvorta
Nesendinta degtine, 

80 proof, kvorta
Ivaldi, koniakas, 20 

senumo

$1.31

Taipgi šimtai kitokių degtiniu, vynu, koniakų ir saldžių- 
■| jų gėrimu su nupigintomis kainomis Velykų šventėms

Republic Liquor Store
arti Grand St. , Brooklyne

LIC. L72

| 415-17 Keap St.
TELEPHONE EV. 7-2089

i 1

OPEN 
EVENINGS

i • Avdzio> visokio 
gausite sulig sa 

vo lovos.
prašome užeiti 
pamatyt matra- 
Sų ir Uitų namų 

rakandų.
Pirmu kartu savo gyvenime 

juos už žemiau kaip $29.50. 
liaus matrasų konstrukcija...

mes parduodame 
Naujoviškiausio sti-

. . «. ----------—---- -  minkšti kaip pūki
niai, padaryti taip, kad nereikia guzikučių ir suteikia puikų miegojimui patogu
mą. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garan
tuotos . . . neblunka nė nuo saulės šviesos nė nuo sudrėkimo. Ringiuotų sprendžinų 
vidujinės dalelės tokios, kokios randama tik aukštesnių kainų matrasuose. . . apda- 
ryti is abiejų pusių su storu susiuvinėtu vailokiniu iškin??:^iu. Taipgi atsižymi dvi- 
spalvių kraštų apvedimu... diržinės rankinos lengvam apvertimui ir sanitariniai

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

409 ir 436 Grand St. Te|- Evergreen 7.8451 Brooklyn, N. Y

> qii.i .'m n iįiu



Penktadienis, Kovo 22, 1940

SKAITYTOJU BALSAI M a t e u š a s S i m o n avi č i u s
Gražiai Įrengia Susiėjimams ĮstaigaO

Jersey City, N. J Lawrence, Mass

la-

darbininkai is-

Hudson, Mass

taip pat gerai pa-

Visi

NOTARY 
PUBLIC

kuopa 
Hali, 

bendras

Gaminam valgius i> 
turime Amerikoj 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi 

šokių vynų ir 
gero alaus.

Telephone
STagg 2-5043

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

ir impor- 
degtinės ir 

geriausiu

9, 
ir 
O

d. bus tarp- 
1WO kuopų

Farm oje,
168 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 8-7179

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

Bet darbi- 
Kada bus pil- 
dainuosime, o

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

A

Ba- 
329 
ba-

Šitokias iškabas pakelėse išstato organizuoti darbininkai Wyomingo valstijoj, 
aplink Casper miestą.

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

660 Grand Street Brooklyn, N.
Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

paduodu mirusių 
pavardes: Franas

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ii' pavienių.

Iš senų 
n a u jus 

, lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių . BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
L 283 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1706 Mermaid Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

MERMAID WINE & LIQUOR CORP. 
1706 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2101 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 1496 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be epn- 
sumed on the premises.

CHESTERFIELD RESTAURANT, INC.
1496 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Šeštas puslapis

What Helps Organized Labor

HELPS YOU
JOIN YOUR LOCAL 0R0AKIIAT10N

KLlim UNIONS- A.UMWHIIIWIMM) MOWS

LDS 133 Kp. Darbuotė.
Kovo 10 d. įvyko Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopos susirinkimas. Narių 
dalyvavo gražus būrys, kaip 
ir visada. Iš komisijos rapor
to patirta, kad kuopa yra pa- 
sibrėžus sekamus darbus at
likti.

Kovo 30 d., Peoples Centre, 
158 Mercer St., įvyks metinė 
vakarienė.

Balandžio 20 bendrai su 
Bayonnės Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 26 
yonnėj, Liberty 
Broadway, bus 
liūs.

Rugpjūčio 11 
tautinis LDS ir 
piknikas Willicks 
Linden, N. J.

Nariuose kilo nepasitenkini
mas ir kuopa vienbalsiai at
metė LDS Centro nutarimą 
neišmokėti Defalco pašelpos. 
Kuopa reikalauja, kad Cen
tras minimai narei pašeip.ą iš
mokėtų. Mat ana nėra peržen
gus jokių konstitucijos taisy
klių, dėl kurių jai pašelpa ne
mokama.

Pasibaigus suaugusių kuo
pos susirinkimui, prasidėjo 
jaunuolių susirinkimas. Jau
nuoliai išsirinko savo valdybą. 
Pirmininku John Douglas, 
vice-pirmininku Ruth Matule- 
wich, antru vice-pirmininku 
Leo Wassell, sekretore Julia 
Augutis, nutarimų sekretorium 
Edward Barus, iždininku An
thony Douglas ir turtų kon
trolierium Joseph Sulaitis.

Suaugusių kuopa, kad pa
didinus jaunuolių kuopos iž
dą, nutarė visą pelną, jeigu 
kokis bus, nuo bendro su Ba
yonnės kuopa parengimo skir
ti jaunuolių kuop’ai. Jaunuo
liai pasiėmė gerą skaičių ti- 
.kietų platinti iš kalno, ir esu 
tikras, kad jie visus išplatins.

Suaugusių kuopoje radosi 
apie 12 jaunuolių, kurie pa
geidavo turėti jaunuolių kuo
pą ir vesti susirinkimus anglų 
kalba. Seniai sutiko su jau
nuoliais, bet tuom pačiu tarpu 
seniai ir jaunuoliai tą pačią 
dieną ir toje pačioje svetai
nėje kartu laikys susirinki
mus, tik atskiruose k am ba
riuose, ir jeigu pasirodys, kad 
jaunuoliai turi gabumų ir no
ro kuopą palaikyti ir joje 
veikti, tai vėliau bus daromi 
žingsniai vienus atskirai vei
kime leisti.

na Ed. Nelson, geras lošėjas 
ir geras dainininkas. Jo my- 
lėtinės pavardės neįsitėmijau.

Prieš karą ir laike karo vei
kia taip vadinama dainininkų 
ir muzikantų organizacija, ku
ri atvertus pijaną, turi įsitai
sius spaustuvėlę, spausdinami 
revoliuciniai atsišaukimai. Ed. 
Nelson yra kazokų oficierius, 
susipažįsta su visais muzikan
tais ir dainininkais, atsilanky
damas pamatyti savo įsimylė
jusią merginą. Tačiau revoliu
cionieriai jo bijo, nepasitiki, 
bet paprašius Nelsoną sudai
nuoti, jisai sudainuoja “Ei 
Uchnem,” aniem pritariant 
muzika ir balsais.

Iškyla karas, visi vyksta į 
karą. Karas tęsiasi, kareiviai 
nenori klausyti, girdisi Kalė-* 
du dainos iš vokiečių apkasų. 
Tuomi atsimoka rusų karei
viai, mėtomi lapeliai iš orlai
viu, kviečianti kareivius su- 
kilti. Karas baigiasi, ir jau 
tuos visus oficierius, kurie bu
vo armijos priešakyj, matai 
dirbant įvairius darbus Pary
žiuje. Vienas jų tarnas turi 
kabaretą, į kurį buvę visi ca
ro generolai ir oficieriai susi
renka, tačiau visi jie yra pa
prasti darbininkai. Tik atėjus 
naujiem metam, jie visi pasi
puošia buvusių činovninkų 
uniformomis ir nors tuomi pa
sidžiaugia. Tačiau pajuokia
ma, kad pinigo kiekvienam 
trūksta.

Neblogas judis. K. Biuras.

Budrevičius, gyvenantis 177
Dwaigth 
biure, 
maistą, 
narys.

St., nusilpo pašelpos 
laukiant išdalinant 
Yra LDS 133 kuopos

Ir mes jersiečiai pradėjome 
rinkti pasveikinimus 20 metų 
“Vilnies” jubiliejui. Nežinau, 
kiek surinksime, bet manau, 
kad neatsiliksime nuo mūsų 
kaimynų Bayonnės ir Newar- 
ko, nepaisant, kad jie skait- 

dingesni lietuviais gyventojais. 
Drg. Prūseika savo laiške pra
šo visų geros valios lietuvių 
prisidėti su parama pagal iš
galę. Manau, prašymas 
ganėtinai patenkintas.

bus

Šiomis dienomis teko matyti
Judis at*judis “Balalaika, 

vaizduoja prieš pasaulinį ka
rą. • Vadovaujamą rolę vaidi

Nors “Laisvėj” buvo aprašy
ta kito korespondento apie 
mūsų draugių moterų sureng
tą vakarienę ir šokius kovo 
bet nebuvo pažymėta, kas 
ko aukavo dėl vakarienės, 
tas labai svarbu atžymėt.

čia paduodu tų draugių 
vardus, kurios ką aukavo. 
M. Aleksiandrienė aukavo 12 
tuzinų donacų ir sūrį. S. Sa- 
bauskienė—sūrį ir pieno. O 
M. Vaitulevičienė—3 kvortas 
agurkų. E. Kaulakienė — du 
svarus kavos ir pieno. O. 
Yokšienė — tris blėkes kuge
lio ir bulvių. F. Sikofskienė— 
tris kepalus duonos-pyrago.
O. Zanavienė — sūrį. O. Viš- 
niauskienė — galioną vyno.
P. Greiviškienė — mezginių. 
O. Reikauskienė — samtuką. 
V. Grigienė — $1. S. Zulo- 
nienė — grybų. Piliečių Kliu- 
bas aukavo svetainę vertės 
$6.

Visoms, kurios aukavo ir 
kurios darbavosi dėl šios va
karienės, komisija taria nuo
širdžiausiai ačiū.

Pelno liko $46.
—o—

Kovo 17-tą dieną, per pa
sidarbavimą Piliečių Kliubo, 
buvo surengta daktarui J. F. 
Borisui iš Bostono paskaita. 
Dr. Borisas pirmu kartu kal
bėjo mūsų kolonijoj. Aiškino 
daug apie akis, galvą ir visą 
žmogaus sistemą. Tas visiems 
labai patiko. Po užbaigimo 
paskaitos buvo duodama daug 
klausimų, į kuriuos Dr. Bori
sas atsakė gerai.

Publikos buvo pilna svetai
nė, o daugiausiai moterų.

—o-—
Kovo 30 yra rengiama Lais

vės Draugijos dvidešimties 
metų sukakties vakarienė ir 
šokiai su prakalbomis. Yra 
kviečiami kaip vietiniai, taip

______________

Essem Packing kompanijos 
darbininkai laimėjo. Gavo pa
kelti algas nuo 6 iki 16 nuo
šimčių. Ten . dirba apie 80 
darbininkų. Didesnė jų pusė 
buvo susirašę j CIO uniją.

Firmos savininkai pamatė, 
kacf darbininkai ne juokais 
organizuojasi, tai sumanė ko- 
vingesnius darbininkus išmes
ti iš darbo, o su likusiais elg
tis kaip jiems patinka. Jie dar 
vieną triksą buvo sugalvoję, 
būtent, pasikvietė iš Bostono 
kokį ten giedorių ir sutvėrė 
chorą. Kada darbininkams 
reikia eiti į susirinkimą, tai 
jiems duoda pamokas kaip 
dainuoti, idant juos sulaikyti 
nuo susirinkimo, 
ninkai pasakė: 
ni pilvai, tada 
ne dabar.

Kovo 15 d.
rinko komitetą, kuris nuvyko 
į Bostoną pas Nat’l Labor Re
lations Boardą. Boardas įsakė 
savininkams priimti visus dar
bininkus atgal ir užmokėti už 
sutrukdytą laiką. Savininkai 
parvažiavę nuleidę nosis, o 
darbininkai su CIO direkto
rium L. Gilmetu parvažiavę 
linksmūs, laimėję kovą .

šitoje firmoje dirba dau
giausia jaunuoliai. Bravo, 
jaunuoliai, už kovingumą. 
Laikykitės tvirtai vienybėje. 
Nepasiduokite jokiems mulki
nimams.

Vasario 25 dieną įvyko 
Worcesterio ALDLD 11 kuo
pos susirinkimas. Šį kartą pu
sėtinai daug narių susirinko, 
labai gyvas posėdis buvo, 
daug padaryta nutarimų. Drg. 
J. Bakšys plačiai raportavo 
iš “Laisvės” šėrininku suva
žiavimo. Raportas vienbalsiai 
priimtas su pagyrimu. Drg. 
Bakšys sakė, kad “Laisvės” 
Redakcija pageidauja iš visų 
kolonijų k,uo daugiau kores
pondencijų. Tai šioj temoj ir 
buvo plačiai diskusuota. Del 
geresnes tvarkos, nutarta at
sišaukti per “Laisvę” į visus 
Worcesterio “L.” skaitytojus, 
kad' jie greitai visokias žinias, 
apie gyvus ir mirimus, o la
biausiai iš dirbtuvių, priduotų 
tiems, kurie geriau moka rašy
ti, tai būtent dd. Lukui, Bak
šiui, Januliui, Plakščiui ir 
Jaučiui, Mat, Worcesterio lie
tuviai pageidauja kuo dau
giausiai vietinių žinių, o
blausiai iš darbaviečių. Gi tie 
draugai veik visi nedirba fa
brikuose, tat jiems ir sunku 
žinoti, kas ten darosi.

fondo, kūriau patys būdami 
Amerikoj aukavo. Ten jų pa
klausė :

—Kokį darbą Amerikoj 
dirbai ?

—Mainose dirbau,—atsakė.
—O tai tu esi paprastas 

darbininkas. Mes tokiems pa
šalpos neduodame. Tu gali ei
ti j dvarą ir dirbti už paval
gymą, badu nemirsi. Mes duo
dame pašalpą tiems, kurie ne
dirbo ir nemoka darbo.

Reiškia, jie šelpė dykaduo
nius. O kas tuos šimtus tūk
stančių dolerių, suaukavo? 
Veik išimtinai mes, darbo žmo
nės. Petras Butkiavičius.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Vasario 27 d. “Laisvės” 4- 
tame puslapyj užtikau teisin
gą ir griaudžią žinią po ant- 
galviu: “Mūsų Gimtinio Kraš
to Reikalai.” Kiekvienas “Lai
svės” skaitytojas turi tą per
skaityti ir kitam duoti pasi
skaityti. Už tą rašinį turime 
būti dėkingi B. S.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

—o—
Pas mus daug lietuvių mirš

ta. Jų daugelį palaidojo gra- 
borius Čiurlionis, kitiems pa
tarnavo svetimtaučiai grabo- 
riai. Negerai, kad mirusių šei
mos kreipiasi pas kitataučius. 
Reikėtų paremti savo biznie
rius, kurie 
tarnauja.

žemiau 
vardus ir
Garenka, John Naidzionavičius, 
Tarnas čiras, Natalija Smith, 
Amilija Mazarienė, Rožė Stel- 
mokienė, Juozas Belavičius, 
Leonardas Pieslikas, Vincen
tas P. Baltuškonis, Julius Cil- 
cius, Jonas Calkūnas, Petronė
lė Brūverienė, Alena Rasta- 
vičienė, Andrius Rakauskas, 
Jonas žolynas, Kastantas Ra- 
maška, Katrina Bashauskienė, 
Amilija Eibavičienė, Jokūbas 
Tarasevičius, Zygmas Y1 an
tas, Ona Baumilienė, Richard 
Simonas, Marcelė Kirmalavi- 
čienė, Karolis Bozis, Darata 
Gobush, Juozapas Mierkis, 
Elzbieta Sukaravičienė, Agota 
Strakauskienė, Zofija Vaitkū- 
nienė, 'Zigmas Akuvonis, Jo
nas Matukonis.

Šitie mirimų 
už 1939 metus 
1940.

rekordai yra 
ligi kovo\ 1,
L. K. Biuras,

ir iš apielinkės dalyvauti. Bus 
valgyt ir įsigert iki valiai. Ti- 
kietas 75c. Nariai, nepaisant 
ar bus ar nebus, turės užsi- 
mokėt.

—o—
Mūsų draugų K. ir Zabelios 

Grigų serga jauniausia duk
tė E. Grigiūtė. Yra paimta į 
Walthamo sanatoriją. Jos liga 
gali būt ilga.

Draugai Grigai yra mūsų 
visų organizacijų .nariai ir vei
kėjai. Mes reiškiame draugam 
Grigam užuojautą, o jų myli
mai dukrelei vėliname greito 
pasveikimo. Hudsonietis.

■iii*, .„y,..,* . i.ii « <•<

“Laisvėj” nuo vasario 21 
dienos, drg. S. G. iš Seattle, 
Wash., rašo teisingą pastabą, 
kad Amerikos darbininkiška 
visuomenę labai Įdomauja Vil
niaus šelpimo fondu, o savo 
darbininkiškus reikalus visai 
užmiršta, kaip tai Lietuvos 
politinius kalinius ir jų ba
daujančias šeimas, kurios ken
čia neapsakomą skurdą. Ispa
nijoj ir Chinijoj tūkstančiais 
žmonės miršta iš bado ir skur
do. Jiems labai mažai kas au
kuoja, o Vilniaus fondan tūk
stančius dolerių suaukojo. Pi
nigai plaukia ir plaukia per 
poną konsulą Budrį Smetonos 
valdžiai. O juk mes visi žino
me, kad Smetonos valdžia at
stovauja tik ponus, juos pir
miausiai ir šelpia, nes jis iš jų 
veislės yra.

Pavyzdžiui, tuojau po Pa
saulinio Karo, mes, Amerikos 
lietuviai, su aukavome Lietu
vos reikalams šimtus tūkstan
čiu doleriu, žinau, kad neku- 
rie mano pažįstami j Lietuvą 
nuvažiavo, ten juos patiko ne
laimė. Jie atsišaukė prie to

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlai

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas 
uline#

Ująuor#
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

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

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

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

Maži

Lg* M MM M MM RJĮIMMM MMM M MMMMMMM M M

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

nuolaidą

E

Fontaninių plunksnų 
Ir paišelių setai. 
Žemos kainos ir 

garantuoti.

I E R
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Avės.
TeL Stagg 2-2178

ESTATE OF

BARRY P. SHALLINS
(Shall ns kas)

FUNERAL HOME

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

nuo $1.50 augštyn
• 

Daimontai
Melsvi-balti ir

i&į < '^^1 Ĵi

perfekto ISSMR

$29.75 ]
i Garantuoti

Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

i

WMIII 
KAirway $29.7$

MtfIAi IAI Irti WW WW WW MM lAi IAI VW MM WW WWI/W MM MM MM MM MM MM

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

i ............................... nu,.................................

Priminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
J E W 

701 GRAND STREET 
Bet. Graham & 

Įsteigta 1892
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trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

Bros. NOTICE is hereby given that License No.
Brooklyn, N. Y. i L oou has been issued to the undersigned

trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

BON
Brooklyn, N. Y.

trol 
Brooklyn, County of 
sumed off the premises.

ISIDOR

wine and liquor at retail under

FABER
Brooklyn, N. Y.

of Kings, to be con-

SPANIER
Brooklyn, N. Y.

Kings, to be

rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed off the premises.

MORRIS SCHREIBER 
Tompkins W. & L. Store 

108-110 Tompkins Ave., Brooklyn, N.

at 8702 — 5th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
HILLY AVRUTIS

Ave., Brooklyn, N. Y.

at 4820 — 4th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
EDWARD EPSTEIN

Ave., Brooklyn, N. Y. at 89 Nassau Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
LOUIS SOLOMON

Ave., Brooklyn, N. Y.

County of Kings, to be con-

St., Borough of 
to be con-

JAV1TZ
L. Store Inc.

Brooklyn, N. Y.

Law at 715 Fulton St., 
Kings,

—~---- - | ,>I wnly,i, county ol
retail under sumed olf the premises.

" “ ' SAM PAVEY
97 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

13th Ave., Borough of
Kings, to be con-

RAND
Fulton Wine & Liquor

715 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

I. KOSLOW
Store

Brooklyn, N. Y.

d-b-a 1
193 Columbia St.,

County of 
the premises.

BARNETT
Johns W. &

450 St. Johns PL,

OsTiiOW & ALBERT 
Park Slope W. & L.

1204 — 8th Ave.,

at 30 Nevins
County of Kings, to 

the premises. .
RUSSELL & GEORGE RUSSELL

Russell

18th Ave., Borough of 
con-

to be con-

at 1151 Flatbush Ave., Borough of 
con-

Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
JACK KRASNER 

Ave., Brooklyn, N. Y.

County of Kings, to be 
the premises.
SAMUEL HOCHBERG
Clarendon Liquor, fjtoi’e

Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

at 450 St. Johns Pi., Borough of 
con-

that License No. 
undersigned 

wine and liquor at retail under

Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

BENJAMIN RUDOLPH
Leon’s Wines & Liquors

Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
undersigned 

wine and liquor at retail under

ROŽE ZE1DEL
142 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

Penktadienis, Kovo 22, I$40

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
L 205 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol l^aw at 8525 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

BENJAMIN Z. SHERMAN & 
ALBERT R. GLAUB1NGER 

Bay Ridge Liquor Co. 
4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1395 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 930 Brooklyn Ave., Borough of 
Brooklyn, County . of Kings, to be con
sumed off the premises.

HERMAN DOLOWITCH
930 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 43 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

8525

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1588 has been issued to the undersigned 
to sell
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2 Tillary St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

MAC BASSOCK
George Wine & Liquor Shop
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 451 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law- at 80 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CRANLYN WINE & LIQUOR, INC. 
80 Henry St., Brooklyn, N. Y.

at 4324
County of Kings, to be 

the premises.
HERMAN LIEBMAN

Parkville Liquor Store
18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 517 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Borough of 
to be con-

8 hereby given that License No. 
L 152 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 10 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be com-, 
sumed off the premises.

JACOB L. GLASS 
Depot Wine & Liquor Store 

10—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.'NOTICE is hereby given that License No. 
L 121 has been issued to the undersigned IL 391 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under to sell wine . and Hquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-1 Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

St.
2 Tillary

NOTICE 
L 1332 
to sell wine

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

I liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

1116 Avenue J, Borough oftroi Law at
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumer! off the premises.

BARSHAY & SAROFF, Inc.
1116 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 622 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

8702 —5th

NOTICE is hereby given that License No. 
L 672 has been issued to the undersigned 
to sell wine and, liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at_2110 Flatbush Ave., Borough of 

con-Brooklyu, County of Kings, to be 
sumeti off the premises.

JOHN J. ARCHIBALD- 
GEORGE W. MARTIN 

Archibald & Martin
2110 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 86 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 568 Sutter Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ANAK WINE & LIQUOR, CO., INC. 
568 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 891 has been issued to the undersigned 
to sell wine and Hquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4804 Avenue N, Borough of 

Kings, to be con-
trol 1
Brooklyn, County of 
sumed off the premises.

HERMAN
4804 Avenue N

NOTICE is hereby given that License No. 
L 44 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6824 — 8th Ave., Borough of 
Brookljn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ANTHONY S. ESPOSITO 
8th Ave. Liquor Co.

6821 —8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 475 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol latw 
Brooklyn, 
sumed off

4820—ith

NOTICE is hereby given that License No. 
L 862 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor* at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 329 Van Brunt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ABRAHAM ELIAS
329 Van Brunt Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 504 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholiė leverage- Con
trol Law at 6813 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be < 
sumed off the premises.

FRED WM. DREWES & 
WILLIAM C. DREWES 

d-b-a Drewes Bros.
6813—ith Ave., Brooklyn, N.

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 65 has been issued to the undersigned 

Ao sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

at 1130 Myrtle Ave., Borough of 
con-County of Kings, to be 

the premises, 
CHAS A. CUTTER &
WILLIAM STAMMEL 

Cutter & Stammei
1130 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1121 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 333 Cumberland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
CUMBERLAND WINE & LIQUOR CORP. 
333 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 78 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5611 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CRYSTAL WINE & LIQUOR. INC. 
5611 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 411 has been issued to the undersigned 
to sell wine’ and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
burned off
2132—86th

at 2132 — 86th St., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
LOUIS COHEN

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 723 has been issued to the undersigned 
to sell wine and Hquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 903 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
CHURCH AVE. WINE & LIQUOR CORP. 
903 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 424 has been issued to the undersigned 
to sell wine and Hquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law l". __ _______ z___
Brooklyn, County of Kings, to be 
Burned off the premises.

CATON WINE & LIQUOR STORE, INC. 
Family Liquor Store

794 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y7

at 794 Flatbush Ave., Borough of 
con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 278 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at^2107 Cortelyou Rd., Borough of 

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 493 has been issued to the undersigned 
to sell wine and Hquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4812 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HARRY T. DUNWORTH s
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 60 has been issued to the undersigned 
to sell wino and Hquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 519 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.
BREVOORT WINE & LIQUOR STORE. Inc. 
519 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 32 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 758 Flushing Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

FLORENCE BOSWORTH
758 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1524 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the ^Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

at 976 Fulton 
County of Kings, 

the premises.
JACOB

976 Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 71 has. been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 527 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

BENJAMIN BODZIN 
Flatbush Wine & Liquor Store

527 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1377 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2337 Newkirk Ave., Borough ot 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JOHN COTTONE 
Bedford Plaza Liquor Store

2337 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 348 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

at 1245 Atlantic Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
JULIUS GEHER 

Bedford Liquor Store
1245 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1367 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

at 553 -- 5th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
ANTON BERGER 

Bay River Wine Co.
553—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is Hereby given that License No. 
L 623 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of • the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7618 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CARL MAHLER
5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1193 has been Issued to the -undersigned 
to sell wine and liqQor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2921 Beverly Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

McLOONE INC.
2921 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 70 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law. at 306 r— 86th St.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

McKEY LIQUORS CORP.
306 — 86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 69 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor /. _ __
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221a Utica Ave., Eo.uu 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

ABRAHAM LONDON 
221a Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1415 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1071 Manhattan Ave., Boroughxif 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

MARIE LINKE
1071 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y,

at retail under

Borough of 
i con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1448 has been issued to the undersigned 
to sell wine and Hquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1552 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SYDELL LEVY
1552 Myrtle Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 61 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1361 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HYMAN LEVINSON 
York Wine & Liquor Store

1361 Fulton St.; Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 785 has been issued to the undersigned 
to sell wine and Hquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 41 Lincoln Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HENRY LEVIN
41 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 404 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 601.7 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
, ISIDORE FRUCHTMAN

6017 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
L 679 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5407 Third Ave., Borough of 
Brooklyn County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ABRAHAM BRETTSCHNEIDER 
r..Tbird Avenue Liquor Store 
5407 Third Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 515 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 219 DeKalb Aye., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ANNA LAVITZ 
Carlton Wine & Liquor Store

219 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 474 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 673 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises. 1

JACOB LANTER
673 .— 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1143 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Sectfon 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Borough of 
con-

at 131 Driggs Ave., D 
County of Kings, to be 

tho premises.
CATHERINE KUHL & 
JOSEPH M. BOrtbMO 
Joseph A. Kuhl & Co.

Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 822 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 852 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, 
sumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
L 833 has beer, issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 697 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

MORRIS KOPPELMAN
697 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 566 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-. 
trol Law at 1065 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

KAY WINE & LIQUOR STORE, INC. 
1065 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 40 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

18th Ave., Borough of 
con-trol Law at 7219 -----

Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

JOSEPH KOWALSKY 
Joe's Wine & Liquor Storo

7219—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 355 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1747 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HERMAN HOFFER
1747 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 667 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law- 
Brooklyn, 
sumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1579 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 325 Knickerbocker Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con.^- 
sumed off the premises.

HOCHBERG LIQUOR STORE CORP. 
325 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 896 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 956 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HIGHWAY LIQUOR CO.. INC. 
956 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 401 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

5602—8th

at 5602 — 8th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
HERZ LIQUORS, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 123 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

479—72nd

at 479 — 72nd St., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
FRIEDA R. HERZ

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 389 has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Broadway, Borough of 
con-

to sell

trol Law at 387
Brooklyn. County of Kings, to be 
sumed off the premise's.

ALEXANDER HELLER & 
BEN J. HELLER 

d-b-a Hellers Liquor Store 
Broadway Brooklyn, N.387 Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 26 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 689 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

GERTRUDE FRIEDMAN
689 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 103 has been issued to the undersigned 
tp sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1102 Lafayette Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

JACK FRIEDMAN 
1102 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 656 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2119 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

SOPHIE & BERTHA FRIEDLAND 
2119 Nostrand Ave., Brooklyn, N Y

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1380 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 789 Washington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

DAVID FRANK .
789 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 48 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 348 Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

David finkel
348 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 405 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4214 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SAM FELDMAN
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 651 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 780 Nostrand Ave., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ABE FELDMAN
780 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 370 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 76 St. Marks Ave., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises. •

EAGLE SPIRITS CORP.
76 St. Marks Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 889 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 142 Havemeyer St., Borough of 
Brooklyn, 
sumed off the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1347 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1115 McDonald Ave., Borough of 
Brooklyn, County of' Kings, to be con
sumed off the premises.

HARRY YAMPOLSKY 
1115 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 63 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3130 Fulton St.. Borough of 
Brooklyn, County oi ; Kings, to be con
sumed off the premises,

HENRY WURDEMANN
3130 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 59 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 337 Eastern P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
EUGENE W. WOOD & ELEANOR WOOD 

E. W. Wood & Co.
337 Eastern P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 448 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

Smith St., Borough of 
of Kings, to be con-

329 Smith

at 329 
County 

the premises.
MAX WOLIN

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 797 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4322 — 8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
MARX WOLFSON & WILLIAM WOLFSON 

Marx Wolfson & Son
4322 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 490 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6117 Fourth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

ALBERT B. MILLMAN 
Supreme Wine & Liquor 

Fourth Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 720 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4416 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

ARTHUR & CHARLES DREHER 
Sunset Wine & Liquor Store 

4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 164 has been issued to the undersigned 
to sell winę and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1551 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

STUYVESANT LIQUOR SHOP INC. 
1551 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tnat License No. 
L 213 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ST. MARKS W. & L. STORE INC. 
299 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 66 has been issued to the undersigned 
to sell wine and . liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
L 49 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 429 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SOUTH BROOKLYN LIQUOR CO. INC. 
429 js- 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
L 1180 has been issued to the 
to sell    ...... ...»— —
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4819 — 
Brooklyn. County of 
sumed off the premises.

BENJAMIN
1819 — 13th Ave.,

1. 1487 has been issued to the 
to sell ..... .. ......
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
L 172 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1709 Foster Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

MILTON SNYDER
1709 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 333 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 1567 Pitkin Ave., 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises.

MAX A. SILVERMAN 
1567 Pitkin Ave. Brooklyn, N.

Borough of 
to be con

INC.

NOTICE is hereby given that License No.- 
has been issued- to the undersigned 
wine and liquor at retail under

L 774
to sell __ ___ ....__ _  ___
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1122 Eastern P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HOWARD SEIDERMAN
1122 Eastern P’kway Brooklyn, N. Y.

that License No. 
undersigned 

liquor at retail under
NOTICE is hereby given
L 58 has been issued to the 
to sell wino and ....__
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

Court St., Borough of 
to be con-

434 Cburt

at 434
County of Kings, 

the premises.
THERESA SCOTTO

St., į Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 885 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

180 Hoyt

at 180 Hoyt Street, Borough of 
County of Kings, to be con- 

the' premises.
LOUIS SCHWARTZ

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1497 has been* issued to the undersigned 
to sell .__
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 990 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises,

SCHMUCKLER’S W. & L. STORE INC.
990 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

wine and liquor at retail under

at 193 Columbia St., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
SADIE GOLDMAN

Union Wine & Liquor Store 
" , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 101 has. been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 297 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

MAX SHOMER 
Atlantic Wine & Liquor Co.

297 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 52 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
9.’°* ,E,aw ***■ 290 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

FRANCES GRAF
Saa Beach Liquor Store

290 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 253 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 2841 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HARRY CHANIN - IRVING SALMAN 
AARON CHANIN

d-b-a Willies Win.e & Liquor Store 
2841 Church Ave.,’ '

trol Law at 1520 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

MARY PI ERSE 
B’way W & L Store

1520 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
L 607 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6114 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

PERI JUAN & GOLDSTEIN 
Crown Retail W. & L. Store

6114 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
L 279 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 10/ of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 607 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County ol Kings, to be con
sumed off the premises.

JOSEPH PERLMAN
607 Myrtle Ave., Brooklyn, N, Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
l, 491 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8901 — bth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.JOHN PEPE

5th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License N 
Brooklyn, N. Y. I u 276 has been issued to tne undersigned 
------  to sell wine and liquor at retail under

NOTICE is hereby ąiven that License No.1 Section 107 of vne .Aiconolic Beverage Uon- 
L 1257 nas been issued to the undersigned|trol Law at 1422 Myrtle Ave., Borough of 
to sell wine and liquor at retail .
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- sumed olf the premises, 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off 
ARTHUR

under Brooklyn, County of Kings, to be con
St., Borough of I nAiUtY JLzkzfcjK & IRVING WEISS 
__ j be con-1 Peerless Wine & uiquor Co.

11422 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

30 Nevins ____
........ ............ ...... .......... ...... jto sell wine and liquor at retail under 

NOTICE is hereby given that ' License No. Section 1V7 of the Aiconolic Beverage Gon- 
L 67 has been issued to the undersigned xrol Law at 1211 button St., Borough of 
to sell wine and liquor aV ‘retail under; Brooklyn, county of 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-;sumed otf the premises.
trol Law at 108-110 Tompkins Ave., Bo- C/iPHEKiNE PAYNTER
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 11211 Fulton bt., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
u 1171 has been issued to the undersigned 

| to sell wine and liquor at retail under 
bection 10 7 of the Alcoholic Beverage Con' 

NOTICE is hereby given that License No.; Lrol baw at 97 Churcn Ave., Morough oi 
L 277 has been issued to the undersigned Į ^pookiyn, uounty oi Kings, to be con 
to sėli wine and liquor at r“ 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-, 
trol Law at 401 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con-; 
sumed off the premises.

PHILIP SCHUPACK 
Philips Retail W. & L. Store 

401 Myrtle Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
u 73 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 

____ ... _______ ____ _ Brooklyn, 
1135 has been issued to the undersigned sumed off 
sell wine and liquor at_ retail under

at 616 l-'latbusn Ave., Borough of 
County oi Kings, to be con- 

the premises.
KlBi&LA EDELSTEIN
Patio W. & L. Store

Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No.
L
to sell wine and liquor ,
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-' 

Borough of 616 Flatbush Ave., 
con- -----------

NOTICE is hereby given that License No. 
o 33K has been issued to tne undersigned 

sell wine an<T liquor at retail under 
of tne Alcoholic Beverage UOH- 

— 8th Ave., Borough of 
of Kings,

at 788 Grand St.,
County of Kings, to be 

the premises.
ANTHONY ROSSI

Rossi Food Products
I St., Brooklyn,

to 
Y. section 1U<

I trol Law at 1204 
NOTICE is hereby given that License No. I Brooklyn, County 
L 1433 has been issued to the undersigned !sumed olf the premises, 
to sell wine and liquor at retail under > ABE 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-| 
trol Law ■ at 754 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

MORRIS ROSS 
754 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 977 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 808 Prospect PL, 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises.

SAMUEL ROSCHER
808 Pi aspect PL, Brooklyn,- N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 608 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 395 Roebling St., Borough of” 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ROEBLING LIQUOR STORE, INC. 
395 Roebling St,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
u orb has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
lection 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 220 Parkside Ave., Borough of 
Brooklyn, County ol Kings, to be con
sumed olf the premises.

_ - . c PAKKSxliE LIQUORS CORP,
Borough of ■ 220 parkside Ave., Brooklyn, N. Y.

to be con-______________________
NOTICE is hereby given that License No. 

' L 453 has laser issued to the undersigned 
to sell wine and liquor ,at retail under 
section lui of the Aiconolic Beverage Con
trol Caw at 533 Eastern P’kway, Borough of 
Brooklyn, County ot Kings, to be con 
sumed off the premises.

BtN PARKOFF, INC.
533 Eastern P’k-way, Brooklyn, N. Y

No.NOTICE is hereby given that License 
L 72 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

at 415-417 Keap St., Borough of 
con-County of Kings, to be 

the premises.
XAVIER STRUMSKIS 
Republic Liquor Store 

415-417 Keap St., Brooklyn,

NQTICE is hereby given that License No, 
L 747 has been issued to the undersigned 
to • sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol ijtw at 433 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be coqr 
sumed olf the premises.

Paramount wine & 
Liquor STORE, 1NC.

433 I'latbush Ave., Brooklyn, N. Y.

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 141 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

REMSEN COURT LIQUOR STORE. INC 
5 Utica Ave., Brooklyn, N. '

NOTICE is hereby given that License No. 
L 399 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 ol the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8218 -— 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

OLYMPIC LIQUOR STORE, INC. 
5218 —5th Ave., Brooklyn, N. Y.

y NOTICE is hereby given that License No.
_________ _______ _ L 1178 has been issued, to the undersigned 

NOTICE is hereby given that License No. se^ and liquor at retail under
L 97 has been issued to the undersigned .fS ,11 Alcoholic Beverage Gon
to sell wine and liquor at retail under ,!° . ,a" at 2777 Atlantic Ave., Borough of 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-lB,o° ,y”’ County of Kings, to be con
trol Law at 4301 Avenue D, Borough orsume<1 olf
Brooklyn, County of Kings, to be con-1. 41 HENRY F. OHLAU
sumed off the premises. Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y

JOHN P. REILLY
4301 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 603 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1604 Cortelyou Rd.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
QUALITY WINE & LIQUOR STORE, INC. 
1604 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOT ICE is hereby given that License No. 
L 695 has been -issued to the undersigned 
to sell wine. and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1436 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con 
sumed off the premises.

HERBERT E. BERRY & 
ELSIE' M. IMGRAM 

Nostrand-Church Wine & Liquor Store 
1436 Nostrand Ave., Brooklyn, N, Y.

F rrC?n4 b^n L,<T^* n NOTICE is hereby given that License.No.
h til Winn r H u.ndf“s,1K"cd L 436 has been issued to the undersigned
Lklin nf(? liquor at retail under ,, wjne and „ at reta(l under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 107 of ,h„ Alenhnlie Beverage Con-Section 107 of the Alcoholic Beverage Con

trol Law at 1663 Sheepshead Bay Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to bo 
consumed off the premises.

MORT NEWMAN, INC.
1663 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 704 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at' 582 Wilson Ave., 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises.

SOL SPRUNG 
Wilson Ave. W. & . L.

582 Wilson Ave.,»

Borough of 
to be con-

trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

at 1811 Avenue U, "Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
LOUIS PRISCO

Retail Wine & Liquor Store
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 840 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 661 Washington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JOSEPH SCHINDLER
661 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

Acc 
1811 Avenue U,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 195 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9403 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HARMON LIQUOR CO., INC.
9403 —- 5th Ave., z Brooklyn,’N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 652 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9314 — 3rd Ave., Borough of 

County of Kings, to be c6n- 
thc premises.

HENRY HARDE
Ave., Brooklyn, N. Y.

Store 
‘Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L' 51 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at Retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

of 
con-

trol Law at 44 Hoyt St., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

M. WERTHEIMER INC.
44 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 398 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 118 Prospect Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises,

SCHACHER LIQUOR STORE, INC. 
118 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
L 565 has been issued to the undersigned 
to sell ‘ wine and liquor at retail under

L 417 has been issued to the undersigned 
i.uuvi umuci 1° ’’ell wine and liquor at retail under

Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law ' ~ ' ..... . u ..r
Brooklyn, 
sumed off

at 183 Sterling Pl., Borough of i trol 
County of Kings, tq > be 

the premises.
SIMON GOTTHEIMER .
Plaza Liquor Company

183 Sterling PL, Brooklyn, N.

I Law 
con- Brooklyn, 

sumed off 
MYRTLE

12 Myrtle

at 2 Myrtle Ave., Borough of 
County 6f Kings, to be con- 

the premises.
WINE & LIQUOR STORE. INC. 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
No. £, 35 has be?n issued to the undersigned 

to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5217 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CARL MULLER
4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License
I, 396 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 639 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

FRED W. PLATE & META A. PLATE 
Plate’s Retail Liquor Store

639 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1371 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1824 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JACOB LETZTER
1824 Nostrand A$e., Brooklyn, N. Y.

trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
L 834 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bqverage Con- 
trpl Law at 1006 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed -off the premises.

NATHAN WEINSTEIN
1006 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 612 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 425 Sutter Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JACOB WAGNER
425 Sutter *Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1056 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Coh- 
frol Law at 791a—3rd Ave., Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

LOUIS SCHACHER
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

9314-3rd 5217

791a

Brooklyn, N. Y. 130
N. Y.546

wl
w;

■

120 Court

Kings, to be con

Bo- 
be

at retail under

at 120 Court St., Borough of 
County of Kings, to be coti

the premises.
LOUIS KERN

St., Brooklyn, N. Y.

SOL & HENRY MEYER 
Meyers > 

Brooklyn.

at J»7—7th Ave., Borough ' of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
DANIEL GERARDI

A-ve.v r Brooklyn-,•

Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises.

SIGMUND KIMELMAN 
Pierrepont W. & L. Store

168 Pierrepont St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No.|L 699 has been is 
L 861 has been issued to the undersigned to sell wine and 1

—------- : - — .......... .. ............. ,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1542 has been issued to the undersigned 
to sell wine and Hquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 508a Brighton Beach Ave., 
rough of Brooklyn, Cunt yof Kings, to 
consumed off the premises.

JENNIE HONIG 
Brighton Beach Wine & Liquor 

508a Brighton Beach Ave,, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 682 has been Issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 659 Rogers Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

PHILIP BERMAN 
Rogers Wine & Liquor Co.

659 Rogers Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 825 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

I. Borough of 
con

trol Law at 1247 Avenue U, B " 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

SYDNEY H. ROSENSTEIN 
Homecrest Liquor Store

1247 Avenue U. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 150 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
Hol Lmw at. 300 Wyckoff Ave., Borough of 

con-Brooklyn. County of Kings, ’ to 
sumed off the premises.

SAMUEL FEINBERG & 
JUUUS HEILWEIL 

. King Liquor Co.
800 Wyckoff Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 397 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liqdor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6905 — Third Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

IRVING H. LEMBECK
6905 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1490 has been issued to thę undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1601 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to x be con
sumed off the premises,

KINGSWAY LIQUOR STORE 
1601 Kings Highway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 591 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
L 690 has been iSuftd to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 154 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed off the premises.

PAUL KELLER
154 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y\

OiA'iel <’ in, i.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 646 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at. 1375 Bedford Ave., Borough of 

con-Brooklyn. County of Kings, to be 
sumed off the premises.

HARRY SALTZMAN 
Grant Square Liquor Store

1375 Bedford Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 349 has been issued to the undersigned 
to soil wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2130 Caton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

THE GOVERNOR WINES & 
LIQUOR STORE

2130 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 394 has been issued to the undersigned 
to sell wine and Hquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9306 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

S. FLEISCHER 
Gilmore Wine & Liquor Store

9306—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 407 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
L 412 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 546 — • 86th St., Borough ęf 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

ANTHONY SANTORA, JR. 
86th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 531 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 292 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

LOUIS HOROWITZ 
Pitkin Wine & Liquor Shop

292 Kingston Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License. No. 
L 489 has been issued to the undersigned 
to sell wine and Hquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 130 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

EDWARD MOSS 
Edward Moss. Co.

5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1327 has been Issued to the undersigned 
to sell wine and liquor_
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6415 — 18th Ave., Borough of 

• Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.
, VALENTINO TROVATO
6415 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
L 332 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2574 Pitkin Ave,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

BARNET SUSTRIN
2574 Pitkin Ave„ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 147 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1836a Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.
SUMPTER WINE & LIQUOR STORE INC. 
.18860 *> ' r,«KT>a V

NOTICE is hereby given that License No. 
L 782 has been issuėd to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic7 Beverage Con
trol Law at 1725 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con-, 
sumed’ off tho premises.

SAMUEL’S W. & L. STORE. INC. 
1725 Broadway, Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
L 861 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 266 Prospect Park, W., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

NATHAN RUBIN
266 Prospect Park, W.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is liereby given that License No., 
L 1078 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1428 Rockaway P’kway, Bo- 
rowfch of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

MAX ROTH 
144i8rdiockawny ■ Pfkway, Brooklyn, N-. Y»

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1241 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-> trol 
trol .Law at 117 Atlantic Ave., Borough of1 n,*/v 
Brooklyn, C6unty of Kings, to be con
sumed off tho premises.

J. A. PIDAL, INC.
117 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. 887 Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 560 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Oon-

I Law at 887 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con 
sumed off the premises.

MORRIS GARFINKEL 
Morris Liquor Store

Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. .NOTICE is hereby given that License No. 
L 757 has been issued to the undersigned | L 406 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 168 Pierrejiont St., Borough of:trol Law at 201 Seventh Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con-1 Brooklyn, County of Kings, to be C©n- 

’ " “ ’ sumed off the premises.
THOMAS J./MOLLOY, JR.

|201 Seventh Ave.,Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby\ given that License No;
r;
S

ed to the undersigned 
luior at retail undef.aa

to sell wine and liquor at retail under Section 107 of the Alcoholic Beverage C6n- 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- trol Law at 1289 Nostęand Ave., Borough of 
trol Law at 123 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklj n, County o 
Brookljm, County of kings, to be con- sumed off Uie premiss.

.sumed. off tho premises.
HENRY PETZINGER

488 Baty* «'&HKe'"Ave.t’ Brooklyn, N. Y. 1239 Nosttaad Ave

License.No


Penktadienis, Kovo 22, 1940

NewYorko^/^^lniiH
26 asmenys nubausti už 

bandymą išsisukti nuo valsti
jos taksų dėl pardavinėjimo 
gėrimų.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Šį Vakarą Visi į Prakalbas!
Penktadienį (šį vakarą), kovo 22 d., 7:30 vai. vakare, 

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne, bus labai svarbios prakalbos. Kalbės Rokas Mi- 
zara ir D. M. šolomskas.

Kodėl Finliandijos dvarponių ir kapitalistų valdžia pa
aukavo savo kraštą karo laukui? Ką reiškė Finliandijos ir 
Sovietų karas Anglijai ir Francijai? Kodėl visi darbo žmo
nių priešai taip piktai puolė ir puola Sovietus? 
elementai pirmiau šaukė, kad finai muša rusus, o 
gvoltu šaukia apie “bolševkų imperializmą”? Kas 
kietijos, Anglijos ir Francijos karo? šie ir daug 
tautinių klausimų bus atsakyta.

Jums jau teko girdėti, kad kongrese yra įnešta tam tikri 
biliai. Jeigu jie visi būtų priimti, tai sveturgimiai, tame skai
čiuje ir lietuviai, atsidurtų labai blogoj padėtyj. Tą pripa
žino Ateivių Gynimo Konferencijoj visa eilė senatorių, kon- 
gresmanų ir net prezidentas Rooseveltas. Rokas Mizara da
lyvavo Washingtone toj konferencijoj, ir jis smulkmeniškai 
išaiškins tų bilių reikšmę ir kaip reikia už demokratiją ir lais
vę kovoti.

Atekite visi ir visos masiniai! Išgirskite tiesą! Pasakyki
te apie tai ir savo pažįstamiems. Rengėjai.

Kodėl tie 
dabar jau 
bus iš Vo- 
kitų tarp-

39 metų, 309 Winfield Ave., 
nusižudė.

Gruodžio 16, Mary August, 
pabėgėlė iš Vokietijos, bedar
bė, iššoko pro langą ir užsi
mušė.

Gruodžio 27, J. Buchalter, 
25 metų, ir jo žmona Zilpha 
paliko $200 skolų, nusižudė 
gazu.

Sausio 2, 1940 m., M. Ather
ton, 35 m., 101 W. 3rd St., 
nuodų išgėrė.

Sausio 3, William 
50 metų, buvęs karo 
nas, turįs 9 
sižymėjimą, 
dė gazu.

Sausio 6,
metų, 130-69—224th St., dai
nininkė, bedarbė, iššoko pro 
langą.

Sausio 23, Sal. Morrione, 
50 metų, 19 Kenmore St., 
dženitorius, kuris1 uždirbo tik 
$1 į dieną, turėjo du vaikus, 
nusišovė.

Sausio 
28 metų,

Sausio 
22 metų,
darbe, iššoko pro langą, jos 
piniginėj atrasta tik 6 centai.

J. Cohn, 53 metų, 229 Ri
verside Dr., paliko du kūdi
kius, pasikorė.

Vasario 28, motina ir sū
nus Jurkovich, 2017 Linden 
St., nusižudė gazu; sūnus me
tai laiko, kaip neturėjo darbo.

Sausio 17, D. Goldberg, 45 
metų, 490 W. End Ave., pa-

“Laisvėj” Lankėsi Viešnios

medalius 
bedarbis,

Cedral, 
vetera- 
už at- 
nusižu-

Ad. Malberg, 24

Vargas ir Skurdas Varo Žmones iš Proto 
ir Gimdo Saužudystes

24, Dr. S. 
nusižudė.

28 Morse

R. Volpe,

Bongartz, 
Avė., be-

miestas, bet kiek ir čia 
skurdo ir nelaimių ? 
metus laiko 43 žmonės 
saužudystę ir dar tūli

1939 m., Morris 
47 m., benamis, 
Brooklyno tilto ir

Kas tik turi sveiką nuovo
ką, tas sutiks, kad kapitalis
tinėj tvarkoj vargas, skurdas 
ir rūpesčiai tūkstančius žmo
nių išvaro iš proto, įstumia į 
visokius blogus darbus. New 
Yorkas yra turtingiausias pa
saulyj 
vargo, 
Vien į 
atliko
ant kitų pasikėsinimus padarė 
tik todėl, kad jie buvo be dar- 
'bo, varge, skurde ir rūpesčiai 
sugriovė jų nervus, štai sura
šąs :

Sausio 12, 
Schoenfield, 
nušoko nuo
nusižudė. Jo kišenėj rasta ar
mijoj tarnavimo dokumentas.

Sausio 15, John Yousak, 38 
metų, 85 Ridge St., bedarbis, 
pasikorė.

Vasario 5, Otto Lang, 53 m., 
159 — 99th St., netekęs darbo 
nusišovė.

Vasario 9, Evelyn Harden- 
berg, 2.3 metų, 335 W. 88th 
St., mergina, 1935 metais bai
gus Flemington aukštesnę 
mokyklą, bedarbė, iššoko pro 
langą.

Sausio 27, W. Neilson, 46 
metų, 511 W. 130th St., pats 
ir jo žmona nusižudė.

Vasario 13, Edward Dela
ney, 41 rtietų, WPA darbinin
kas, 246 E. 33rd St., pats ir 
jo žmona nusižudė gazu.

Vasario 13, Katrina Schew 
ir jos vyras Harry, 104-55 — 
93rd Avė., užsitroškino gazu. 
Moteris mirė, o vyras atgai
vintas.

Kovo 16, Lillian Torres, 17 
metų, 310 W. 26th St., mergi
na, bedarbė, 
ir užsimušė.

Kovo 25, 
m., 125 W. 
tuotų vaistų
žudė gazu iš stokos pinigų.

Balandžio 1, Irving Blank, 
46 metų, 30-18—148th Street, 
iššoko pro langą5 iš Pennsyl
vania viešbučio

Balandžio 30, 
sižudė.

Gegužės 
Turner, 58, 
artistė, 215

iššoko pro langą

F. B. Bettini, 67 
21st St., paten- 

pardavęjas, nusi-

ir užsimušė.
II. Dewitt nu-

Irene Laura21, 
muzikos žinovė ir 
Mineola St., nusi-

žudė išgeriant nuodų.
Birželio 16, senelis Pa

trick Bird, 70 metų ir jo žmo
na Elizabeth, 71 m., 20-23 
New Haven Ave., iš priežas
ties stokos pinigų gazu nusi
žudė.

Birželio 18, Norwood Col- 
vert, buvęs laivyno leitenan
tas, bedarbis, nusišovė.

Liepos 27, C. Meehen, 29| .
metų vyras, gyvenęs 27 W. kūdikius, iššoko pi o
93rd St., atleistas iš W P A 
darbo, šoko nuo Triboro tilto 
ir nusižudė.

Liepos 27, J. Kennesky, 17 
metų, 1065 Jerome Ave., nėš
čia moteris, šoko nuo 6-to 
aukšto stogo ir užsimušė.

Liepos 11, James Montalo, 
30 metų, susikrimtęs, nušovė 
savo žmoną Helen, 31 metų, 
ir pats save.

Rugpjūčio 7, John Schriff, 
37 metų, 315 W. 75th St., iš 
priežasties pinigų stokos nusi
šovė.

Rugpjūčio 12. J. Herman, 
65 metų, 115 Norfolk St., ku
ris kokį laiką darė gyvenimą 
grieždamas gatvėse, pasikorė.

Rugpjūčio 15, Donato Mag- 
lietto, 47 metų, 783 Grote 
Avė., pasikorė.

Rugpjūčio 15, Dalton Ste
vens, 61 metų amžiaus, nusi
žudė.

Rugpjūčio 31, Robert L. 
Smith, 52 metų, 529 Annar 
dale Rd., iš priežasties stokos 
įplaukų nusišovė prie savo gy- 
vennamio.

Lapkričio 3, Ludwig Stern, 
57 metų, pabėgėlis iš Vokie
tijos, iš priežasties finansinio 
nedatekliaus pasikorė.

Lapkričio 6, Betty Calkins,
28 metų, 218 E. 69th St., ga
zu nusižudė.

Lapkričio 8, Erna Fyfe, 58 
metų, iššoko pro langą ir nu
sižudė, neturėjo darbo.

Lapkričio 8, Percy Harros,
42 metų, 340. W. 14th St., 
buvęs karo veteranas, bedar
bis, kuris pats ir 8-nių metų 
jo sūnus 4 dienas buyo be 
maisto, nusižudė gazu.

Lapkričio 15, Mary Duffy, 
39 metų, iš priežasties finan
sų stokos iššoko pro langą.

Gruodžio 15, J. Grobholz,

langą.
•Vasario 15, 

h am, 28 metų, 
Avė., nusižudė 
kūdikius gazu.

Diego Mercado, 
St., kada pašalpos 
sakė jam teikti pagelbą, tai 
ten ‘išgėrė nuodų ir po dviejų 
dienų mirė. *

Ed. W. Talbert, 29 metų, 
272 McDonough St., negras 
bedarbis, nusižudė elektros 
sriove.

Mary Birmin-
586 Rodgers 

nužudė duir

270—48th 
biure atsi-

Čia dar nėra visi, kurie 
daugiausiai vargo, skurdo ir 
rūpesčio priversti atliko sau- 
žudystes. Miesto majoras tu
rėtų daugiau kreipti atydos į 
New Yorko bedarbių reikala
vimus ir WPA darbus.

Pereito trečiadienio vakare 
trumpai aplankė “Laisvės” 
įstaigą parvykusios iš Lietu
vos viešnios — Marė Vaito- 
naitė ir ponia Mina Rušins- 
kienė; taipgi su jomis kartu 
vietinė Stankaitienė.

Ponia RuŠinskienė greitai 
išvyksta į Waterburį, o Vai- 
tonaitė, sakosi, dar kiek lai
ko pabuvos Brooklyne.

Sakosi, parvežusios glėbį 
privatiškų laiškų iš Lietuvos 
ir įdomiai papasakoja apie sa
vo įgytus įspūdžius laike ka
ro krizės. Reporteris.

Sovietiška Vodka 
Lietuviškam Monopoly]

Pono Strumskio Lietuviškas 
Monopolis, 415 Keap St., arti 
Grand St., Brooklyne, šiomis 
dienomis gavo didelį užsaky
mą sovietinės vodkos. Jis sa
ko, kad tai pataikyta Vely
kų šventėms, kada žmonės no
ri vieni kitus pamylėti ir pa
vaišinti.

Be to, Lietuviškam Monopo
ly] gaunama visokių kitokių 
likerių ir vynų. Viskas priei
namomis kainomis.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

ūkėje, darbas apie namus. Dėl dau
giau informacijų kreipkitės laišku. 
F. Bakaitis, RR 2, Collinsville, Ill.

(70-73)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau doros tinkamos pusam

žės moteries dėl draugiškumo. Esu 
draugiška, tinkama moteris. Mylė
čiau susirasti draugę dėl išėjimų. 
Meldžiu atsišaukti, rašykite S. V., 
P. O. Box 68, Station W., Brooklyn, 
N. Y. (68-70)

PARDAVIMAI
Parsiduoda aludė (Grill), atdara 

kiekviena dieną ir orkestrą groja 5 
vakarus j savaitę. Kiekvieną sekma
dieni, 2:30 vai. po pietų, iš šios vie
tos leidžiama muzikališka progra
ma oro bangomis per stoti WBRY, 
Waterbury. Turime leidimą pardavi
nėti jvairius gėrimus. Vieta pilnai iš
taisyta, galima priimti apie 250 žmo
nių. Pardavimo kaina prieinama. Sa
vininkas parduoda todėl, kad svei
kata bloga. Prašome rašyti: Stanley 
Tiknis (Stanley’s Grill), 501 North 
Main St., Waterbury, Conn. Arba 
galite telefonuoti: Waterbury 3-9794.

Parsiduoda Bar ir Grill (aludė) 
už $2,000. Renda $47 j mėnesi, yra 
keturių metų leasta^s. Vieta garu šil
doma, randasi geroj apylinkėj. Par
davimo priežastis — mirtis šeimy
noj. Savininkų galima matyt nuo 4 
v. po pietų iki vėlumos. Autumn 
Cafe, 324 Lincoln Avenue, kampas 
Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

(70-72)

PATYRĘS

Laikrodininkas
Taisome visokius auksinius daik

tus ir visokius laikrodžius
Laikrodžius išvalome su elektri- 
kine mašina. Išardžius laikrodi 
kiekviena dalis eina pei’ tris che
mines operacijas. Laikrodžio dalys 
palieka tikrai naujos ir laikrodis 

rodo tikrą laiką.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 Jamaica Avenue

Queens Village, L. L

VELYKOMS DOVANOS
Flušiniai kiškiai, zuikiai, lėlės, šuniukai, puošnai išdailinti

- įvairūs velykiniai vežimėliai, su velykiniais saldainiais
Šokoladiniai kiškiai, zuikiai, Įvairaus dydžio kiaušiniai, 

margučiai, žąsiukai ir kt.

VELYKINES BESKUTĖS
VAISINIAI SALDAINIAI Iš LIETUVOS;

VIETINIAI SALDAINIAI PUIKIOSE DĖŽUTĖSE

ATVIRUTES SU VELYKINIAIS SVEIKINIMAIS

495

. —gaunama—

J. GINKAUS SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
GRAND STREET BROOKLYN,

Prie pat Union Avė.
N.

MANHATTAN LIQUOR STORE
Tai yra vieta iš kur jūs privalote

PIRKTI LIKERIUS VELYKOM

Didžiausia
I

Žemiausiom
Kainom.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel./Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužiui

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
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y. i

SKELBKITES “LAISVĖJE”
M M M Nl VUIIUIM M M M M M M M M M M mi M M IV! (UI M M

Lietuviu 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.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
i mv w tol w ww trw trw WWMWMWiiniiWiAt mi

Vienatinis Lietuviškas J

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ik* šeštadienį

Degtinės, Konjakai, Vynai •
Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro •

Aido Choro Metinis 
BANKIETAS IR ŠOKIAI 

Puiki muzikale p’rograma ir labai gera vakariene

KOVO 31 MARCH 
Po vakarienes 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.

Pasitikimiausia 
Likeriui Krautuve 
W illiamsbur ghe

Didžiausias 
Pasirinkimas 

Visokiu Rūšių 
; GerimŲ

Tel. Evergreen 7-1645

License No. L-886 .

264 GRAND STREET
Kampas Roebling St. Brooklyn, N. Y.

/

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY AND NIGHT

RHEA
Managed by jį

TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber j
Shop, Sleeping Accc^nodations. A

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

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

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

Sun. all day and night




