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Daktaro Kaškiaučiaus Dukte
rį Užmušė Automobilis

9 vai. penktadienio ryte, 
5 d. spalio, einant gatve 
daktaro Kaškiaučiaus duk
teriai Anitai Kaškiaučiūtei, 
užbėgo automobilis ir par
mušė ją. Paėmus į ligoninę, 
pasirodė pramuštas galvos 
kiaušas, sutrenkta smege
nys. Už trijų valandų po' 
sužeidimui Anita mirė.

Tai didelis nuliūdimas! 
daktaro Kaškiaučiaus šei
mynai. Anita buvo 19 me
tų amžiaus, pačiam žydėji-I
me mergina, kurią kaip gė- j 
lę nuskynė ši baisi nelai-! 
mė.

Pirmadienį, 2 vai. po pie
tų, jos kūnas bus krematori- 
joj sudegintas. Pašarvota 
randasi People’s Burial Co., 
84 Broad Street, Newark,

“Laisvės” Redakcija ir 
Administracija reiškia šir
dingiausios simpatijos drau
go Kaškiaučiaus šeimynai 
šioje nelaimėje.

“Laisvės” Koncertas

Brooklyn, N. Y., šeštadieni s, Spalio (Oct.) 6, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX!V, Dienraščio XV!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
.Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Vi&y Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Telephone STagg 2-3878No. 237

Federacijos Vadai Mato; JŪRININKAI NEIMA NAUJŲ DARBŲ, Unijos Atmeta Įsakymą I Revoliucionieriai Pa*
Visuotino Streiko Jėgą TFI KIASI VISUOTINAM STREIKUI “RaudonuosiusSAN FRANCISCO, Cal. U-L&l/Wl VIOUUIUWU DlRElMJl MILWAUKEE, Wis.

—Darbo Federacijos šuva-! 
žiavime, miesto darbo unijų 
centro pirmininkas Edward 
Vandeleur spalio 4 d. užrei
škė, kad po visuotino strei
ko šičia visi darbininkai bu-1 rįnjnku Streiko Komitetas 
vo atgal priimti darban; to uždari;6ja lai kompani. 
niekur kitur iki šiol nebuvę;. j ; .v ; . ;
Amerikoj po dideliu strei- svetaines, is kurių buvo

v J- c o ei tvi rl m i /'lovhon Im'irnlri'A.
kų.

Paul Scha^enberg savo
11 dieną lapkričio (Nov- raporte atžymėjo, kad visa 

Lais- policija, milicija ir gengste- 
skaitytojai ir rėmėjai riai neįveikė sulaužyt visuo

tiną San Francisco streiką; 
ir unijos paskui atgal sugrį
žo darban drūtesnės ir na
riais skaitlingesnės negu 
pirma.

ember) dienraščio 
vės”
girdės puikų koncertą, ku
ris įvyks Labor Lyceum sve
tainėje, Brooklyn, N. Y.

Kaip visuomet, taip ir šie
met, programa bus puiki ir 
įvairi.

Pernai daugelis nusiskun
dė, kad nebuvo numeriuoti

Darbo Federacijos preziden- 
|tas Wm. Green atsiuntė sa
vo

....... rievt0 C-entT kad; naują fašistinę Lerrouxmi-
New York.—Bendras Ma-1 vių ir jurininkų susirinki- laukąn išvytų visus komum- ■ nįstepjja iSnaniioi virto i

i revoliucinį darbininkų suki
limą. Kovose kareivių su 

vo atmestas. Kai kurie uni-į ^rbininkais spalio 5 d už- 
jistai išsireiškė, jog Greeno ?lusta.’?entt 60 zmtonnJ;p' 
laiškas panašus Jungtinių !k? mus,s tai;P Pa‘l valdžios

Viso Atlantiko Pakraščio Jūrininkų ir Laivakroviy Kova 
Prasideda Pirmadienį; Streikuos ir Radio Operatoriai

samdomi darban laivakro- 
viai ir jūrininkai. Darbi- 

i ninkai atsisako nuo naujų 
darbų prieplaukose ir lai
vuose visu Atlantiko vande
nyno pakraščiu, besirengda
mi generaliam streikui, ku
ris prasideda pirmadienį, 
spalio 8 d.

Radio Telegrafistų Są-
Darbininkai, ypač per vei- junga, turinti virš 2,000 na- 

kimą komunistų ir tokių ko- rub praneša per savo prezi- 
votojų kaip Bridges, taip dentą Hoyt .S.. Haddocką,

įžangos bilietai — nerezer-i drūčiai laikėsi, jog samdy- kad pirmadienį jie eina
streikan išvien su laivų ir 
prie plaukų darbininkais. 
Šimtai “laišniuotų” oficier- 
ių, organizuotų ir neorgani
zuotų, pasižada spalio ;8 d. 
mest darbus prekiniuose 
laivuose ir prisidėt prie 
streiko.

Reikalavimai
Laivakroviai ir jūrininkai 

reikalauja, kad patys darbi
ninkai kontroliuotų svetai- 

Kūliavos Pabaigtuvių . nes, iš kur jie samdomi dar- 
o«Į žiaurumas .ban. Kiti jų reikalavimai

Laike tų prakalbų! ŠIAULIAI.—Mašinkūlės pa- yra: 30 valandų darbo sa- 
“Laisvės” i baigtuvėse Me.kių kaime, Meš- vaite; po dolerį už darbo va-

vuotos kėdės, šiemet bilie-i tojai nedrįso nei vieno 
tus darysime numeriuotus, j streikierio išmesti iš darbo, 
kėdės bus rezervuotos.

Įžanga $1.00, 75c ir 50c.
Vien tik šokiams 40c.

Bilietai bus gatavi 10 spa
lio (Oct.) Norintieji gere
snių rezervuotų sėdynių, ne- 
sivėhiokite įsigyti bilietus.

10 d. spalio “Laisvės” sve-

Kas tad visuotiną streiką 
sulaužė? Nagi, tik Darbo 
Federacijos vadai,Vandeleu- 
rai, Scharenbergai ir kiti, 
kurie tą streiką atšaukė ir 
pardavė bosams ir roosevel- 
tiniams tarpininkams.

ŽINI0S Iš LIETUVOS
Gasiūnas iš Pittsburgho, ir! 
du jaunuoliai, brolis ir se
suo, Norkiukai atvyksta su į 
juom.
galėsite įsigyti 
koncerto tikietų.

“L.” Administracija.

Soviety Pašalpa Nukentėju- 
siem per Viesulą Japonam

TOKIO, y- Sovietų Sąjun
gos Raudonasis Kryžius da
vė 100,000 yenų (48,000 do
lerių) pašalpos nukentėju- 
siems nuo viesulos ir potvi- 
nių Japonijos žmonėms. So
vietai vieni juos daugiau 
sušelpė, negu visos kitos ša
lys, krūvon jas sudėjus.

Revoliucinis Kuboj Streikas
HAVANA. — Veikiausia 

visos darbininkų unijos Ku
boje išeis į generalį streiką, 
protestuodamos prieš karo 
stovio įvedinėjimą. Strei- 
kieriai nukapojo telegrafų 
ir telefonų vielas tarp įvai
rių miestų. Kai kur jau įsi
steigė darbininkų tarybos 
(Sovietai).

Federacijos Vadai Atšaukė 
Troky Vėžiky Streiką

DETROIT, Mich/— Bu
vo jau prasidėjęs 2,500 tro- 
kų vežikų streikas Detroite, 
Flinte ir Clevelande. Bet 
Darbo Federacijos vadai jį 
atšaukė iki pirmadienio. Jie 
varinėja slaptas derybas su 
kompanijomis ir NRA ko
misijomis.

ėmė Ginklų Centrų
. . ... .. . . ‘ MADRID. — Visuotinas

streikas paskelbtas prieš

mai ne tik New Yorke, betjStus ir jų pritarėjus iš fede- 
Philadelphijoj, Baltimorėj, iracinių unijų. Po karštų’ 
Bostone, Galvestone ir ki-1 ginčų, Greeno įsakymas bu- •. 
tur.

Nuimsią NRA Varžymus Valstijų Prekybos Rūmo iūmą seigstinčių kaieivių 
v p i . • pareiškimą. Kiti nurodė į |lr suKlle11^

kūčių vi. P. Petrauskas smogė landą ir po pusantro dolerio 
stikline galvon J. Miškiniui ir jį už viršvalandį ir pripažint 
sunkiai sužeidė, perkirsdamas darbininkų uniją.
kraujo arterijas. Petrauskas j . .
suimtas, o nukentėjęs paguldy- Radio operatoriai reika- 
tas Šiaulių ligoninėn. liauja panaikint 12 valandų

Tautinių kaime taip pat Meš-> darbo dieną, paliuosuot juos 
kūčių vi. iš mašinkūlės pabaig- nuo pašalinių darbų apart 
tuvių važiavusį pil. J. Tamošai- radio, pridėt algos ir page- 
tį pasivijo kelyje pabaigtuvių pint kitas sąlygas.
dalyvis Vasilkus ir dūrė peiliu
į kairį petį, padarydamas nema
žą žaizdą. Nukentėjęs taip pat balsavimus už streiką pasi-

< sakė jau 17,000 darbininkų

Per savo susirinkimus ir

atvežtas Šiaulių ligoninėn.

Suimta Smarki Komunistė
“Lietuvos žinios” rašo:
KAUNAS.—-“žinomo Kaunie

čio Chodos duktė Malka už ko
munistinę veiklą buvo nubausta 
15 metų sunk, darbų kalėjimo. 
Savo laiku iš Kauno kalėjimo 
buvo nuvežta į Zarasų kalėji-j 
mą ir iš ten dar su trimis ko
munistais pabėgo į Sovietų Ru
siją; Rusijoj Chodosaitė buvo 
populiari ir net per Maskvos ra
dio kalbėdavo.

“Šiomis dienomis Chodosaitė 
nelegaliai perėjo sieną ir atvyko 
Lietuvon. Valstybės saugumo 
policija ją areštavo.

“Dabar Chodosaitė be ko kita 
bus baudžiama ir už pabėgimą 
iš kalėjimo.”

Nusižudė po Traukiniu
Ties Joniškiu paliai Latvijos 

Lietuvos sieną vienas pilietis 
šoko po traukiniu ir buvo vieto
je užmuštas. Savižudžio asme
nybė ir žudymosi priežastys — 
aiškinama.

prieplaukose ir laivuose. Šie 
! darbininkai eina su Indust
rine Marininkų Unija ir su 
Bendru Streiko Rengimo 
Komitetu, kuris susidaro iš 
atstovų nuo visų unijų.
Streikuos ir Darbo Federa

cijos Marininkai
‘ ‘ ’ 4 ■>

Darbo > Federacijos jūri
ninkų ir laivakrovių unijų 
darbininkai, kaip jau minė
ta, taipgi nubalsavo eit, 
streikan spalio 8 d. Bet jų 
vadai J. P. Ryan, V. Olan- 
der ir S. B. Axtell pasikuž
dėjo su Ęoosevelto darbo 
komisija ir kompanijomis ir 
atšaukė streiką; jie pavedė 
savo darbininkų reikalavi-' 
mus spręsti streiklaužiš- 
kiems NRA tarpininkams. 
Bet eiliniai Darbo Federa
cijos marininkai piktinasi 
tokia pardavyste ir dedasi į 
vieno fronto streiką. Tatai 
parodo masiniai laivakro-

Nuo Išnaudotojų
WASHINGTON. — Do

nald Reichberg, vyriausias 
NRA advokatas-dirigentas, 
spalio 4 d. pareiškė, kad val
džios nustatymas kainų 
įvairiems tavorams daugiau 
pakenkė negu pagelbėjo fa
brikantams. Todėl NRA i , . , , „ 
žada toliau palikt jiems lai-Į _______
svę toj srityj. Reikia su-1 
prast kad NRA atliuosuos Paskirta Nužudyti Du 
ir kitas savo .taisykles, kas nu&uuju w.
liečia darbo valandas, dar- ScOttsboneČlU Griiod. 7 
bimnkų algas ir t. t.

Reichberg sykiu paskelbė, 
kad jeigu kur, pramonėje Alabamos valstijos 
unijistai darbininkai turi čiausias teismas atmetė rei- 
didžiumą ir fabrikantai da-’kalavimą naujos bylos Hay- 
ro su jais sutartį del alguwoodui Pattersonui ir Cla
ir kitų darbo sąlygų, dar fa-'rence Norrisui, dviem iš ne- 
brikantai tūri' teisę daryti kaltai įkalintų devynių ne- 
ir atskiras sutartis, su kom-’grų Scottsboro jaunuolių; 
paniškų unijėlių mažumo- ir nusprendė, kad jiedu turi 
mis bei pavieniais darbiniu- j būt sudeginti elektros kedė- 
kais. Taip jis išaiškina N-'je gruodžio 7 d. š.m. 
RA taisyklių punktą 7a, at
virai tarnaudamas bosams 
prieš darbininkų unijas.

Fabrikantų Riksmai
Rugsėjo mėnesio viduryj 

150 stambių šalies pramoni
ninkų susirinko Hot 
Springs, Va., ir nutarė ko
voti prieš visus varžymus iš 
NRA pusės, kai del darbo 
valandų, mokesčių' valdžiai 
ir kt.

Pereitą ketvirtadienį 300 
plieno ir kitokio metalo fa
brikantų susirinkę New 
Yorke užreiškė, kad NRA 
trukdo ir painioja jų biznį;

komunistų kovingumą strei- i Visuose pramonės cent- 
kuose už darbininkų reika-, ruošė eina susikirtimai tarp 
lūs. j darbininkų ir policijos.

Muzikantų lokalas taipgi t Darbininkai socialistai, ko- 
atmetė Greeno ukazą prieš < munistai ir sindikalistai 
“raudonuosius” ir išrinko j bendro fronto kovotojai, 
komisiją parašyt Greenui i ginkluoti šautuvais ir dir7
tokį atsakymą, kad beskai
tant jam “plaukai ant gal-

žais šovinių, nešioja plačias 
raudonas juostas ant ranko
vių, kaipo revoliucijos žen
klą.

MONTGOMERY, Ala. — 
augš-

protestui prieš atviro fašiz
mo pavojų.

Vakar milicija užpuolė 
streikierių demonstraciją 
ties komunistų centru; vie
ną darbininką pašovė, dau
gelį kitaip sužeidė. Darbi
ninkai energingai gynėsi. 
Tapo areštuota 63 demonst
rantai. Milicininkai šaudė 
streikierius ir kitose sosti
nės dalyse. Streikieriai 
šturmavo armijos kazermes 
Montan Savioe.

Raudonosios Unijos Ispa
nijoj turi 73,000 narių,
munis tų Partija išaugo nuo 
120 narių 1931 metais 
30,000 narių dabar.

Ko-

iki

Harvardo Universitetas 
Atmetė Naziy Dovaną
CAMBRIDGE, Mass. — 

Hitlerio .propagaridos ty
riausias agentas užsieni-' 
niams laikraščiams, Ernst 
Hanfstaengl pasiūlė Har- ’ 
vardo Universitetui $1,000 
metinę dovaną. Už tuos 
pinigus universitetas tu
rėtų siųsti vieną iš ga
biausių studentų į Vokieti
ją per pusantrų metų mo
kintis, kaip kad Hanfsta
engl teikia.

Dabar Harvardo Univer
siteto valdyba atmetė tą pa
siūlymą, primindama, kaip 
Hitlerio valdžia persekioja 
Vokietijos u n i v e r sitetus, 
mokslininkus ir artistus. 
Bet atmetimo tikroji prie
žastis bus tame, kad ir tarp 
Harvardo studentų yra di- » 
dokas judėjimas prieš fašiz
mą. Tos dovanos priėmi- 

’ syjmas būtų iššaukęs pakarto- 
dai bi-1 tinas studentų protesto de- 

1 i monstracijas. • ’ 
Paskutiniais pranešimais, i n n i ♦ • i

sukilėliai turi kuikasvai- PaprastŲ Darbininkų 
džių,, kanuolių ir bombų. 
Mūšyje Sama del Angreo 
krito valdžios milicijos ofi- 
cierius. Revoliucionieriai 
šturmavo kareivines Sot- 
rondio., s

Prie sukilėlių maišosi ir 
tūli buvę vadinami kairie
ji buržuaziniai politikieriai. 
Yra paVojus, kad jie prisi
šlieję neparduotų darbinin
kų reikalus.

Revoliucionieriai užėmė 
svarbiausią Ispanijoj gink
lų ir amunicijos fabrikų 
centrą Ėibar ir didžiausius 
ginklų sandėlius. Preziden
tas Zamora pasiuntė orlai- 
vininkus ir du armijos pul
kus, kad išmuštų revoliucio
nierius iš tos be galo svar
bios pozicijos.

Sukilėliai užėmė Mieres 
kazermes.

Ant daugelio miestų val
dybos rūmų iškelta raudo
nos vėliavos.

Kai kurie revoliucionierių 
pulkai pasivadino “Lenino 
Būriais.”*

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatai O. K. 
Fraenkel ir W. H. Pollack 
tuo jaus duoda apeliaciją į 
Jungtinių Valstijų Augš- 
čiausią Teismą, kad išgelbėt 
Pattersono ir Norriso gy
vybę.

Kaip daugeliui žinoma, 
visi devyni scottboriečiai 
buvo areštuoti ir mirtin nu- 
smerkti pagal baltųjų bur
žujų sumoksią, būk jie tavo- njnLai, kurios iki šiol buvo 
riniame traukinyje užpuolę iaikomos fašistinėmis.

Sukilėliai atakavo val
džios miliciją Llanezoj, kur 
keli asmenys krito iš abiejų 
pusių. Visi mainieriai Ov
iedo provincijoje prisidėjo 
prie revoliucionierių; 
jais eina ir tų unijų <

išžagint dvi baltas mergšes. 
Viena iš (jųdviejų, Ruby 
Bates atšaukė pirmesnį ne
teisingą savo liudijimą

sykiu jie paskelbė, kad ne-l,Prles t.uos niGu nekaltus
i— • i —.ii i* i minu aIhw TTi+mci -PnV4-mc<jaunuolius. Kitais faktais 

taipgi buvo įrodyta, kad jie 
nieko panašaus nedarė. Ta- 
čiaus kuklūksinis i teismas 
nusmerkė scottsboriečius su 
lig melagingo kekšės Victo
ria Price liudijimo. Ir tik 
ačiū Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo kovai iki 
šiol dar buvo išgelbėta jų 
gyvybė.

Darbininkai ir jų organi-

galėsią mokėti net dabarti
nių NRA nustatytų Ulgų 
darbininkams.

NRA, kaip žinoma,> tar
nauja stambiųjų kapitalis
tų naudai; bet įvairios jų 
grupės rokuoja, kad galėtų 
dar daugiau pasipelnyti, jei
gu valdžia duotų jiems vi
sišką valią grobti, kaip ku
rie išmano. Todėl ir NRA 
jau ketina panaikint įvai- zaGįj0S privalo kiek išgalint
rias savo taisykles, kurios 
taipgi buvo kapitalistų nau
dai prieš darbininkus.

Kemmerer, Wyo.—Per 
eksploziją Blazon , kasykloj 
žuvo du mainieriai. <■ : .

aukoti apeliacijos bylos rei
kalams.

Mexico.—Per valdžios ka
reivių susikirtimą su E. Ro- 
driguez sukilėliais 10 asme
nų užmušta iv 25 sužeista.

Daugiausia Miršta
WASHINGTON. — Vie-’ 

Šurnos Sveikatos Tarnyba 
paduoda skaitlines, kad pa
prastų darbininkų per me- 1 
tus miršta virš 13 iš kiek
vieno tūkstančio; < lavintų 
darbininkų ir boselių mirš
ta po 8 nuo tūkstančio; pro
fesionalų 7, savininkų-biz- 
nierių apie 7 ir pusė; far- 
mų darbininkų biskį dau
giau kaip 6.MADRID. — Kaip tik Is

panijos prezidento Zamoros 
paskirtas ministeris pirmi-1 Nelaiminga Talka 
mnkas_ Alejandro Lęrroux| Pasva,ys Pa3va]io Hn. 
sudarė fasistmi ministenų kgje Balsių km p Gulskio 
kabinetą, tuojaus bendras ūkyj kuliant javus sunkiai su- 
frontas socialistų, komunis- žalotas talkininkas J. Gudas, 
tų ir sindikalistų unijų pa- Nelaimingajam mašina nutrau- 
skelbė visuotiną streiką, kė abi rankas.
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Neduosime Scottsboro
Jaunuolius Nužudyti!

Alabamos darbdavių budeliškas Augš- 
čiausias Teismas atmetė Scottsboro jau
nuolių Patterson ir Norris apeliaciją 
prieš mirties bausmę. Ne tik atmetė jų 
apeliaciją, bet dar paskyrė gruodžio 7 
d. jų nužudymui. Buržuazija, matomai, 
pasiryžus atsiekti savo kruviną tikslą. 
Tiktai milžiniškas spaudimas, tiktai ga
lingi darbo žmonių protestai atmuš jos 
ranką nuo nekaltos jaunuolių gyvybės!

Tiesa, apeliacija bus duodama į Jung
tinių Valstijų Augščiausį Teismą. Bet 
ar ten galima tikėtis geresnio nuospren
džio? .Taip, galima tik ant tiek, ant kiek 
Amerikos darbininkai privers tuos po
nus. Todėl Scottsboro jaunuolių liki
mas yra, galutinoj suvadoje; darbininkų 
klasės reikalas. Kelis lygiai metus ne- 
prileidome budelio prie jų gyvybės. Da
bar neduokime juos nužudyti. Scottsbo
ro jaunuoliai turi būt paliuosuoti!

Remkime Tarptautinį Darbininkų Ap
sigynimą, kuris gina nekaltus jaunuolius 
ir stengiasi išplėšti juos iš valdančiosios 
klasės rankų!

Už Jūrininką Streiką, 
Už Ją Laimėjimą!

Pirmadienį, 8 d. spalio^ Atlantiko pa
kraščio uostų ir laivų darbininkai ren
giasi išeiti į streiką. Reakciniai senųjų 
unijų vadai sušilę dirba, kad neprileisti 
prie* streiko. Kaip keli mėnesiai atgal 
Pacifiko pakraštyje jie sabotažavo dar
bininkų kovą, taip šiandien New Yorke 
ir kituose Atlantiko uostuose. Bet tada 
San Francisco ir kitų vietų jūrininkai 
perlipo per vadų galvas ir išėjo į kovą. 
Tas gali atsitikti ir dabar. New Yorke 
svarbią rolę lošia Jūrininkų Darb. Indu
strinė Unija. Ar pavyks revoliuciniams 
unijistams nugalėti senųjų unijų vadus ir 
išvesti jų eilinius narius į streiką, grei
tai pamatysime.

Jūrininkai rengiasi į kovą prieš nepa- - 
keliamas darbo sąlygas ir už teisę orga- I 
nizuotis. Visos darbininkų klasės simpa
tijos turi eiti jūrininkams. Lai šie jų 
žygiai bus dar vienas naujas karžygiš
kas lapas Amerikos klasių kovos istori- 
joje!

Kas Yra Vyskupas Matulionis?
Ko Jis Atvyko Amerikoti?

Spalių 2 d. į Jungtines Valstijas atva
žiavo J. E. Vyskupai Teofilius Matulio-' 
nis. Chicagos “Draugas” sveikina ^vys
kupą ir paskelbia jį “kankiniu”. Kodėl? 
Ogi todėl, kad Matulionis pasėdėjo trum
pą laiką kalėjime ir paskui beveik du 
metu padirbo miškuose. Ar matote, dar
bininkai, kad užteko vyskupui tik trupu
tį padirbėti, užsipelnyti sau duoną “iš 
prakaito kaktos savo” ir jis jau tapo 
“kankiniu”, “mūčelninku”, beveik “šven
tuoju”! Gi darbininkai visą gyvenimą 
dirba sunkiai, prakaitą lieja valdančios 
klasės naudai ir dar gauna grūmojimų 
pragaru ir kitomis baisenybėmis! O 
šiandien, nedarbui užėjus, kuomet turčiai 
skęsta ęaskažiuose, mes turime pusba
džiai gyventi!

Už ką gi vyskupas Matulionis buvo 
areštuotas ir teistas Sovietų Sąjungoje? 
Kodėl jis dabar važinės-po Ameriką ir 
keiks darbininkų tėvynę?

v t

.Vyškūpąą Matulionį šnipinėjo 
j Lenkijos Naudai ;

Su vyskūpū Matulioniu istorija yra 
tokia: Nuo 1910 metų Matulionis kuni
gavo Jėzaus širdies bažnyčioje Peter-, 
būrge,. kuris dabar vadinasi Leningra
du. Caro valdžia jam mokėjo algą, kaip 
ir kitiems kunigams. Apart to, ką ku
nigai gaudavo iš parapijonų, dar jiems 
caro valdžia mokėdavo nuo devynių šim
tų iki dešimties tūkstančių (10,000) rub
lių algos per metus. Todėl kunigai bu
vo dideli turčiai ir visuomet ištikimai 
tarnavo caro valdžiai. Višiį kurie gyve
note Lietuvoje. tatai atsimenate.

Bet Rusijoj užėjo.proletarinė revoliu- 
' cija 1917 metais ir nušlavė' caro kruviną 

valdžią. Įsisteigė1 darbininkų ir valstie1- 
čių valdžia—Sovietų, valdžid/ Atėmė iš 
turčįų turtus, ir atidavė darbininkams ir 
valstiečiams. Bažnyčias atėmė iš kuni
gų ir pavedė parapijonams. ^Kunigams 
nustojo mokėjus algas. / • •

Po 1917 metų revoliucijos vyskupas 
Matulionis pasiliko kunigu ir niekas jo 
nekliudė, galėjo melstis. Bet kur tau. 
Jam nepatiko, kad tapo nuversta caro 
valdžia, atimti iš kapitalistų ir kunigų 
milžiniški turtai, o vargdieniams atiduo
ta viskas.

Ir štai vyskupas Matulionis ir kiti ku
nigai paskelbia karą Sovietų valdžiai — 
tiems darbininkams parapijonams, ku
rių neva dūšias jie sakė išganysią! Tai 
štai koks Matulionis “kankinys”.

Bet tai dar ne viskas. Vyskupas Ma
tulionis ir daugelis kitų kunigų tapo su
gauti šnipinėjant Lenkijos naudai, štai 
kaip buvo: . ,

1920 metais Sovietų Sąjunga gynėsi 
nuo imperialistinės Lenkijos. Raudono
ji Armija sumušė Pilsudskio armiją, at
ėmė iš jo Vilnių ir perdavė Lietuvai. Bet 
Sovietų Sąjungoje gyvenanti kunigai ir 
vyskupai, pritarė Lenkijai;ir darė viską, 

’kad Sovietai pralaimėtų karą. Ir, kaip .fabrikuos, 
žinote, Pilsudskioarmija; ątsigavo ir, at- 

,ėmė iš Lietuvos Vilnių.. Sovietų valdžia 
sugavo' šnipinėjant Lenkijos naudai1 len
kus vyskupą čiepliaką, pralotą Butkevi
čių ir eilę kitų kunigų ir jų tarpe vysku
pą J. E. Teofilių Matulionį! Jie visi bu
vo teisti, kaipo Lenkijos šnipai. Butke
vičius buvo nuteistas mirtin ir sušaudy
tas. Čiepliaką ir Ladogą Lenkijos val
džia išmainei ant areštuotų darbininkų 
Lenkijoj ir parsivežė Varšavon. Vysku
pas Matulionis buvo nuteistas tik trim 
metam kalėjimo. Pasėdėjus du metu, 
Matulionis tapo paleistas iš kalėjimo.

Tai matote, draugai darbininkai, vys
kupas Matulionis darbavosi išvien su 
Lenkijos valdžios agentais ir padėjo Pil
sudskiui užgrobt Vilnių, o dabar “Drau
gas”* jį pakrikštijo “kankiniu”, “mūčel
ninku”! Ar bereikia bjauresnio dalyko?
Vyskupas Matulionis Parsiduoda Sme

tonos Kruvinai Valdžiai
Eikime toliau. Ar šitas “kankinys” 

vyskupas Matulionis, paleistas ant lais
vės, nurimo, atsisakė savo bjauraus šni
po darbo? Ar jis pasitenkino maldomis? 
NE! Tuojaus jis susiuostė su Lietuvos 
Smetonos valdžia ir pradėjo šnipinėti jos 
naudai. Kaip tas pasakiškas judošius, 
už kelis grašius Matulionis pirma: buvo 
sutikęs parduoti Lenkijai darbininkų tė
vynę (Sovietų Sąjungą) ir i Lietuvą; o paA 
skūi bandė SoVietų: Sąjungą parduoti 
Smetonai! Tai tikras jūdošius! Bet ir

nį ir dar ki'tūš iįe’vynis kunigus. <
• ’ ; ■ I 1 I' ’ - t l J , I Į > <

Tai tokia šito “kankinio” karjera 
darbeliai. •

Ko Maiulibriiš Atvyko Amerikon?
Jis atvyko garbinti kapitalistinę siste

mą, apgavineti darbininkus, liepti pasiti
kėti tik dievui, liepti < badauti,’ vargti, 
skursti. Jis atvyko niekinti ir šmeižti 
darbininkų ir valstiečių tvarkomą šalį, 
Sovietų Sąjungą, kur nėra bedarbės, kur 
vargas ir skurdas naikinamas, kur dar- 

/bo žmonių padėtis kas mėtai gerinama, 
kur ponai ir visoki kiti išnaudotojai ne
turi vietos ir negali išliaiidoti darbinin
kus ir valstiėčius.

Ar galima laukti, kad vyskupas Matu
lionis bent kiek teisybės pasakytų ūpiė 
Sovietų Sąjungą? Žinoma, kad ne! Jei- * 
gu jis ten būdamas šnipavo prieš darbi
ninkų .šalį del Pilsudskių ir Smetonų, tai 
jis ir Čia stengsis kuo daugiau suklaidin
ti tikinčių darbininkų, įbauginti visokio
mis pasakomis ir melais.

Draugai ir broliai darbininkai ir dar
bininkės! Ar jūs tikėsite Pilsudskio ir 
Smetonos agentui ir priešui darbininkų

ir

■ klasės? Ar: jus dar negana prikankino 4[,čiai$ žingsniais veda 165,mL 
kapitalistinėj išnaudojįtnų . jyarkaj?,, Ar žmonių į beklasihę 
jūs pasiduosite tiems, |mrię visą savo am- visuomenę, į socializmą! 
žiu tik ir skelbia netiešą?) Argi jūs ne- ‘ ' R. M.
žinote, kad * kunigai, vyskupai. ir pralo
tai visaip rėmė carą, o caras jiems mo
kėjo. riębias algas? ‘Argi jūs riepame-. 

. natę, kad pereito karo metu jie šventi
no ginklus,’ užmiršę “neužmušk!”, šau
kė darbininkus skėrstis del kapitalistų 
naudos?

Vyskupas Matulionis veikiausiai nu- 
duos dideliu patriotu, neva stos ir už Vil
nių, kad tik darbininkus apgavus. At
minkite šiuos faktus, kam jis tarnavo 
laike Sovietų ir Lenkijos karo 1920 me
tais! Neduokite jam nei vieno cento, ne
sileiskite apgavinėti. Atminkite, kad 
kiekvienas suteiktas jam centas bus nu
kreiptas prieš jūsų brolius, seseris ir tė
vus Lietuvoje,, kad sustiprinus kruviną
ją Smetonos valdžią!

Šalin Pilsudskio ir Smetonos agentas 
vyskupas Matulionis!

Lai gyvuoja visų darbininkų vienybė 
kovoje prieš karą ir fašizmą, prieš Pil
sudskius ir Smetonas!

90 Milionų Balsuotojų
Neužilgo įvyks Septintas Vi- 

sa-Sąjunginis Sovietų Kongre
sas. Jau dabar ruošiamasi prie 
jo. Greitu laiku bus daromi rin
kimai. Menama, kad rinkimuo
se dalyvaus apie 90,000,000 bal
suotojų. ■ 

šiemet bus suteikta balsavi
mo teisės (reiškia pilnos pilie
tybės teisės) daugybei buvusių 
buožių, kurie pirmiau nebuvo 
piliečiai, kadangi jie išnaudojo' 
kitus žmones. Tiems pilietybės
teises. grąžinamą, kurie pasta- giemet sui;anka lygiai 400 
raišiais penkeriąis metais dir- 
bo naudingą vįsuomeninį darbą, 

, mainos •;
d,arpuos.
apie pe^iipts mpidnu.

* <

ŠYPSENOS
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Reikia' žinoti
Mokytoja:—Vincuk, pasakyk 

i man, kiek dabar turės metų 
'ypata, gimusi 1876 metais?

Vincukas:—Pirma, negu aš 
atsakysiu, tai turiu žinoti, kas 
toks ta ypata buvo: vyras ar 
moteris?

Pptimistas
Kostumeris: — Padaryk 

man vieną kumpio sanvi- 
' čių.1! ‘ ’

Patahnūutojaš: — Ar ta- 
. mista valgysi čia,, o gal ne
liesi su savim? ., .
| i Kostumeris:—Aš ' čia su- 
I valgysiu ir išsinešiu.

Jau Ji Neverks
Burdingierius:—Kada aš pa

likau savo seną šeimininkę, tai 1 • • I • w •« 4 . • • ♦ < -4
Nauja GaspadM:—Tą’aš ta

nkistai užtikrinu, kad aš ne- 
Į verksiu: aš išreikalauju užmo- 
i kestj iš anksto.

Įkurti .visuomenę, kurioje ne- B iš gailesčio net apsiverkė, 
[būtų išnaudotojų ir išnau- 
Į dojamų. 
i 

teikia kiekvienam visuomeniniai i 
naudingą darbą dirbančiam as- Sekdamas bibliją, išnau-I 

is privedė 
tastrofiškos

menini balsą ne tik balsuoti, bet 
būti išrinktam i valdžią, j pa
čias atsakomingiausias vietas.

Gudrus Pardavėjas
—Būk toks geras ir pasakyk

do to jų pasauli 
žmoniją prie. kKi

Už tokia demokratija mes ko- padėties, prie karų, prie be-'man tą paslaptį savo pasiseki- 
darbės, prie bado ir skurdo. P^davmejant po stubas? 
bekdamas marksizma-leni- sena moteris atidaro duris, 
niz'mą, prpletarinis pasaulis, itai tuoj klausiu: “Panele, ar jūs 

į laike 17-kos metų savo gy-,1 motina yra namie?” 
jvavimo, .nepaprastai spaf-' A. M. Bedievis.

vojam Amerikoje ir visam pa
saulyj.

R. M.

Tnunpmerios

metų nuo tada, kaip Marty- 
mainos arba lauką'na$ Luthens išvertė vokie- 
Tokių, sakoma, bus čių1 kalĮbon bibliją. Iki tam 

, laikui minėta knyga nebuvo 
-, , Nugalėjusi, buožes kąipp kįa-Į išversta* “gyvojon” kalbon.; 
sę, •, Sovietų. Sąjunga šiandien I gale j o skaityti ją tiktai tie, 
lengvai jiems gali suteikti pi- kurįe vartojo graikų arba 
liečiu teises. Daugiau: Sovietų , . n
Sąjunga bando juos perauklėti, ...Vf11?'; <7 v. U 
padaryti gerais ir ščyrais sočia-todėl mini Šią.. SU- 
listinės visuomenės nariais. Bal- kaktį, kaipo labai didelį da- 
suoti negaus tik tie, kurie užsi
ima spekuliacija, bei kurie ne
dirba visuomeniniai naudingo 
darbo, kaip kunigai, popai, ra
binai ir jiems panašūs.

Devynios dešimts milionų 
balsuotojų!

Kokis tai milžiniškas skai
čius ! * 

šitie balsuotojai, pilnamečiai 
Sovietų Sąjungos piliečiai, daly-1 
vaują šalies vedime į socializ
mą, rinks savo atstovus į kong
resą, kurio nutarimais paskui 
vaduosis Centro Veikiantysis 
Komitetas, vaduosis Sovietų vy
riausybė.

Atstovais bus renkami žmo
nės, patys geriausi darbininkai 
ir kolektyviečiai, labiausiai at- 
sidavę visuomenės labui ašme-;. Pasakius atvirai, vargiai 
nys‘ . j , , [surastum kitą tokią knygą,
kratijoj—balsuotojai nėra ir ne- kurl0Je tiek daug nę- 
bus perkami už degtinės stikle- S ą Hl o n 1 U, k a 1 p biblijoj. 
lį arba už dolerį,’kaip čia Ame- (Man taikėsi skaityti ją an- 
rikoj. Todėl ten nebus išrinkti glų ir lietuvių kalbomis), 
į’Sovietus toki šarlatanai ir .dę-

lyką. Daugelyj vietų ruo
šiami speciališki susirinki
mai ir įvairios pramogos at- 
žymėjimui to. įvykio. Bibli
ja, beabejo, šiandien labiau- 

isiai išplatinta knyga. Spe- 
ciališkos draugijos kas me
tai spausdina ją milionais ir 
platina veltui. Sustok bile 
Amerikos viešbutyj, o kiek
vienam kambaryj rasi bibli
ją. Tikį amerikiečiai bibli
ją skaito “namine knyga.” 
Milionais kopijų 
užverčia biblija 
Chiniją ir net 
kraštus.

biblijistai
Indiją ir
laukinius

Sovietuose—darbininkų demo
kratijoj—balsuotojai nėra ir.nė-

Kad labiau apdūmus • skai-

DR. J. J. KAŠKI AUGIUS1
87! Lake Stų 1‘ ' " » Newark, N. I.

Telephone: Humboldt» 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

NORI DANTIS APŠVARINTI galiu, ba nedirbu. Tai ir 
Aš klausiu jūsų, kaip gali-;Visa mano "d* 

ma būtų bedarbiui dantys ap-' 
švarinti, ta juoda skretena 
prašalinti, be gydytojo bei 
dantų mechaniko rankų. Aš. 
kada Lietuvoj daugiau 30 me
tų* atgal būdamas, pats sau 
dantis apsišveisdavau, ir geri 
buvo rezultatai. Aš tą nuro
dymą tada gavau nuo žydų 
tautos moters. Tai ji mane 
pamokino, ką reikia sutaisyti.. 
Reikia medaus šaukštuko, rei
kia balto imbero suskųsti, rei
kia ir vitrijolio paprasto kelis- 
lašus, nepamenu kiek,—žino-

bus

Smetonai! Tai tikras jūdošius! Bet ir 
vėl jam baisiai nepasisekė tas niekšiškas 
darbas. Sovietų valdžia jį, sučiupo už 
rankų ir lapkričio 24 d., 1929 metais, su
areštavo,’ kaipo Smetonos šnipą. Taip 
pat jis buvo sučiuptas palaikant ryšius 
su buvusiais kapitalistais ir caristiniais 
generolais, kad nuversti Sovietų valdžią 
ir sugrąžinti kruviną carų valdžią. Šį 
sykį Sovietų teismas vyskupą Matulionį 
nuteisė ir išvarė į miškus sau duoną už
sidirbti.

Pereitais metais Lietuvos valdžia suti
ko leisti išvažiuoti Sovietų Sąjungon 24 
Lietuvos politiniams kaliniams darbinin
kams, kurie buvo baisiai kankinami £me- 
tonps bąstjlijose, o Sovietų valdžią ati
davė Šnieionos valdžiai vyskupą Matulio-

magogai, kaip pas mus, Apję- tytojams akis, kunigai pri-
I vilzni hm’7ii!>7in3i rlnmnlnraEi mi .. 1 -f. ‘ Airikoj, buržuazinėj demokratijoj. 

Ten bus fenkami atstovai
darbaviėtėse, fabrikuose, mainof- 
se, kolektyvuose. Pasiųsti į 
kongresą jie turi pildyti rinkė- kis, sakoma, tiktai todėl ir 
j ų įsakymus, rinkėj ų valią..

Centro Veikiantysis Komite
tas, 
balsuotojus, ragina jup.s rinkti 
į šį kongresą kiek galint dau
giau nepartinių atstovų ir juo 
daugiau moterų. : 
vietų kongrese, sakoma, moterų 
buvę..perp).ą|as nuošimtis. 

--------------- v- 
reikš savo valią, savo žodį rei
kale proletariato valdomos ša-

klašinės/ivisuomenės, soęialisti- 
nės sistemos, ,.f,t ,

Darbininkų demokratija

rašo biblijoj penkius1 kartus 
tiek “aiškinimų,.” Dabarti
nis archivyskūpas Skvirec-

| vyskupo titulą gavęs, kad 
• i išvertęs bibliją ir prirašęs 

atsišaukdamas, į Soviętų,prįe jog ga]ybes “išaiškini- 
mų,” kurie, pagaliaus, nie
ko neišaiškina.

šeštajam So- Vietoj pasakiškos biblijos,
sąnionihgi darbininkai skai-

. ... td mokslo vyrų raštus—
90 mihonų’ baląuojpjų -. pa- skaito; Marksą) Engelsą, Eę- lire QQvn void qqva vndi
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ATSAKYMAS
Gerai, Drauge. Aš Jūsų 

šką gerokai sutrumpinau, 
leidžiau nekurias“ ir gi pusėti- 

’ nai įdomia vietas. Nežinau, 
Drauge, gal Jūsų iš prigimties 
yra neprastai sveiki, stambūs 
dantys; gal maistą mokėdavot 
vartoti paprastą gamtinį, ne
sugadintą, kad Jums dantys 
tebėra visi, nors ir apaugę. 
Kaip ten nebuvę, Drauge, bet 

’ Jūs vely užmirškite Kia ir vitrijolio paprasto nens- .. ,. 
lašus, nepamenu kiek,-žino-. V1 "'°.1: .

dažyves kiek įpildavo, aš ne-: 
žinau, dėl gijų ar taip audimų 
nudarymo. Tai aš, gavęs tą. 
informaciją, nupirkau už 3 ka-< 
peikas, sutaisiau, pirštą pa- 
mirkydamas, aptepiau porą najkhik
kartų,—ir net žiedais ta juoda. ’Vo,.c USn;
skretena nušokinėjo, ir 
balti pasiliko.

Tai kad aš žinočiau 
rijol—acido vardą, tai 
klausčiau vaistinėj ir gaučiau, dantys pradės trupėti ištirps 
Juk ir dantistai tą patį yaf-’ po "truputį paviršium, 
toja, tik, žiiioihas daiktas, čia.' Kas tinka į dažyves gijoms 
yra moksliškai sutaisyta, kve- bei audeklams daryti, tas gali 
pia. < netikti Jūsų dantims. Dantis-

T v . . . , i tai tokių pavojingų mišinių,Ir as tunu jums pasakyti, 
tas mano vaistas ne ką čia bu
vo pavojingas mano dantims. 
Jau aš daugiau 50 metų am
žiaus, ir aš nežinau, skaudė
jimas ar iškirmijimas ar yra. | 
O yra daugelis ir visai be dan- 
tų aiba . su išpuvusiais danti- į {janįjyS fous SVeiki ir švarūs, 
mis. Tai man nesuprantama, i 
ar tai kad nuo jaunystės ieš-! 
ko jau pagelbos, tryniau su vi- 
trijoliu.

Aš myliu kietą duoną 
graužti, puo pat mažų dienų, j 
bet, ri^utąI ar kaulų tai ne-; v 
kramtau.' ,skaitau “Lais- jtims plauti.* 
vę”, nuo pailgų p^šiskolinda- vartokite: 
m as, ba' pats užsimokėti ne- rūkštis.

lai- 
ap-

apie tą

‘t M N "b* ‘‘vih-ijol
sakote ? I—acidas,” kaip Jūs

Ogi tai yra stipri sieros rukš- 
' tis, “Sulphuric acid,” taip gi 
: vadinama “oil of vitriol”. La
bai smarki ir pavojinga rūks-

Nors ir po kelis lašus tos rūk- 
,šties įmaišytumėt į tą Jūsų 
lietuvišką tepalą, vis viena li

to vit- gainiui nuo to netik dantų 
aš pa-1 skretenos nukris, bet ir patys

dantys

j pavojingų
I žinau, nevartoja.

Kiad graužiate plutą, ir su
džiūvusią duoną, tai ’ gerai. 
Graužkite ir grūdus, kaip kad 

' Lietuvoj rugius ar kviečius, 
I graužkite morkvas, grieščius— 

]"jgruČkus ir šiaip vaisius, tai ir

Dantims valyti galite varto
ti kreidos miltelių, ’“prepared 
chalk” ar kitokių ‘miltelių ar 
tyrėš. Galite gauti 
acid’ 
(“white oak bark”), i/ pasi
daryti skystimo burnai ir dan- 

Bet vitrijolio ne
labai pavojinga

tannic
arba ąžuolo žievėsnirią ir Staliną! Biblija mul-. 

f ♦ > • 4 1 ' i 1 1 • f •‘V • Į 
yergus, o mąrksizmaę-leni- 
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Klaidingas Kelias
šaltas šiaurys vėjas dūko, nešdamas sauso 

sniego debesis ir švilpė, atsimušdamas į 
Hoovervillės gyventojų silpnai pastatytas se
nos, surūdijusios blčtos būdas. Užkliudęs ma
žyčius rundinai sulenktos blėtos kaminėlius, 
ištolo panašius -į nukirptus rankovių galus, 
kaukė-dejavo, tarsi apdainuodamas apverkti
ną šių gyventojų likimą.

“žiaurus gyvenimas. . . begailestingai Žiau
rus,“ užsimąsčiusiai prabilo Jonas Levas, 
perkirsdamas nuolatinį vėjo švilpimą ir lėtai 
pūsdamas karčius tabako dūmus kamuoliais, 
kurie sukosi jam apie nosį ir jo ožiškai, išsi-

* draikiusią sidabriniai-žilą barzdą.
Jis sėdėjo ant suplyšusio šieniko, kuris bu- 

.vo patiestas ant žemės, netoli mažo pečiuko, 
* prie kurio sėdėjo pora vyrų, taip pat su nu

siminusia išraiška veiduose.
Jonas išsitraukė iš kišeniaus sulamdytą, 

murziną, mažo formato fotografiją,—ilgai, 
užsimąsčiusiai žiūrėjo ir, nusišypsojęs, paki
šo savo draugam: “Tai mano žmona!” prabi
lo Jonas, “šalę jos stovintieji trys berniukai 
—mano sūnūs.“

“Tavo sūnūs?!“ nustebusiai klausė Jono 
draugai.

“Taip. Tai mano sūnūs.“
“Kodėl gi tu negyveni su jais?“
“Ilga istorija,“ tęsė Jonas, dramatiškai že

mu baliau. “Tūlą laiką atgal ir aš buvau žmo
gus—tėvas trijų sūnų.“ Biskį pakėlęs kalbos 
toną, klausiančiai prabilo: “Norit žinot?!“

I
“Užsibaigus Pasauliniam Karui, grįžau į 

Suvienytas Valstijas, apleisdamas mūšio lau
kus; laukus, nuklotus milionais lavonų; lau
kus, persisunkusius krauju ir tvankiai dvo
kiančia, užnuodyta parako dūmais ir pustan
čiais lavonais, atmosfera.

“Grįžęs į miestą E—, savo gimdytojų ne
radau : jie mirė huo karštligės. Gyvenimas 
atrodė tuščias, nieko nežadantis. Po ilgo ir 
neatlaidaus jieškojimo, pagaliaus, gavau 
darbą gelžkelių . kompanijos fabrike, . > Dar- 

i bas buvo nepelningas, bet gyvybės palai- 
I kymui mano uždarbio užteko.

“Tūlam laikui prabėgus, vieną šeštadienio 
vakarą, šaltakošės užeigoje susipažinau su 
Stefcia Smith, kuri tuomet dirbo už bufeto, 
kaipo smulkių dalykų pardavėja. Tai buvo 
daili mergaitė; jos veidas skaisčiai rausvas, Į 
tamsiai melsvos akys, kaip vasilkai, kurias i 
dengė juodos, tankios brūvys, lenktos it ne- ! 
pilno mėnulio lankeliai; tamsūs-juodi plau
kai, natūraliai garbaniuoti, jai labai pritiko; 
liemuo liesas ir gražiai nuaugęs.

“Iš pirmo pamatymo ji man patiko. Jos 
graži išvaizda, lėtas būdas turėjo savyje 
kažką artimo, nepaprasto, patraukiančio link 
savęs. Ji sužavėjo mane; pamylau ją—apsi
vedžiau.

“Ilgą laiką mudu gyvenimą leidome links
mai: abu dirbome, abu taupėme... Laikas 
slinko... Susilaukėme vaikučių. Vaikučiai 
augo smagūs ir svęiki. Jų turėjom tris.

“Mano moteris, Stefcė, užsimanė įsigyt 
nuosavą namą. Ji kalbėdavo apie tai rytais, 
išleidžiant mane į darbą; ji neduodavo man 
ramybės vakarais, kada aš grįždavau namo 
iš darbo. Nuosavas namas, sava pastogė— 
jos didžiausias troškimas.

“Įtikino. Nusipirkome namą. Bet toli gra
žu, negalėjome sumokėti visų pinigų už jį. 
Viso lėšavo septynius tūkstančius dolerių. 

J Dalį pinigų , tegalėjome įnešti. Likusią sumą
4 reikėjo sumokėti pagal sutartį. Tai buvo 
T lengvos sąlygos. . ( . ,

“Bet štai, netikėtai, nelauktai užklupo kri- 
zis, baisi bedarbė. Fabrikantai, ėmė kapot al
gas be pasigailėjimo. P(\ to sekė masiniai 
darbininkų atleidinėjimai iš darbų; fabrikų 
uždarinėjimai: mėnesiui—dviem — metams 
ir ilgesniam laikui; Mano alga žymiai suma
žėjo—vos teužteko kasdieninių smulkių lėšų 
padengimui. O mąstyt apie stubos išmokėji
mą ir kitk^Į—baisu! Neįmanoma. Jeigos men
kos. Begėdiškai menkos!

“Dirbtuvėj, kur aš dirbau, darbas mažė
jo ; pradėjom dirbti tik tris dienas, savaitėj. 
Kada fabrikantai negavo daugiau užsakymų, 
atėjo fabriko vedėjas ir pasakė: -Vyrai, nė
ra darbo!’ Dirbtuvę uždarė.

“Grįžau namo. Stefcė, kaip ir visada, pa
sitiko mane tarpduryje. Bet šiendien lyg ty
čia, susijaudinusiai, nedrąsiai statė kasdieni
nį klausimą: x

“ ‘Dirbsi rytoj ?’
“ ‘Ne.’
“ ‘Po ryt?’
“ ‘Ne.’ ‘ j

i t

Trefias Puslapis 
............" ’-----------------------

“‘Nėra darbo?’
‘r‘Dirbtuvę uždarė trims mėnesiams.’

Į “ ‘Trims mėnesiams?!..’
“Po šio nusistebėjimo ji debėjo, lyg elek- 

• tros sriovės paliesta. Suprantama, tai buvo

“Laikas bėgo. Laikas, laikas, reiškia viską!
“Praslinko ir trys mėnesiai—fabrikas ne

atsidarė. Viena išeitis liko—jieškot darbo.
i“Apleisdavau namus anksti ryto, dar prieš 

saulėtekį, perkratydąvau miestą išilgai sker
sai, neapleisdamas nei vieno fabriko, bet vi
sur gaudavau atsakymą ‘nėra darbo.’ Taupi- 
niai išsisėmė. Bankas pasiėmė nebaigtą mo
kėti namą. Vaikai pradėjo badauti. Darbo 
nėra. Nors gyvas į žemę lysk! Praslinko dar 
trys mėnesiai—viso šeši. Fabrikas, kuriame 
dirbau—atsidarė, bet aš darbo jame nega
vau. Daugelis kitų darbininkų, dirbusių su 
manim, taipgi negavo. Samdytojai priėmė 
keletą naujų, nepatyrusių darbininkų, kurie 
dirbo kaipo mokiniai, už labai mažą algą, ; 
bet senų darbininkų nepriėmė delei dviejų i 
priežasčių: pirmoji, svarbiausiai, atsikratyt 
senų darbininkų, kad išvengt mokėjimą pen
sijos, kurią samdytojai turėjo mokėt darbi
ninkams, išdirbusiems virš 25 metus; antra, 
su priėmimu nepatyrusių darbininkų—numušt 
algas. Tos dvi priežastys pastpjo mums kelią 
gavimui senų darbų.

“Iš karto, netekęs darbo, j ieškojau dailydės 
darbo, nes aš visą laiką buvau dailyde ir la
biausiai mėgau tą amatą. Bet vėliaus paste- 
bėjau, kad nepaprastai sunku bus gaut toj 
srityj, nusprendžiau imt bile darbą: skaldyt 
akmenis; kapot malkas; plaut grindis; šluot 
gatves; kast ravus; bile darbas, kad tik ga
lėčiau pratęst vaikų ir žmonos gyvybę. Bet 
ir čia labai apsirikau. Skaudžiai apsirikau!

“Darbo negavimas, negavimas prasčiau- j 
sios, žemiausios rūšies darbo, kokią žmogus 
gali įsivaizdinti—mane labai kankino. Neap
sakomai kankino! Spaudė širdį gailestis ir 
pyktis; Virė neapykantą mano sistemoj prieš 
tuos, kurie elgėsi su manim begėdiškai, kurie 
žaidė mano gyvybe pereitam beprotiškam j 
kare ir kurie bando dabar žaisti ne vien tik į 
mano gyvybe, bet ir vaikų ir mano žmonos, j 
Jūs neįsivaizdinat, koks tai -pasityčiojimas, 
koks pažeminimas. Kaip melagingai aš bu
vau suviltas. Kilus karui, kiek prikalbėta , 
gražių-auksinių frazių, kiek saldliežuvavimų, 
kiek teikė pagarbos ir visokių kitokių priža- j 
dų sugrįžusiems iš karo fronto. Bet dabar! • 
Dabar kas? Nestipai karo fronte—stipk da- | 
bar, badu! Taip, badu! Ir nuo tų pačių ponų I 
rankų, nuo rankų fabrikantų ir jų valdžios, į 
kurių interesus nesąmoningai gynėme perei- ■ 
tam kare. Kaip tai yra skaudu. Neapsako- j 
mai skaudu. Šios mintys mane skaudžiausiai ; 
kankino. • ■

“Vieną povakarį grįžau jieškojęs darbo. ' 
Pavargęs, bespėkis. Jaučiaus, kaip išvalgyto ! 
kiaušinio kevalas; permirkęs ir šlapias nuo 
prakaito. Už paskutinius tris centus nusi
pirkau laikraštį. Parsinešęs namo atydžiai 
ėmiau vartyt jo puslapius. Ir štai, tarp dau
gelio apgarsinimų radau pranešimą, kad 
mieste N—, žaislų fabrike, prieš kalėdų šven
tes, reikalaujama daug darbininkų.

“Pastebėjau apie tai žmonai. Bet ji, bevil- 
tingai, pro dantis, prakošė:

“ ‘Ten yra darbų, kur mūsų nėra.’
“ ‘Bandysiu.’
“ ‘Bet pėsčias negi pasieksi.’
“ ‘Turiu penkis dolerius—pakaks.’
“Stefcė išvirė kavos. Išgėriau—kareiviškai;

nei saldytą nei baltytą. Atsisveikinęs vaikus 
' ir žmoną—apleidau.

II f
, “Drrr. . .šaltas vakaras. Sniegas girgždėjo 

po kojų, tarytum maršą grieždamas: ‘girgžd, 
girgžd, girgžd!’ Girgždėjimas erzino ausis, 
tarsi pamėgžiodamas spartų žingsniavimą: 
‘girgžd,,girgžd, girgžd’. . .o vėjas spiegia ne- 

, savu balsu, kurį skrodžia aštrūs mūrinių- na
mų kampai. .. ‘zzz. .z-z-z. . .z-z-z!... švil
pia, įkliuvęs į telefonų ir telegrafų vėlas.

. “Prisiartinau pas pašlyjusį, nusvirusį į 
šoną dviejų augštų namuką, kuris stovėjo 
šone miesto, ant upės kranto. Subeldžiau du
ris. Niekas neatsiliepia. Dar sykį ir trečią, 
pagaliaus/sugirdždėjo durys, tarsi maldau
damos: ‘pa-šm-eruok.’

“Tarpduryj išvydau Kazį, kuris nuo šalto 
vėjo veržiančios! pro duris, susirietęs, lyg 
springdamas, prakalbėjo:

‘“Kokios devynios. . .tave čia atnešė?’
“ ‘Svarbus reikalas.’
“ ‘Eik į vidų.’
“ ‘Kazy. . .’
“ ‘Kamė dalykas ?’
“ ‘Sužinojau, kad mieste N— randasi dar- <

bų. Bet neturiu pinigų nuvažiuot. Anleisda-. 
Aias namus, sakiausi turįs penkis dolerius, 

• / tbet aš jų neturiu. Tu žinai, nenorėjau užduot 
smūgį žmonai. Jos nervai silpni. . .’

“‘Tai kam dar fokie detaliai išvedžioji
mai? Trumpai—noriu pinigų, tai viskas.’

“Tai buvo smagus senis. Jis paskolino pen
kinę. Nusišypsojo, terkštelėjo per petį. ‘Lai
mingos kelionės, drauge!’ nuoširdžiai linkė
damas, uždarė girgždančias duris.

“Miestą N— pasiekiau dvyliktą valandą 
nakties. Neturėdamas pažįstamų ir nenorė
damas praleisti paskutinius centus, buto ne
samdžiau, bet užėjau į kavinę. Išgėriau puo
duką kavos ir taip prabėgo' keletas valandų. 
Auštant, nusiskubinau į žaislų fabriką. Nusi
vyliau. To fabriko darbininkai ;streikavo. Fa
brikas masiniai pikietuojamas. Apsisukęs lei
dausi jieškoti darbo kitur.

“Ėjau iš vienos raštinės į kitą, bet Visur 
■įgavau atsakymą ‘nėra darbo!’ Taip ban- 
> džiau kelias dienas; pagrečium.1 Veltui! Sko- 

■ linti pinigai taip slidžiai iščiaužė^ kad neį ne- .
pastebėjau. Nors naktis pralęidau požeminių 
traukinių stotyse, kavinėse, kas labai mažai 
lėšavo,—po kelių dienų ir ten negalėjau įlįsti. 
Negana, kad neturėjau prieglaudos nakčia, 
bet ir ant puoduko kavos prisiėjo išmaldų 
prašyti pas praeinančius gatve. Mieste N— 
išgyvenau dvi savaites. Įsitikinau, kad darbo 
negausiu. Nusprendžiau grįžt namo pėsčias. 
Tai nelengva, nes į miestą E— ilgokas ke
lias.

“Apleidau didmiestį išalkęs, privargęs; 
didmiestį, kurio milžiniški mūriniai namai 
savo viršūnėmis raižė debesis; didmiestį, ku
rio plačiąsias gatves apšvietė nesuskaito
mos įvairios spalvos elektrinės lempos; vi
kriai vaikščiojo nesuskaitomi būriai žmonių, 
kurie skubėjo su pirkiniais namo, kiti į krau
tuves; rūpestingai rengėsi pasitikimui kalė
dinių švenčių.

“Kada grįžau į miestą E—, buvo vėlokas 
laikas. Praeidamas turtingesniais žmonėmis 
apgyventas sekcijas, stebėjau išpuoštas e- 
glaites, kurios stovėjo prie gonkų, kitur gali
ma buvo stebėt pro langus. Langai papuošti 
nedideliais, žalių lapų artificialiais vainikais. 
Pagaliaus prisiartinau prie savo gyvennamio. 
Nustebau, kuomet pastebėjau, kad mūsų 
kambariuose nėra šviesų. Šugrubusiom nuo 
šalčio rankom bandžiau atrakinti duris, bet 
nevyko. Nelaukdamas, kreipiausi pas namų 
savininką, manydamas, gal jis pakeitė už- 

i raktus. Namų savininkas, išvydęs mane, nu
stebo,, nežinojo ką sakyti. O jo nedidŽfcė žmo
na, kurios viršugalvį rėdė žalsvai žili plau
kai, šluostydama dulkes nUO kėdžių, žvilkte- 
rėjūš į mane, tarsi katės išverstomis akimis, 
prakalbėjo: ‘Ot ir svečias. Nelauktas svečias. 
Sėskis.’

< “ ‘Kur Stefcė ?’
r.i “ ‘O Stefcė? Ji. . . ji. . .’

“ ‘Kur ji?’
“ ‘Ji ligoninėj. Miesto ligoninėj!’
“‘Vaikai?’
“ ‘Jie taipgi ligoninėj. . .’
“ ‘Kas atsitiko?’
“ ‘Nelaimė. . . ’
“‘Nelaimė? Kokia nelaimė?’
“‘Baisi nelaimė!’ dramatiškai žemu tonu 

tęsė ji: ‘Užvakar naktį, apie dvyliktą valan
dą, atbėgo pas mus nuo antro augšto mote
riškė. Ji pranešė, kad iš jūsų kambarių ver
žiasi gazo dujos, veikiausiai, kur nors dūdos 
prakiurę. Mes nusiskubinom prie durų, bet 
radom užrakintas iš vidaus. Tiesa, gazas 
dvokė! Į vidų negalėjom įsilaužt. Greitai pa- 
šaukėm policiją. Tuo tarpu mano žmogus, 
gailėdamas laužti durų, panaudojo ugnia- 
gesines kopėčias. Išmušė langą. Tuoj pribuvo < 
pirmoji pagalba, bet jau vėlu... po laikui! 
Stefcė su trim kūdikiais gulėjo sustingus. 
Gydytojas, apžiūrėjęs, įsakė vežt lavonus į 
ligoninę. . .’

“Žaibo greitumu perbėgo mano kūnu šiur
puliai, ištryško šalto prakaito lašai ant vei
do. Nežinodamas ką daryt, pašokau nuo kė
dės.

“ ‘Lukterk!’ sušuko senė, ‘štai raščiukas, 
kurį radome užantrašuotą tavo vardu.’

“‘Brangusis Jonai! Atleisk man, kad pa
siėmiau teisę mirti kartu su mudviejų numy
lėtais kūdikiais. Nekaltink manęs delei jau- , 
niausiojo sūnaus—Kazelio—jis mirė badu. 
Už pastaruosius du aš atsakau.. . Matyda
ma kasdieninį kūdikių badavimą, negalėjau 
toliau tęsti tokios padėties, trūko kantrybė, 
tad, užtraukdama gyvenimo uždangą,- dar sy
kį prašau: nekaltink manęs, neišmetinėk, ne
smerk mano žygio. . . ’

“ ‘Tavo Stefcė/ 
t

“Mano atsiskyrimas su šeima buvo skau- ' 
dus. Spaudė širdį neapsakomas liūdesys, la
biausiai todėl, kad žmogus nepajėgia supra
sti gyvenimo, nepajėgią surast kelių išėjimui 
iš tų .beprotiškų sąlygų, kurios veda žmoniją 
prie desperatiškos pražūties. Tą šiurpulingą 
dramą sulošė mano mylima žmona, kurią, ži
noma, privedė žiaurios bado sąlygos. Bet aš 
smerkiau, smerkiu ir smerksiu saužudystę! 
Kas jieško išeities saužudystėje, tas yra bai
lys, nepajėgią^ kovot dž gyvybę. Tas neras 
pateisinimo manyje. *

“Nors amžiumi esti senas, bet dvasioje
' ■' I 1 i- ■ j : j- '••i-.

I jaunas. Kilus karui/ dar sykį imsiu ginklą į 
rankas, bet ne prieš savo’brolius, o prieš 
tuos, kurie ūžia-puotauja, kurie lobius krau
na iš prakaito- ir triūso darbo žmonių.”

Pjautuvas.

Judžiai-Teatras-Muzika

“Perkūnija” (Thunderstorm)—Sovietų Judis

Naujas Sovietų judis, “Perkūnija” (Thun
derstorm), dabar rodomas Cameo Teatre. 
Šis kalbinis judis rodo dar vakarykščią Ru
siją. Judis pagamintas pagal gerai žinomo 
rusų rašytojo Ostrovskio veikalą. Ostrovskis 
nebuvo revoliucinis rašytojas, bet jisai buvo 
realus. Jis vaizdavo tikrą rusų liaudies gyve
nimą. Tad nors veikalas baigiasi tragedija, 
tačiaus jame yra vaizdas senojo gyvfenimo. 

f Apie judį galima pasakyti labai prielan
kiai. Net buržuązinė spauda, kas liečia vei
kalo techniką,ir,artistiškumą, gęrai atsiliepia 
apie šį judį. “Gerai vaidina ir charakterizuo
ja” veikale “Thunderstorm”’ ’(Telegram). 
“Vaidinimas rimtųjų rolių yra' efektyvis” 
(Tribūne); .

(

Taip kalba buržuazinė spauda. O reikia 
žinoti, kad paprastai ši spauda neigia Sovietų 
veikalus. Jinai juos vadina “netašytais” ir 
“propagandiniais.”

Veikalas “Perkūnija” rišasi su meile, šeimy
niniu gyvenimu, senovės tradicijom, tėvų ir 
motinų diktavimu ir religija. Vaizduojama 
vestuvės, kur kaimiečiai girtauja. Paskiaus 
prasideda šeimyniškas gyvenimas. • Vyras, 
kaip paprastai, keliauja, uždarbiauja. Jo 
moteris prisiegauja jam, kad “nežiūrės” į 
kitus, kuomet jis nenamieje. Vyro motina 
palieka savo marčios prižiūrėtoja, diktato
re. Tačiaus vyras iš namų, o jo moteris prie 
naujų. Prasideda romansas su svetimu' vyrtf.

Bet kyla perkūnija. Nelaiminga moteris, 
kuri pilna religinių prietarų—jaučiasi kalta. 
Jinai mano, kad delei jos “griekų” kyla ta 
perkūnija.'Ji pati save išduoda. Paskiaus pa
reina ir vyras. Jauna moteris, savo vyro su
mušta, išbėga iš namų. Ji eina pas savo my- 
lėtinį. Bet pastarasis taip pat yra kontrolėj 
savo dėdės, kuris jį jau siunčia darban į Si
birą. Jinai norėtų, kad jisai ir. ją imtų su sa
vim. Bet tas atsisako. Ir čia galas.

Nelaiminga moteris, pilna religinių prie
tarų, neturėdama geresnio supratimo ir išei
ties,—^ateina į pavplgę ir plumpt į vandenį. 
Ji nuplaukė žuvis maityti. , ( ; I

Tai negera išvada.. Vienok teisinga. Ne
sąmoningų darbininkių moterų ir merginų 

; Volgoje daugybė žuvo. Pas Ostroyskį, kąipo. 
dramaturgą, -aiškaus revoliucinio išvedimo 
nėra. Tačiaus judis' puikiai vaizduoja praeitį.

Karl Radek. • -

Dabartinė Pasaulinė Literatūra ir 
Proletarinio Meno Uždaviniai

D'rau(jo K. Radeko Raportas Sovietų Sąjungos 
Rašytoją Suvažiavime

I
PASAULINĖ LITERATŪRA IR KĄRĄS
Savo raporte Gorkis nupiešė, plačiai išdės

tydamas vystymąsi literatūros nuo laikų, kuo
met žmonijos, dar nesuskilusios į klases, kovos 
už gyvenimą atspindėjo dainose ir pasakose 
ir išdėstė iki pradžios puolimo buržuazinės li
teratūros. Istorija klasinės draugijos litera
tūros, yra istorija atsiskyrimo literatūros nuo 
masių gyvenimo.

Man puola charakterizuoti paskutinį perio
dą šios literatūros; periodą, kuomet paraziti
nės, išsigimusios buržuazinės literatūros ten
dencijos pasirodo aiškiausia, kuomet, parale
liai su materialiu sugriuvimu ir gedimu kapi
talizmo, ir pasaulinė kapitalistinė literatūra 
genda.
Bėgamoji (dabartinė) literatūra prasideda su 

pasauliniu karu; Trys dideli istoriniai nuoti- 
kiai pereitų 20 metų veikia kaipo svarsčiai, 
kuriais mes sprendžiame tuririį ir kryptį .pa
saulinės literatūros. Tie įtrys nuotikiai yra 
sekanti: pasaulinis karas, Spalių Revoliucija 
ir įėjimas fašizmo į valdžios vietas keliose ša- 
!yse.

Nusistatymas tarptautinės buržuazinės lite
ratūros delei karo yra pamatinis faktas, nuo 
kurio būtinai reikalinga pradėti sprendimas 
šios literatūros. Visi rašytojai tarptautinės li
teratūros, kurie laikė save augščiau klasių, 
augščiau konkrečių materialių reikalų, kurie 
laikė save atstovais tyrojo meno,—kuomet ka
ras tapo paskelbtas, jie rados imperializmo 
pusėje, kuris sunaikino milionuš darbininkų ir 
kaimiečių karo skerdykloj.

Iš didžiųjų buržuazinių rašytojų, kariau
jančių šalių, tik vienas didis humanistas Ro
main Rolland nepasidavė imperializmo Molo
chui (reikalaujančiam gyvybės aukų dievai
čiui), ir, slėpdamas savo veidą nuo karo bai
senybių, bandė pagydyti savo žaizdas, orga
nizuodamas karo kaliniam pagelbą. Tik du

(Daugiau Meno 4-tAm' puslp.)

Musą Chorai, Discipli 
na ir Mokytojai

Nemanau, kad kas nors atsi
rastų iš darbininkiško judėji
mo dalyvių bei rėmėjų ir drįs
tų užginčyti, kad mūsų chorai 

! didelę rolę lošia darbininkiš
kam judėjime. Darbininkiškas 
choras, darbininkiškas menas 
juo toliaus, tuo svarbesnę dalį 
atlieka revoliucinio darbo. Vis 

< daugiau ir daugiau funkcijo- 
nuoja kaipo darbo liaudies var
gų, sunkumų ir nelaimių reiš- 

į kėjas ir budintojas, šaukėjas į 
.kovą už duoną ir druską.

Pastaraisiais laikais, mūsų 
; darbininkiški chorai tiesiog ža- 

vėte žavi publiką, šaukte šau
kia jie pavergtą proletariatą į 
kovą, į susipratimą ir drąsą,,, 

1 savo aiškiom, skambiom, žavin
čiom; dainom.

Tas gerai pasirodė pastaraja
me “Laisvės” piknike Philadel
phia, Pa., kur suvažiavo apie 
šeši chorai iš apielinkės kolo-

• nijų. Choras su daina žavi, 
i linksmina, drąsina nuvargusį 
: darbininką. Choras sutraukia 
■ daugiau publikos į savo paren

gimus, negu kita kuri organi
zacija. Ir tas reiškia, kad cho
ras, patraukdamas palšąsias mi
nias, jas supažindina su darbo 
klasės reikalais, taip sakant, pa
daro naujus kandidatus ne tik 
į patį chorą, bet ir į kitas 
bininkiškas organizacijas, 
aš sakau iš savo patyrimo.

'negalės nieks užginčyti.
I DISCIPLINA CHORUOSE

Niekad negyvuos, nebujos, ne- 
i augs choras bei kita organiza- 
i ei ja be tam tikros tvarkos—dis

ciplinos, taisyklių.
Labai ir labai svarbu chore, 

kaipo meno organizacijoj, pa-
• laikyti gerą, pavyzdingą tvarką, 

draugiškumą tarpe choro narių,
į nežiūrint jų įsitikinimų, bei am

žiaus. Kiekvienas narys, ar 
narė: jaunas ar sūaugęs, turi 

! jaustis kaip savo šeimynoj, kaip 
savo namuose* Draugižkuvv&s 
ir, dar ąykį draugiškumas turi 
žydėte°žydėt tarp choristų. O 
tas reiškia choro augimą, bujo- 
jimą, plėtimąsi.

Visokį tušti “užsivarinėjimai” 
vieni ant kitų, visoki beverčiai, 

[nedarbininkiški ypatiškumai tu
ri būt griežtai vejami lauk, žo
džiu, šimto nuošimčių draugiš
kumas turi gyvuoti chore. Tik 
tada patys nariai ir pašaliniai 
įvertins chorą ir rems tokią or
ganizacija, kuri dirba pasišven- 

j tusiai, naudai viso pavergto 
proletariato, o ne asmenišku
mams.

Newarko Sietyno Choras pas
taraisiais laikais įtin padarė la- 

j bai gerą progresą tuo reikalu. 
Pirmiaus choras jau pradėjo 
[nykti nariais. Susirinkdavo į 
[pamokas pusę valandos ir va
landą vėliaus. Galima sakyti, 
merdėjo per kelis mėnesius be- 

| tvarkėje.
; Draugai tarėsi, planavo, kaip 
i čia tas apsileidimas, ta betvar
kė išgyvendinti. Gal būt čia 
daugiausia prisidėjo drg. šali- 
naitė, choro mokytoja, kuri pąT 
sakė vieną kartą praktikose: 
“Jei choras nesusitvarkys, tie* 
pradės laiku (8 vai.) prakti
kų ir negaus" daugiau narių, 
ypač tenorų, tai aš eisiu sau, o 
jūs sau.”,

žinoma, sietyniečius tas labai 
“užgavo” ir jie nusitarė susi
tvarkyti. Ir susitvarkė. Sugrį-. 
žo nariai, kurie buvo apleidę 
chorą (5) ir 6 naujus turime. 
Praktikos visada prasideda kaip 
8 vai. žodžiu, choras susice- 
rhentavo į vieną šeimyną ir gra
žų draugiškumą. Ir kad dainuo
ja, tai net svetainė skamba.

Bravo, draugės ir draugai! 
Taip ir reikia.

CHORU MOKYTOJAI
Kaip minėjau, labai svarbu 

palaikyti tvarka, disciplina ir 
draugiškumas tarpe narių ir 
tarp choro komiteto—valdybos. 
Bet dar svarbiau turėti geriau
sią kooperaciją—draugiškumą

(Tąsa 4-tam Pusi.)

tM

dar- 
Tą 
To



Ketvirtas Puslapis

MENO SKYRIAUS DAUS
Dabartinė Pasaulinė Literatūra Ir 

Proletarinio Meno Uždaviniai
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

rašytojai su pasauline reputacija buvo prieš 
karą tuo laiku. Jie buvo Maksimas Gorkis ir 
Anderson-Nexo. Ir tai, žinoma, nebuvo prie
tikis, nes jie buvo atstovais darbininkų klasės.

Tik kuomet žymus bruzdėjimas prasidėjo 
tarpe masių, kurios buvo karo nuvargintos, 
tuomet buvo pirmas ženklas protestų prieš 
karą ir literatūroj. 1916 metais Henri Barbus- 
se išleido savo knygą “Ugnyje”. Savo kny
goje Barbusse pasakoja apie Berni Bertram, 
kuris imperialistinio karo naktyje, stovėda
mas tranšėjuose, iššaukia francūzams karei
viams vardą, kuris išreiškia ateitį; jis šaukia 
vardą Karoliaus Liebknechto.

Imperializmas laikė pasaulinę buržuazijos 
literatūrą savo rankose ir pavergė ją tarnauti 
imperialistinio karo reikalams. Ir tik tai po 
karui, Spalio Revoliucijai ir pakilimui revo
liucinio judėjimo visose šalyse, prasiplėtė pa
cifistinė literatūra visose šalyse, protestuo
janti prieš karą, ši literatūra neapskaitomai 
didelė, žymiausias iš šių rašytojų yra Re
marque.

Savo knygoje “Viskas Ramu Vakarų Fron
te” (angliškai: “All Quiet on the Western 
Front”), Remarque duoda baisų paveikslą 
apie žmonių žudymą karo lauke. Kitoje kny
goje, “Kelias Atgal” (The Road Back), ku
rioje jisai nupiešia karo karžygius, grįžusius 
namo, jisai aiškiausia išreiškia ne tik bejėgu- 
mą buržuazinės literatūros karo santikyje, bet 
ir jos nenorą kovoti prieš karą. Jo karžygis 
atvažiuoja į Vokietiją, kur piliečių karas pa
čiame progrese ir bėga iš piliečių karo į šalį, 
kur jis gali mokytojauti. :

Visai neatėjo į galvą Remarquo herojui, kad 
yra galima mokinti, kaip sunaikinti tokią so- 
cialę sistemą, kuri gimdo karus. Jis tikisi, 
kad jo darbas vaikų mokinimo nutildins (pa
naikins) karus. Bet mes žinome, kad pats

Remarque, kuris protestavo savo knygoje prieš 
karą, dabar yra pabėgęs iš savo šalies,—iš ša
lies, kuri yra pagrobta to paties fašizmo, prieš 
kurį jisai nekovojo. Ir tas fašizmas ruošia 
naują karą.

į Bet jei įmatoma Remarquo knygose nors 
I vidujinis protestas prieš baisenybes imperia

listinio karo, tai dabartinė pacifistinė “prieš
karinė” buržuazinė literatūra net nepaskelbė 
savo bankrotą, kaipo jėgos prieš karą, bet 
dar pradeda pripažinti neišvengiamumą nau
jo karo.*

Imkime knygas, straipsnius ir išsitarimus 
J. Romaine; arba knygas H’. G. Wellso, kuris 

i yra autorium veikalų “Mr. Britling See It 
• Through” ir “The Autocracy of Mr. Parham”, 
I kuriuose jisai vaizduoja fašizmą Anglijoj, ku- 
! ris pradedąs karą su Sovietų. Sąjunga.

Pilnas ir paskutinis bankrotas pacifistinių 
i idėjų literatūroj yra aiškus. Yra kylanti li- 
: teratūra, kuri atvirai ruošia dirvą karui. Ja- 
j ponijoj yra visa pramonė, kuri ruošia tokią 
1 literatūrą, šiandien novelė apie karą su So- 
; vietų Sąjunga. Rytoj — novelė apie karą su 

Amerika.
Vokietijoj nauja, “herojiška” literatūra ky

la. Meno atžvilgiu ši literatūra neturi vertės. 
Tiktai garsinimas dirbimui ateities lavonų, ne- 

i gyvėlių.
Mūsų japonai draugai laimėjo nemirštantį 

pagerbimą. Nepaisant žiaurių represijų im
perializmo cenzūros, nepaisant, kad Japonijos 
kalėjimai pilni geriausių proletariato kovo
tojų, jauna Japonijos proletarinė literatūra 
jau pajėgė atspindėti net Japonijos armiją 
Mandžurijoj, kur įvyksta bruzdėjimas. Duota 
jau visa eilė rašinių, kuriuose ši kova gerai 
atspindi.

Bet mes negalime sakyti, kad nėra jau ne- 
! judinto lauko proletarinės literatūros darbui. 
! Proletarinė literatūra susiduria su užduotimi 

vaizduoti masių protestą, jų norą kovoti ir pa- 
i rodyti joms (masėms) kelią išvengimui karo, 
j kurį Sovietų proletariatas rado nuvertime bur- 
i žuazinės valdžios ir sutvėrime proletarinės res- 
j publikos.

dienos už savčį, vergiškį dar- ja!
' jjiūsų f klerikalai su tauti

ninkais vaduoja Vilnių. Na, 
got a ir kriip—dgi valgydami vištas.

! Lenkai, pasiskaitę tuos an-
| glų kalboj pranešimus, nusigąs 

mėne-f įr sakys:—neškitės Vilnių ir ■ v 1 r zl i 1 •»<!• « V t Ar JT « • •

bą ir džiaugiasi,! kaip tas aH- 
ryš :—“I don’t care for the 
money as long as I 
steady job.”

Pabaigoj rugpjūčio i
šio sekmadienį, aš girdžiu, kad j kepkite žąsys ant Kalvarijos 
bus prakalbos naujos unijos)Kalno! Pastaba. Daugelį jus

| U.A.M.P. pirmo distrikto vir- ten vištų ir žąsų sūvalgysite, 
Metęs viską, nukiuti- iki tą Vilnių atvaduosite nuošininkų.

na u ir aš, manydamas kad 
daug darbininkų susirinks. 
Ogi nusistebėjau pamatęs tik 
apie 20 žmonių susirinkę, 
klausyt savo vadovų. Jie (vir
šininkai) atsilankė ir sake pra-

Lieuvos bolševikų! 
tinasi, Smetona jau 
rugt.

Laikas at
baigia su-

Kaslink mūsų 
buvusių progresyvių,

Čionaitinių
galima

kalbas. Neblogai kalbėjo, bet'truputį ir juos padygliuot. Štai 
nebuvo kam klausyti. |kad ir ponas Galinskas, per

daugelį metų buvęs laisvama
nis ir net progresyvis, šiandie 
nudardėjo pas klerikalus ir te
nai del jų naudos kad dirba, 
tai dirba—išsijuosęs. Bet ne
pasiduoda ir jo koriku rentė ga
bi organizatorė Banelienė. Nu-

Bet ateina ir kita diena,, rug
sėjo 16, toj pat vietoj surengė 
prakalbas anglų kalboj komu
nistai. Aš ir vėl ten dalyvau
ju, tik gaila, kad nematau nei 
vieną angliakasį, nei tų, kurie
man davė plakatą eiti ant tų. bėgo po bažnytėle su Sodalie- 
prakalbų. Tai kodėl jūs, drau-ltėm su tikslu, kad. padaryt tai 
gučiai, bijotės eiti ant darbi
ninkų bei komunistų prakal
bų? Bijote gal, kad nepatro- 
tyt almužną (relief) ?

Mano draugas, “Sanoj” tur
būt jau nuseno, kad tingi į 
“Laisvės” skaitytojus truputį iš! 
miego pabudinti. Miegok!

draugijai kuodaugiausia pini
gų del papuošimo altorėlių! 
Kada tie bus papuošti, tai ga
tavai pasikinkę vištas važiuo
sime į Vilnių darbininkam gal
vas kapoti.

Šienpjūvis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Mūšy Chorai, Disciplina 
Ir Mokytojai Pittston, Pa o tik po $11.40 gauta užmo- 

kesties. Reiškia, kad jie maž
daug gavo tik po 80 centų ant si.

laivą ir 
išves ge- 
proleta- 
išauklė-

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
su mokytoju bei mokytoja.

Mokytojas ar mokytoja cho
re taip, kaip laivo kapitonas, 
kuris gerai vesdamas 
per didžiausias audras 
rai. Gabus, atsidavęs 
risto klasei mokytojas,
ja ne tik iki augščiausio laips
nio darbininkišką meną, bet ir 
įstengia palaikyti chorą orga
nizaciniai, moraliai ir dvasiniai.

Tokia viena mokytoja yra 
mūsų mylima, pasišventusi dar
bo klasei ir pasiekus augštą 
laipsnį muzikoj, draugė L. B. 
Šalinaitė. Drg. šalinaitė yra iš
lavinus puikiai Sietyno ir Aido 
chorus, kad jiems nėra lygaus 
visoj apielinkėj. Draugė šali
naitė lavina Newarko penkis 
Sietyniečius muzikos ir vado
vauti chorus po valandą ir dau
giau laiko prieš praktikas ir 
neimdama jokio atlyginimo. Tai 
reiškia, kad ji pasišventus nau
dai darbo klasės.

G. Albinas.

Elizabeth, N. J
Ekstra! Ekstra!

Bangos Choro mėnesiniame 
susirinkime, penktadienį, rug
sėjo (Sept.) 28, buvo nutarta 
turėti vajų del gavimo naujų 
narių, šis vajus tęsis iki nau
jų metų. Kuris dabartinis 
chorietis prirašys nemažiau 
kai tris naujus narius, tas bus 
paliuosuotas nuo duoklių mo
kėjimo ant metų laiko. To
dėl, draugai ir draugės, ban
dykite gauti narių į chorą iš 
visų apielinkių.

* Po ilgos vakacijos. Bangos 
Choras pradės pamokas 8 vai. 
vakare, spalio 12. Draugai ir 
draugės, sutikote turėti vaka- 
cijas, dabar sutikite duoti pa- 
rėniimą choro pradžiai. Ne
pamirškite dalyvauti ir atsives
ti savo draugus.

Charlie,
Choro organizatorius.

Spygliai
Maži gema, seni miršta, bet 

kur tie vidutiniai pusamžiai 
dingo, kurie dar turėtų ambi
cijos šį bei tą veikti ? Ant to 
klausimo atsako, kad jam ne
reikia veikti, kadangi yra už
tektinai prityrusių, 
darbą

kurie tą 
atliks. Ar ne juokas!

kaipo senas angliakasis, 
j savo draugus anglia- 

klau-

Aš, 
žiūriu 
kasyklų darbininkus ir 
siu vieną, kitą, kodėl nieko ne
veikiate, juk kepti karveliai iš 
dangaus neiškris? Man atsa
ko, kad jiem dabar lengviau 
yra pragyventi iš valdiškos al- 
mužnos (relief), ne kaip dirb
ti kasyklose. Aš jiem sakau, 
pasiimkite industriją į savo 
rankas ir kąskite anglį del sa
vęs, tik tuomet pamatysite, 
kiek atliks pelno už sunkų 
darbą. Man atsako: duok pi
nigų, tai mes nupirksime ka-j 
syklas, žemę ir visus reikme
nis. Ką aš daugiau galiu at
sakyti, tik tai tiek : Kapitalis
tai ir jų tėvai, bei protėviai 
nepirko tą žemę su anglimi, 
tik taip sau pasiėmė—pasisa
vino ir daro bilionus pelno, o 
mes skurdžiai darbininkai tu
rime badauti—nėra darbo.

Aną dieną skaitau kapita
listiškam dienraštyj, kad Glen 
Alden kompanija išmoka savo 
stock holderiam nuo kiekvie
no įnešto dolerio po 50 centų 
pelno tik už šešis mėnesius 
šių 1934 metų. Tos kompa
nijos vyriausia galva—prezi
dentas Griffith net ant arkliu
ko jojo pirmutinis apsikaišęs 
NRA plakatais, kad būk pas 
jį darbininkai uždirbą geras 
užmokestis, 
taip ir yra. 
na po tai 
sutinku tos 
darbininkus
jos. Aš giriu 
kad jie dirba 
gauna mažiau, 
dieną. Du iš 
ištraukė iš kišeniaus dubelius. 
ir man

Aš maniau, kad 
Bet į antrą die-; 

garsingai parodai 
kompanijos kelis 

pakyla diskusk 
jų kompaniją, 

po NRA ir ne
kaip $5.00 per 
tų darbininkų

ir

rodo: 13 dienų dirbta,

PHILADELPHIA, Pa
PRila'delphijos darbininkiškos 

L "L 
tą iįr.’i ' šokius, U - ‘ ~ “ —i
gruodžio-Ddc., Lietuvių svetainėje, 
928 E. Moyamensing Aye. Bus pulki 
muzikalė programa ir sakys prakalbą 
drg. A. Bimba. , :

Prašome kitų organizacijų, tą dieną 
nieko nerengti ir kviečiame dalyvau
ti

padarius sėkmingą Šį parenghhą. 
Bus gardžių valgių ir gėrimų, taipgi 

'or- galėsite gerai pasišokt prie geros or
ganizacijos rengia vakarienę, koncęr-; kestros.
tą iįr.į ' šokius, naudai dienraščio : Kviečia Rengėjai.;
“Laisves”: Parengimas įvyks 2 d.

šiame pokilyjp.
Rengėjai.
(237-239)

Montello, mass. I
ALDLD. 6. kp. rengia didelį pik- j 

niką kuris atsibus nedėlioj, 7 d.; 
spalio-Oct., Liet. Tautiškam name, 12 1 
vai. dieną, ir tęsis iki vėlumos. Bus 
gardžių valgių, gėrimų, ir šokiai prie 
geros orkestros. Kviečiam visus atsi
lankyt ir linksmai laiką praleist.

Kviečia Komisija.

SCHENECTADY, N. Y.
LDS. 18 kp. rengia didelį Italių, 

kuris įvyks nedėlioj, 7 d. spalio- 
Oct., Lietuvių svetainėje, 703 Winds
or Terr., 3 vai. po pietų. Įžanga 25c.

Gerbiami draugai ir draugės, kvie
čiam visus skaitlingai atsilankyt, ne 
tik iš apielinkės bet ir iš tbliaus. Ko
misija darbuojas visa energija kadi

PITTSTON, PA.
ALl>LD 12 kp. susirinkimas įvyks 

7 d. spalio (.Oct.), 7 vai. vakare, pas 
drg. Rusecka, Wyoming. Visi 
draugai malonėkite dalyvaut, nes tu
rim labai daug svarbių reikalų ap
kalbėt, taipgi reikia gerai prisirengt 
prie “Laisvės” vajaus.

Sekr., A. Valinchus.
(236-237)

Teh Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakare
Nekėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Ant šaligatvio kalbasi keli! 
darbininkai. Jie kalba, aš • 
klausau. Laikai blogi, nėra ■ 
darbų, nėra pinigų. Aš ban-; 
džiau įkišti savo dvylikį, klau- tėmyti, kad, ant šių^ dienų meST ren- 
sdamas: 
tas ? Greit 
komunistai, 
neveikiate, 
prakalbas, 
kius pamarginimus. 
baiga!”

Bet kuomet tie 
bolševikai surengia 
nors pamarginimus, kad ir sa-; 9 
vo kaštais, tai tų nusiskundė-! Bank St. Visi-nariai privalo dalyvaut, 
Jin kritiku noi nkimid npmaiv- turim (laug svarbili dalykų apsvar- |lių, klltlKų nei akimis nematy įstyti, atejna dienraščio vajus, il
si. Jie kur pasislėpę kaziriuo-' kongresiniai rinkimai. Ką mes apie 

--------- 7------------ -------------- — 1 tai darome? Reikės todėl apsvarstyti 
į ir sudaryti tam tikrus planus kad 

; būtų pasekmingas visas darbas, i 
, Kp. Sekr. J. Žemaitis,
i (237-238) :

PHILADELPHIA, PA.
Meldžiame visų philadelphiečių jsi-

ag _____________

G E RI fl U SI fl DU ONA
giame du didelius balius, tai Lyros 

4>_ i choras rengia 10 d. October, o TDA. 
JUS, lietuvių kuopa rengia 3 d. November.

j ___r__________—1 Girardi
•; Manor Hall svetainėje. Kviečiam vi- | 

“ sus
kito- tys

—Kas tam yra kai- , 
man atkirto, 
bolševikai !-T-nieko Abudu parengimai atsibps 
tingite 

teatrus.
surengti 

bei 
Jau ir už-!

nelabieji j
kokius;

LABOR DEFENDER MASKARADŲ BALIUS
Pirmutinis Balius Šio Sezono

Subatoje, 6 d. Spalio (October), 1934
MANHATTAN LYCEUM

66 E. 4th Street, New York City
PHIL BARD, PROGRAMOS VEDĖJAS

“FREE THAELMANN”—veikalą sulos Workers Laboratory The
atre; New Dance Group—šoks speciališkus Labor Defender šokius.

Mordecai Bauman—dainuos revoliucines dainas
PARADE OF THE RED SQUARE1—Raudonosios Aikštės Paroda 
su Baumberg ir Baumberger. Dovanos bus duodamos tiems su 

geriausiais Defense kostiumais—žymūs teisėjai.
Įžanga 50 centų—tikietai parsiduoda: I.L.D. ofise, 80 E. 11th St., 

870 Broadway; Workers Bookshop, 50 E. 13th St.

RENGIA N. Y. DI STRIKT A S I. L. I).

Užsiprenumeruokite Labor Defender, Amer, vienatinį iliust. žurnalą

PRAKALBOS! DISKUSIJOS!
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 36 kuopa

Šeštadienį, 6 d. Spaliu (October), 1934
L.A.U. KLIUBO SVETAINĖJE

10 WEST 22nd STR. BAYONNE, N. J.
PRADŽIA 7 VAL. VAKARE

Kalbės A. U1MUA ir jMiE ORMAN
(jaunuoliš kalbės angliškai)..';

Bus ir muzikalė programa; dainuos A. Višniauskas 
skambins Rusų jaunuolių stygų orkestrą

Po prakalby bus klausimai ii- diskusijos
Kas yra Lietuvių Darbininkų Susivienijimas? '
Kode! audėjai ir kiti darbininkai sukilo prieš Roosevelto 

“New Deal”?
Kodėl subliūško Antras. Skridimas Lietuvon ir kas taip 

bjauriai apgavo lietuviij mases?

ir

Visais šiais klausimais ir kitais, draugas A. Bimba 
duos plačius, teisingus ir suprantamus išaiškinimus. Taip 
;pat kiekvienas įr visi galėsite ir turėsite, progą statyti 
klausimus, kritikuoti kalbėtoją, hrba diškusubti pakeltais 
klausimais.

Todėl nepraleiskite šios puikios progos. Atsilankykite, 
visi ir visbs, suaugę ir jauni, vyrhi ir moterys--visi Bayon- 
nes ir apielinkės lietuviai.

ĮŽANGA dykai UžkVlEčIA RENGĖJAI
"'—"r1 1 .........

garsinti šiuos parengimus ir pa
dalyvauti.

B. Ramanauskienė. ■
(237-238)

WATERBURY, CONN.
ALDLD. 28 kp. susirinkimas įvyks 
<1. spalio (Oct.), 7 vai. vakare, 774

DETROIT, MICH.
TDA. Karolio Požėlos kuopos susi

rinkimas įvyks 10 d. spalio (Oct.), 
*7:30 vai. vakare, Draugijų svetainė
je, Porter St., arti Clark PI. Visi na
riai malonėkite dalyvaut nes yra la
bai daug svarbių reikalų apkalbėt.

J. Gineitis, RAšt.
(237-238)

Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima' pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVIk, DETROIT, MICH.

čia

KONCERTAS
! RENGIA A.L.D.L.D. 32 KUOPA

Sekmadieny, October-/-Spalio, 1934
i Programoj dalyvaus žymūs ir publikos mylimi lietuviai artistai

I. Kubiliūnas.

PRADŽIA 2:30 VAL

ĮŽANGA 35 CENTAI

243 FRONT STREET 
NEW HAVEN, CONN, i {

Adelė Mickevičiūtė

| Gerbiamieji! šio koncerto programoj dalyvauja plačiai žinomi dainininkai; Ignas Kubi- 
į liūnas, baritonas, iš So. Bostono ; pasižymėjęs ypatingai komiškom dainom, iš ko publikai yra 
'gražaus juoko. Newhavenieciai jį išgirs pirmu sykiu šiame koncerte. Adele Mickevičiūtė, so- 
; pranas iš Bostono, ji žinoma ne tiktai Bostono apielinkėje, bet ji yra dainavusi New Yorke ir 
kitur. Dainuos ir Birutė Ramoškiutė, sopranas, iš Hartfordo. Taipgi dalyvaus ir mūsų vietinis

. Todėl kviečiame newhavenifeČius ir apielin- 
ir drauges dalyvauti šiain'ekoncerte, nes tokios progos greit neturėsime.

i Choras Daina su naujom ir malonioji dainom, 
kės draugus f
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Šeštadienis, Spalio -6, l&U
t

Penktas Puslapis

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2084 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 420 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABE HENIG
420 Broadway Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1527-1529 Pitkin Ave.. Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the premises.

HOFFMAN’S VEGETARIAN CO. INC. 
1527-1529

■ . : ■ r į ■ ' '■ ■ ( * —................ ........ ...............——-----------------------— — r.. .f ) L  'I , .............

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL I
■ : r- .--k,,) ’k.,vA (

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby glyen that License No. NOTICE is hereby given, thav License No. 
r>w o.A u— v— .. .. . ... ...... 2411 has been issuėd’ tb the undersigned L 1370 has been issued to the undersigned

i ...i j n ... x .—.i, .i to || wjne an(j jj,luor Rt retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 409 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kin'gs, to be consumed 
off the premises.

HYMAN BERGER
St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1218 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4920 Nbw Utrecht Ave., Bo- 

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

ISADORE MASS 
Utrecht Ave. Brooklyn, N. Y.

rough of 
consumed

4920 New

NOTICE
RL 2307 has been issued to the undersigned 
to .sell beer, wine and liquor at retail, under 

Beverage 
Borough 
be con-■

is hereby Riven that License No.1

Pitkin Avo. Brooklyn. N. Y.

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 139 Patchcn Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the promises.

EDWARD MORAN
Ave. Brooklyn, N. Y.139 Patchen

J

RW 849 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail 
tion 
Law 
lyn, 
the

... ....v. „.„v .until, under Sec-
132 A of tho Alcoholic Beverage Control 
at 5014 Avenue D, Borough of Brook- 
County of .Kings, to be consumed bn

5014

County of , Kings, to be consumed 
premises.

FRED SPECIAL
HYDE PARK TAVERN

Ave. D Brooklyn, N.

NOTICE is 
RL 819 has 
to sell beer, • 
Section 132 
Control Law ..___ __ ...
of Brooklyn, County of kings, to 
sumed on the

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 

wino and liquor at retail, under 
Beverage 
Borough 
be con-

t of the Alcoholic 
at 17 Myrtle Ave.,

to sell beer, wine and liquor , at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con-, 
trol Law at 577 Fulton St., and 400 Flat
bush Ave. Extension, Borough of Brooklyn, i 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. |

DEANS RESTAURANT CORP. I 
577 Fulton St. and 400 Flatbush Ave. Ext. I 

Brooklyn, N. Y. i

KOJŲ LIGOS Atviri kojų skauduliai, Garankš
čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu
matizmas, Kelių Sustingimas, 

Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitp.s jų ligos 
yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

409 Lorimer Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

NOTICE 
RL 1139 
to sell beer, wine and liquor* at retail, un
der Section 132 A 
Control Law at 
rough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the premises. .

JOHN A. JOHNSON 
4102-04 Avenue H Brooklyn. N. Y.

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

of the Alcoholic Beverage 
4402-04 Avenue H, Bo-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1514 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 777-779 Sterling PI.. Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the premises.

GEORGE J. JOYCE 
777-779 Sterling PI. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 153 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 443 "Evergreen Ave., Borough 
of Brooklyn. County of King;|, to ’be con
sumed on the premises.

FRANK KLINCK
443 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2141 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 

Beverage 
Borough 
be con-

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 260 Humboldt St., 
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumed on tho premises.

JOSEPHINE KOSMOWSKI
260 Humboldt St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor 
det Section 132 A of the 
verage Control Law at 809 
Borough of Brooklyn. County 
be consumed on the premises.

DOMINICK LA RUFFA
809 Bedford Ave. Brooklyn, N.

at retail, un
Alcoholic Be- 
Bedford Ave.. 
of Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1490 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, tinder 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 1700 Broadway. Borough ‘of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

LOUIS LOMBARDI 
(BROADWAY TAVERN)

1700 Broadway Brooklyn,, N. Y.

NOTICE is hereby given that License' No... 
RL 3602 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 1058 Bedford Ave., Borough of | 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ALICE McNIECE
1058 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4005 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 239 Irving Ave., 
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumed on the premises.

CHARLES 
239 Irving Ave.

Beverage 
Borough 
be con-

MACK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3158 has been issued to the undersigned 
to well beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 216—4th Avo., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

FELICE MANCARUSO
Ave. Brooklyn, N. Y.216 -4th

NOTICE
RW 132 ___ __  ______ ____
to sell beer and wine at retail, un,der Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2190 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
<>n tho premises.

JOHN JOSEPH MORRIS 
2190 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby, given that License No. 
B 7110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 378 
Crescent St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTONIO MATHEWS
378 Crescent St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1512 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine <nd liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 2802 Church Aye., 
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumed on the premises. 

VINCENT I.
2802 Church Ave.

Beverage 
Borough 
be con-

MILLER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nq. 
RL 2164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 206 Evergreen Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

WALTER MISIŪNAS
206 Evergreen Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 145 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail, tinder Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER MISIŪNAS i
49 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail, under 
A of the Alcoholic Beverage 

Borough 
con-

NOTICE is 
RL 241 has 
to sell beer. 
Section 132 
Control Ixw 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

WILLIAM MANFEST and 
JOHN SAUERWALD

Wyckoff Ave. 1 Brooklyn,

at 220 Wyckoff Avo., 
County of Kings, to be

220 N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 2116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section . 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 109 Graham Ave., 
of Brooklyn. County of .Kings, to 
sumed on the premises.

NIKITA MUCHA 
Ave. Brooklyn, N. Y.109 Graham

NOTICE is 
RL 425 has 
to sell beer. 
Section 132

No.

Beverage 
Borough 
be con-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail, under 

Beverage 
Control Law at 1901-3 Surf Ave., Borough 
Of "Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

E. MULLER 
1901-3 Surf Ave. Brooklyn, N. Y.

A of the Alcoholic

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3458 has been issued to the undersigned 
to sell beer. 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

NEARBY TAVERN INC. 
890 Nostrand Avo. Brooklyn. N. Y.

wine and liquor at retail, under 
Beverage 
Borough 
be con-

A of the Alcoholic 
at 890 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL>^2092 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 
Control 
Borough of Brooklyn, County of Kings 
be consumed on the premises.

MICHAEL NEWMAN 
Grand St. Ext. Brooklyn, N.

132 A of the Alcoholic Beverage 
Law at 13-15 Grand Street Ext., 

to

13-15

NOTICE is hereby given that License 
RL 262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail, un
der Section 132 A of tho Alcoholic Beverage 
Coxitrol I.aw at 998-1000 Coney Island Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings,' to 
be consumed on the premises.

PARKVILLE TAVERN, INC. 
998-1000 Coney Island Ave. Brooklyn. N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 138 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 1.32’* A of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 584 Bushwick Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. I '

CHARLES G. ZAENGLE'
584 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7103 has been issued to tho undersigned 

at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 3616 

Borough of Brooklyn, County

to sell beer
the Alcoholic
—14th Ave.,
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH VERZIER
Ave. Brooklyn, N.3616—14 th

of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2144 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 1203 Nostrand Ave., 
of Brooklyn. County of Kings, 
sumed on tho premises. 

ADOLPH T.
1203 Nostrand Ave.

to

SCHMIDT
Brooklyn, N. Y.

premises.
DORA STOLLER

17 Myrtle Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licenše No. 
RW 465 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 451 
County of 
premises.

NOTICE is- hereby given that License No. : 
RL 2157 has been issued to the undersigned I 
to sell beer, wine and liquor at retail, under! 
Section 132 
Control Law at 636 Glenmore Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

ROBERT ECKERT 
(GLENMORE HALL)

636 Glenmore Ave. Brooklyn,

A of the Alcoholic Beverage: 
Borough i 
be con-|

N. Y. .

451 Grand

Grand St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to bė consumed on the

IGNAS 
St.

SUTKUS
Brooklyn, N.

NOTICE is 
RL 536 has 
to sell beer. 
Section 132 
Control I^aw 
of Brooklyn, 
sumed on the premises, <

THE OLD BARN, INC.
1188 E. 43rd St. Brooklyn, N. Y

hereby given that License No. j 
been issued to ' the undersigned 

wine and liquor at retail, under ;
A of the Alcoholic Beverage • 
at 1188—E. 43rd St., Borough . 
County of Kings, to' be con-

NOTICE is 
RL 385 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law; at 272 Troy Ave., Borough of; 
Brooklyn, ‘ County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JOHN EMPEROR 
(EMPEROR’S TAVERN 
Ave. Brooklyn,

hereby given that License No. 
been issued' to the undersigned 
wine and liquor at retail, under 
A of the Alcoholic Beverage

272 Troy

NOTICE is 
L 1140 has 
to sell wine ,.......................... ....... .........
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control ' 
Law at 250 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY FISCHER
250 Broadway Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned I 
and liquor at retail, under Sec- i 
C n____  . , • •

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. R. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

NOTICE is hereby given that License No. I 
RL 1435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at .retail, undpr | 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

at 835 Gates Ave., Borough 
to be con- i 

sasjuiajcl otų uo patuns 
WILLIAM TROYANO I

835 Gates Ave. Brooklyn, N. Y. '

Control Law __ ____
of Brooklyn, County of Kings,

NOTICE is 
RL 299 has 
to sell beer. 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

TEOFIL URBANOWICZ and 
VINCENT MORDES

135 Union Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail, under 
Beverage 

Ave., Borough
A of the Alcoholic 
at 135 Union

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail, 
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 341-343 Avenue U, 
of Brooklyn, County of Kings, to 

i sumed on the premises.
JAMES RESCINITI and FRANK 

(CRESCENT GRILL and 
341-343 Avo U

un
Beverage
Borough 
be con-

J. RICH
...... BAR)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law nt 527 Bushwick Ave., Bo- 

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

: ANICET WELDGES
527 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 

ReverageSection 132 
Control Law 
of Brooklyn.

Y of the Alcoholic 
at 49 Liberty Ave., Borough 
County of Kings, to be 

sumed on the premises.
STEPHEN WOLCHOK 

(NEW DEAI.
48 Liberty Ave.

con-

RESTAURANT)
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5723 New Utrecht Ave., Bo
rough of Brooklyn, County 
consumed on the premises. 
NICHOLAS BRIENZA and 

(BLYTHEBOURNE BAR 
5723 New Utrecht Ave.

of Kings, to be

PAUL VITOLO 
and GRILL) 
Brooklyn, N. ;Yt.Beverage

Borough 
be con- I NOTICE is hereby given that License No.

I RL 1439 has been issued to the undersigned 
| to sell beer, wine and liquor at retail, under 

Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
. Control Law at 321 Grand St., Borough of------- I '-/vonvi uhw ui uranu st., tsorougn ot 

NOTICE is hereby given that License No. ' Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
RL 1437 has been issued to the undersigned on the premis^s^__
to sell beer, wine and liquor at retail, under I 

Beverage 
Borough 
be con- ,

Section 132
Control Law at 238 Wyckoff Ave., 
of Brooklyn, (~ 
sumed on the promises.

JOSEPH SCHNEIDER
238 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.

A of the Alcoholic

County of Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
I RL 3140 has been issued to the undersigned 
| to sell beer, wine and liquor at retail, under 
: Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

Control Law at 7808 New Utrecht Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MICHAEL SEGRETO
7808 New Utrecht Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1493 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under i 

the Alcoholic Beverage, 
Scholes St., Borough of 
Kings, to be consumed

Section 132 A of 
Control Law at 44 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ANNA 
44 Scholes St.

SIMNISKIS
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5695 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1630 
Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH SMITH
1680 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ; 
RL 1648 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 

Beverage 
Borough 
be con-

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 51 Havemeyer St., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

SANTOLO SORRENTINO
51 Havemeyer. St. Brooklyn, N. Y.

ises.
JOSEPH ZEIDAT

321 Grand St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2561 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail, un- ' 
der Section 182 A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 35 Lincoln Rd., Borough of 
Brooklyn, " 
on

35

Couny of Kings, to be consumed 
tho premises, 
JOHN COOK and GEORGE BRAUN 

(LINCOLN TAVERN)
Lincoln Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2554 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 

of 
con-

trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 1102 Broadway, Borough 
County of Kings, to be 
the promises.

FRANK CORSENTINO
1102 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 754 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1243 
Brooklyn, County 
on the premises.

ADAM 
Ave.

Myrtle Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

1243 Myrtle
DIEFENBACH

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 7162 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage 
3811—14th Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of 

Control Law at

DORA POLLACK 
(BOROUGH DINER) 

3811—14th Ave. Brooklyn, N.

NOTICE i» hereby given that License No. 
RL 1142 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alebhdlic Beverage 
Control Law at 2849 Cropsey Ave., Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MARY MARTIRE
2849 Cropsey Aye. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3415 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3008 Avenue L, • Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

TIMOTHY DONOVAN
3008 Avenue L Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License.
RL 3728 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1285 Nostrand Ave., Borough 
of Broklyn, County of 
on the premises.

RICHARD T.
\ LAWRENCE J. DOWNING 

1285 -Nostrand AVe. prooklyn,

Kings, to be consumed

DOWNING and

N.

NOTICE is hireby given that License No. ' 
RL 1485 has been issued to the undersigned 
to . sell beer, wino and liquor at retail, un- I 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage ( 
Control Law at 7!$ Ralph Avo., Borough of | 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed i 
on tho premises. • |

■ EDWARD FAHY !
73 Ralph Ave. Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No,/ 
RL 2262* has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 3802-04—13th Ave. .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FANRO CAFETERIA, INC. !
3802-04—13th Ave. Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned

NOTICE is herpby given that License No. 
RL 2224 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con-

Nassau Ave., Borough of ' 
of Kings, to be consumed 1

trol Law nt 170 
Brooklyn, County 
on tho premises.

PAOLO 
170 Nassau Ave.

FRACCACRETA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 429 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn tho premises.

FULTON ROYAL. INC.
429 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 384 has been issued to the undersigned to 
sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 503 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ANDREW J. 
(GALLAGHER’S 

Nostrand Ave.

GALLAGHER 
SUBWAY INN) 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4062 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law nt 1408a Newkirk Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(GERARD TAVERN)

Brooklyn, N.1408a Newkirk Ave.

Bo- 
be

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 654 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4022 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
Gopnty .of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN THOMAS GRADY and 
CHRISTOPHER ZUNGES 

(THREE STAR BART and GRILL)' 
Church Ave. Brooklyn, N.4022

NOTICE is hereby given that License No. I 
RL 3749 has been issued' to the undersigned . 
to sell beer, wine and liquor at retail, under Į 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 936 Glenmore Ave., Borough’ 
of Brooklyn,. County of Kings, to be con
sumed bn- the premises,.'- ■

PETER- GUDAS, ROCK TAVERN 
936 Glenmoro . Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 433 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 408 Jay St.,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

408 Jay
SOLOMON KURLAND 

St. Brooklyn, N. Y.

isNOTICE 
L 1041 has 
to sell wine 
tioh 132 'A 
trol Law ______  ____  ____ r.^_.
Brooklyn, County of Kings, to be Consumed 
off ’

355

the

at

hereby, given t)iat Licence No. 
been issued to the undersigned 
and liquor, at retail, under Spc- 
of the Alcoholic Beverage Con- 
355 Nostrand Ave., Borough of

premises.
CHARLES LUBON ’

Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. 1 
l>een issued to the undersigned 

Wino and liquor, at retąil, under 
A of the Alcoholic Beverage

NOTICE is 
RL 412 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Luw at 788 Broadway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX GURIRTZ
788 Broadway Brooklyn, N. Y.

given that Incense No. I 
to the undersigned 1 

wine and liquor at retail, under | 
132 A of the Alcoholic Beverage

NOTICE is hereby 
L 555 has been issued 
to sell 
Section ..   _____ ,  ___ ____
Control Law at' 20.37 Fulton St., Borough' of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SALVATORE ALLICINO 
2037 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 628 has been issued to the undersigned to
sell wine and liquor at retail, under Section • 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law Į 
at 1082 Bergen St., 
County of Kings, to 
premises. ,

Borough of Brooklyn, i 
be consumed off the j

1082 Bergen
ALBERT 
St.

MULLER
Brooklyn, N. Y. I

hereby given that License No. i 
been issued to the undersigned; 
and liquor at retail, under Sec-;

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

252 Berry St.,

. Ofiso valandos huo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Suhatoinis 
iki 7:30 vai. vakarais.nno 6

NĘDfiLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ifi

FLATBUSH OFASAS
2220 Avenue I

Kampas E. 23rd St

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

NOTICE is 
L 331 has 
to sell wine ...... __________
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control j 
Law at 1747 Pitkin- Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off I 
the premises. j

ABRAHAM NEUMARK 
Ave. Brooklyn, N. Y. į1747 Pitkin

NOTICE is 
L 3685 has ............... ...... ..... ______ _____
to sell wine and liquor at retail, under Sec-1' 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control ' 
Law at 1638 Pitkin Ave., Borough of Brook- i 
lyn. County of Kings, to be consumed off | 
the premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY INC. 
1638 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. j 
been issued to the undersigned ,

geriausios 
pilnas svoris—2000 syarų 

Prista- 
Prašome

Pirmos klasės anglis, 
rūšies 
tonas, tai legal iškas svoris, 
tome greit į jūsų namus. 
Įsitemyti adresą

ir

ir telefoną
Telefonuolate:

arba užeikite
Kampas Union

485 Grand St.,

pasikalbėti

7-1601

į ofisą
Avė. ir Grand St.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1324 has. been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law ut. .584 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,' to be consumed off <the 
promises.

...................WILIAM, WILKS., , .
584 Grand St,’ . , , • Brooklyn, ?N. Y.
NOTfCfc " is hoi ety gfveif that ^ft^nse No. 

RL 2556 has been 'issued to the undersigned 
. to sell beer, wine’ ifnd liquor at retail, under 

to be con- Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 
. trol Law at 426 So. 5th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kin'gs, to.be consumed 
On fhe ift-emises. ' ' .

WILLIAM ALISAUSKAS
426 So. 5th St. Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE is hereby giyęn that ’ License No. 
JiL 3596* Ųas beeh issued tn the undersigned' 
io sell beerr wine - an$l at -retail; ‘un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 12 Harrison Ave., Borough! 
of Brooklyn, County of Kings, t* ---- '
sumeti on the premises.

HARRY GRAFF
Ave. • Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
, . (LIETUVIŲ ANGLIŲ .KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
. ' . Telefonas: EVergrecn 7-1661

J2 Harrison
Notice is 
B 7128 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Fulton St., 
of Kings, to

H. D.
32,10 Fulton

hereby given Jhat License No. ! 
been issuetf to,, the undersigned j 
at retail, under Section 76' of I 
Beverage Control Law at 3210 , 

Borough of "Brooklyn, County 
be consumed on tho premises.

and G. II. GRUENWALD
St, Brooklyn, N. Y. 1

NOTICE is 
L 1179 has 
to sell wine ___ ... _____  _________
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 715 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail, under Sec-

Fulton St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consupied off the

FULTON
5 Fulton

ISADORE M ALVIN
WINE and LIQUOR STORE

St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE i^ hereby given that License No. 
RW 167 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Section 
132 ‘ ‘ ... 2____
Law at 907 Livonia Ave., Borough of Brook
lyn, 
the

A of the Alcoholic Beverage Control

907

County of Kings, to be consumed on 
premises.

ORAZIO GUTTILA
Livonia Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3538 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 

Beverage 
Borough 
be con-

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 279 Wyckoff Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on tho premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff 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 Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2122 Nostrand Ave., Borough of I 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SOPHIE FRIEDLAND 
BERTHA FRIEDLAND

2122 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

Koncertas ir Šokiai
RENGIA SIETYNO CHORAS, NEWARK, N. J.

Šeštadieny, 6 d. Spalio-October, 1934
LIETUVIŲ SAtEJE 1180 NEW YORK AVE., 

NEWARK, N. J.

Programos pildyme dalyvaus sekamos dailės spėkos: K, Menkeliuniutė dramatiškas mezzo-sopranas iš 
Brooklyno; A. Višniauskas, žymus baritonas iš Bayonnė; Žydų Darbininku Choras iš Newarko, puikiai išsilavi
nęs; Vengry Darbininkų Vyrų Choras, taipgi iŠ Newarko; Sietyno Choras duos žymią dalį programos. ,! , 
Jų tarpe bus solistų, jaunuolių kvartetas, sinuiko solo ir kitokių kavalkų. Taipgi dainuos Aido Choras iš 

Brooklyno ir Aido Choro Merginų Ensemblis.

PRADŽIA 8-tą V AL. V AK. ŠOKIAMS GRIEŠ SILVER BELL bRKĖSTftA. ĮŽANGA 49 CENTAI
—________..__________ _________ JLL.. VlUiLJl _____ XI.LL ALJ-a l : ■»?<- VĮ. V. .'4 'k’iAiA >A<. * j »

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2968 has been issued to the undpr.signed 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control > Law at 2041 Fulton St., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on tho premises.

i THOMAS ALLICINO
2041 Fulton St. Brooklyn. N. Y.

Beverage i 
Borougli | 
be con-j

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

NOTICE is hereby given that Incense No. ' 
RW 27!) has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 284 Scholęs St., Borough of Brook
lyn, ~ 
the

284

County of Kings, to be consumed 
premises.

GEORGE ANDRUKAITIS
St. Brooklyn, N.Scholes

on

NOTICE is 
RL 87 has ___  . . ___ __  ______
to sell beer, wine and liquor at retail, 
der Section 132 A of the Alcholic Beverage 
Control Law at 4905 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ARBEE CAFETERIA. INC. 
4905 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

un-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3670 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 559 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY ATHING, BAKES TAVERN 
559 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1766 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beveraize Con- 
tijol Law at 1041 Manhattan Ave«r Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VALENTY BIELSKY 
.(FREEMAN TAVERN)

1041 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3385 has been issued to the undersignedJLV.LJ ooou ima uuvii idsueu to me ujiuei Biįęneų 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con-'j
trol Law at 144 Wyckoff Ave., Borough of' 
Brooklyn. , County of . Kings, to be consumwl 

•on -the; premises. • ; > I ’
PETER1 BRAND ahd WILLIAM KLEI“ 

144 Wyckoff Ave. )

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1201 lias been issued to the undersigned 

; to sell beer, wine aAd liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law al lip -Seventh Ave., Borough: 
of / Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tlie premises.

ROSA BRENG
- » GEIDE’S BAR and GfclLL
110 Seventh Ave. Brooklyn, N. Y.

LLIAM KLEIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hor.eby given that License No. 
RL 2086 has been issued to the undersigned 
to sell’beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Luw at 1805-09 Flatbush Ave., Borough 

.of Brooklyn, .County of ’Kings, to be, con
sumed on the premises.
. FRANK CALLAHAN
1805-09 Flatbush Avo. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that JJcense No. 
RL 3268 has been issued to the undersigned 

Į to sell beer, wine and litiuol' at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 773 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CERONE CARBONE 
GRAND ST. HOFBRAU

773 Grand St. Brooklyn. N. Y.

! NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2(130 has been issued to the undersigned 
to sell fyeer,- wine and liquor- at retail, un
der -Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control ■ Law at-1(76 Sheffield Ave., Borough 
of Brooklyn, County" of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY CĘSURA
170 Sheffield Aye. Brooklyn, N. Y,

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED
Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobilius. 

Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying 
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LeoHard Street

IA4MW VMVWVW WWJ

Brooklyn, N. Y
Near Manhattan Avenue

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir . iš lauko

Brooklyn, N. Y

Tel.: Foxcroft 9-6901

MWW tfM WW Iftl ini lAi VW WW tfW MW MM W UU U tf b l|

A. BALČIŪNAS
321 Cliauhcey Street,

P. BIELIAUSKAS
8831 76tK Street; Woodhaven, N. Y

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS

LaisniuoSas Graboriiis
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street,
PHILADELPHIA^ PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136
Keystone—Main 1417

f I i ' A'/'.-' 'I 1 I f1'- ii’ ' I' ■ .jil’l'i .I’.’t į..,1; I5' ' '' ' 11 , I ; , - . į
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šeštas Puslapis šeštadienis, Spalio 6, 1934

NEW YORKO IR AP NIOS
| NEV/ YORK.

Pirmadieni Laivakroviai Dar-,the110’ kuris 8 m€tus lavinosi i tai ir šie i _ 
•Italijoje. Jo grupė dainuos ru-! Sąjungos. Kol kas, 
i sų, vokiečių, žydų ir negrų, duoda Amerikos imperialistinė 
liaudies dainas. Sakoma, kad 
tai 
ras.

bus negrų kultūros vaka-

bininkai Eina I Streiką
Visu prieplaukų ruoštu eina 

laivakrovių darbininkų smar
kus prisirengimas prie streiko.
Darbininkai laiko susirinki-j 
mus, pasirandavoja svetaines, 
grupuoja savo jėgas kovai už 
geresnes sąlygas ir didesnes 
algas.

Laivų darbininkai,
plaukioja ant laivų, iškėlė ei
lę reikalavimų, kad jų gyvastis i '______ . T-'

Kova Prieš Maisto 
Brangumų

Bronx miesto dalyje buvo 
. .. 'sušauktas susirinkimas kovai
K11 r 1 'Of ; 1.'prieš maisto if kitų reikmenų 

.brangumą. Susirinkimą; šaukė 
, u± - L t- • Moterų Tarybos. Dalyvavo 
butų apsaugota. pnmena, darbininkų. Nutarta
“Mon-o Castle laivo sudeg.-! ikietuoti didaųlęs krautuves, 
mą, kur.s nuneše apie.140 gy-!Kaj žini kad 'maistas; Pa- 
vasmų, dėka tam, kad kompa- s|.||liniu )ajku )abai adsjo 
nija ant pasazmmo laivo veze b tį jr darbininkai 
amuniciją ir karo medz.agas. ■ bQd|1 negąlj nusipil.kti .pakan.

J karnai sau reikmenų.
Moterys Atrėmė Priešus
Amilia Martin. 72 metų se-' 

nelė ir jos duktė Henrietta nuo' 
pirmadienio, tai yra veik per 
visą savaitę, buvo užsibarika
davę, 156 Summit St., Hacken
sack, N. J. mieste, prieš polici
ją. šerifai norėjo jas išmesti iš 
namų už nesumokėjimą nuo
šimčių už morgicius. Tarpe a- gelbėti pikietuoti. 
pielinkės gyventojų policijos ir mas atsibus šiandien ir rytoj 
banko žygiai iššaukė pasibjau- 4 vai. po pietų, 
rėjimą ir policija buvo priver-' 
sta atšaukti evikšino patvarky- 
ma. *

Skrynioje 
i Hauptmanno, kaltinamo pavo
gime ir nužudyme Lindbergho 
vaiko, dabar surado iš atmin
ties nubraižytus Hauptmanno 
planus vieškelių ir skerskelių, I 

įvedančių prie Lindberghų na-J 
mo New Jersey.

.. .--v—-" ......——- -.T.-.-...--

BRQOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
' 270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare
Ever. 8-8707

pinigai yra Sovietų jffl ApSk. Narių DoiUei!
Naujai išrinktos LDS. III i

Apskričio Valdybos pirmas po-| IŠRANDAVOJIMAI l 
sėdis įvyks sekantį nedėldienj, į 'pasirandavoja 4 gražūs, šviesūs

valdžia, nes ji dar būk neišri- 
šus skolų klausimą.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

.. v . - lyte, “Laisvės” raštinėje, 4C
New Yorke Atrado Didelį Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y 
Munšaino Gaminimo Bravorų

I

Tad draugai, įeinanti į Ap
skričio valdybą, dalyvaukite 

Policija ir federąliai agentai šiame posėdy. Taip pat, aplin- 
naktį įsigavo Į “garadžių” ant kybčms leidžiant, būtų pagei-

7 dieną spalio, 10-tą valandą kambariai su vėliausiais Įtaisymais,
• — • • • ąq ir parankumais. Randa $18.00 į mė

nesį. Kreipkitės po šiuo antrašu: 473 
Grand. St., Brooklyn, N. Y.

(237-239)

Pasirandavoja forniŠiuotas kamba
rys, šviesus, šildomas su garu, su vi
sais parankumais. Tinkamas dviem

52nd St. ir ten surado dideli dautina, idant dalyvautų ir bu- -arba vienam vyrui. Kreipkitės seka-I
1 c AT '7^'L^ 0/1 UAwilnnlr

bravorą munšaino.
1,000 galonų jau
degtinės, 5,000 gal. tanką ma-
liaso, 10,000 galonų brogos

Atrasta vusios ‘valdybos nariai.
gatavos Draugiškai,

Sekr. P. Baranauskas-

mai: M. Zakarauskienė, 24 Hemlock 
St., Brooklyn, N. Y. prie Jamaica 
“L” linijos, reikia imt Jamaica liniją 

, ir išlipt ant Cypress Hill stoties.
(237-239) i

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS: .
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Teh Stagg 2-9105

VALANDOS:
9—12 ryte 
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-07706 
Namų, Republic 9-3040 
Penktadieniais uždaryta

ir du tankus po 1,500 galonų Ju(|js “Roa(] [Q Ufe” Atidėtas' 
alkoholio. Suareštavo 11 mun-j i
šaino dirbėjų. Sako, kad jie Į šeštadienio, 6 d. spalio,! 

i nelegaliai gamino degtinę, ku-p11^8 Boad to Life , 
ri plačiai buvo pardavinėjama r®J0 ^ūti rodomas
Brooklyne ir New Yorke. Ma- ; ~ į

tyti, jie nenorėjo mokėti tak- tadienį, 17 d. lapkričio (Nov.), j

jokiu šaino dirbėjų. Sako, kad jie^ 

rėjo būti rodomas “Laisvės” i ,
svetainėje, yra nukeltas į šeš-' ■ ' ----------

Dr. B LADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

Slaugės Streikuoja
Israel Zion ligoninę, 4810— 

10th Avė., Brooklyne, pikie- 
tuoja slaugės.. Valdytojai pa
varė dvi slauges iš darbo, kai
po politiniai nepageidaujamas. 
Ligoninių Darbininkų Lyga 
šaukia visus darbininkus pa- 

Pikietavi-

sus, o gal iš kitokio “štofo” ir 
svaigalus gamino.

Trumpos Žinutės

“Laisvės” įstaigoje galite 
Tikietai bus geri tie patys. Įgauti tikro bičių medaus. Esa- 
Jeigu kas jau nusipirkote, tat' 
pasilaikykit ir galėsite matyti 
taip gerą judį.

tie

Areštavo 32 streikuojančius 
skalbyklų darbininkus. Polici
ja, kaip ir visada, kaltina dar
bininkus betvarkėje.

ei onn noo o • . n- • Slaptas policininkas $1,329,000 dOViety Pinigy Christe, 56 metų, krito
New Yorko Banke yra $1,- mirė nuo širdies ligos. 

329,000 Sovietų Sąjungos pi
nigų. Tie pinigai prigulėjo 
prieš revoliuciją Maskvos

B. 
ir nu-

Negrai Duos Koncertų
Šiandien, vakare, Town

Hall svetainėje, negrų grupė Gaisrų Gesinimų Kompanijai, 
išpildys koncertinę programą.’Bet, kaip žinia, kad Sovietų 
Jie atliks vadovystėje C. Nor-1 valdžia bankus nacionalizavo,

RADIO LIAUDIES VAKARAS

Dr. George J. Ryan, 
klų bordo presidentas 
kė, kad mokytojai ir mokyto
jos, kurie nėra 100% patriotai, 
tiems vietos nebus ir visi jie 
bus išmesti iš darbo, žinoma, 
kad reakcija ir pasiutimas 
nuolatos didės, iki revoliucija 
nušluos šią tvarką.

moky- 
užreiš-

KONCERTAS, ŠOKIAI, BASKETBALL 
; DIDŽIAUSIA SEZONO PROGRAMA . s > 

Sekmadienį, Spalio (October ? iį1934
Prasidės 4 vai. po pietų, Šokiai n(io 7:3d vai.>yak.

KLASČIAUS CLINTON SALĖJE ’ I
Betts and Maspeth Avės., Maspeth, L. I.

HELEN SADAUSKAITĖ, Radio City Artistė.

Programoj* dalyvauja sekami artistai:
K. Menkeliuniutė, dramatiškas mezzo-sopranas; Franas 

Stankūnas, bassas; J. Žilevičius, L. M., buvęs Klaipėdos 
konservatorijos direktorius; A. Vaiteliutė, soprano; Alena 
Sadauskaitė, Radio City Music Hali artistė; Bakanauskai- 
tė-Tamošaitienė, Maspetho solistė; Viola Tamkiutė, muzi
kos mokytoja, buvusi “Dainos” vedėja; P. Dulkė, choro 
vedėjas ir solistas; p. Tamas, radio dainininkėj i J

I ’21 lįt

GROS J. AVIŽONIO JUNGTINĖ RADIO ORKESTRĄ ’
4 ‘ -M . 1,

Įžanga: Koncertui 50c., Šokiams—40c.

■ (*

.Teisėjas Rudich pareiškė M. 
Jącknickieneį, “Neturi šunies 
—sarmata.” Mat, būk jos šuo 
įkando vaiką ir vaiko motina 
reikalavo, kad Jacknickienes 
šuo turi būti užmuštas. Gi 
Jack, sako, kad šuo pabėgo.

Sveikatos departmentas pra
neša, kad New Yorke vėl ple
čiasi diptherija.

Išdeportavo 130 Žmonių
Amerikos laivas “Harding” 

iš New Yorko išvežė 130 žmo
nių, kurie yra deportuojami. 
Sako, kad jų tarpe 12 yra kri
minalistai, bet visi kiti taip ka
pitalistams nepageidaujami. 
R. Reimer, emigracijos komi- 
sijonierius, sakė, kad tūli iš tų 
žmonių atvykę 1932 metais, o 
kiti bent 20 metų atgal į Ame
riką. Reakcija vis daugiau au
ga ir išnaudotojai stengiasi 
kaip galima daugiau revoliuci
nių darbininkų išvežti.

“Morro Castle” Atgarsiai
S. Updike patraukė į teismą 

Agvi Navigation Co., ant $10,- 
000, reikalaujant užr K. Cana
van, kuri susirgo del ištikusios 
nelaimės ant “Morro Castle.” 
“Morro Castle” laivas sudoge, 
todėl, kad ant to laivo kompa
nija vežė 'amuniciją, pentą ir 
bombų gaminimui medžiagą. 
Ant laivo 'žuvo virs 140 žmo
nių. . .

200,000 Bedarbių Šelpia
New Yorko valstijos pageL 

bos skyriaus iždininkaš, ponas 
Solomon Lowenstain, sako, 
kad New Yorko valstija šelpia 
200,000 žmonių. Bet kągi tai 
reiškia, kuomet viename new 
Yorke yra-apie pusantro mili- 
ono bedarbių ir daugelis bena
mių. Lowenstein pasakoja, 
kad greitai jie negales ir da
bartinį kiekį bedarbių šelpti,- 
nes neturi pinigų. Visi darbi
ninkai turėtą/ energingiau k6- 
voti už priėmimą H. R. 7598 
biliaus, kuris yra už (darbinin
kų klasės draudimą.

Sekmadienį Kalbės Delegatai medų- 
Iš Prieškarinio Kongreso

Jau parvyko delegatai iš 
Antro Amerikos Prieškarinio 
ir Priešfašistinio Kongreso. 
Jie išduos raportą ateinantį 
sekmadienį, 8 vai. vakare, 
“Daily Workerio” parengime, 
kuris Įvyksta Central Opera

te girdėję Dr. Kaškiaučiaus į 
patarimus kaip naudinga svei-! 
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50 §
Tuojaus kreipkitės į “Lais

vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame..1 V J J1UUIV 1 1 V J <_vi .z

House,” 66th St. ir 3rd Avė., Todėl nesiųskite pinigų ir ne-1
New Yorke. Visi darbininkai 
ir darbininkės yra kviečiami 
dalyvauti, nes šis kongresas 
buvo labai svarbus ir dabar tu
rėsime pravesti jo tarimus ko
voje prieš karą ir fašizmą.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 8 d. spalio (Oct.), pas 
draugą K. Bender, 98 Talman St.,' 
7:30 vai. vakare. Visi nariai malo
nėkite dajyvaut, nes po mitingo bus 
prakalbos, tad atsiveskite ir savo 
draugus.

, ■ Sekr., M. Renkevičiutė.
(236-237)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau sesers, Mary Semson, 

Gyvenančios New Haven, Conn. No
rėčiau su jąja susižinoti. Prašau ra
šyti šiuo antrašu: Mike Flush' 
(Plaužius) Salvation Army, 25th St., 
New York City.

(237-238)

CLEMENT VOKEIAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Šėpai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno -apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balSama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.- <

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius 1 šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

weBgruamji. .■ ii i j. rr .i..»ju"jj 

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydaa tumiai |r ehroniikaa ryrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos t
Padarau iityrlmua kraujo ir ilanumt

DR. MEER
156 W. 44th St. Room

j, .-Nav York/ N^' T., •
Valandos Priėmimo i

Ryta nuo 10:30 iki 1. PO pietų nuo 4 
•' iki 8 r valandai! vaktrO );

Telefonas MEdallioh 3-1328,,

302

reikalaukite prisiųsti.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA Į

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 

‘tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

1 KAINOS PRIEINAMOS
949-1959 Willoughby Ave.

V Tel,, Stagg 8847

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadwaj 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviukai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. Ea$t 
Tel. HArbour 3424

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, jeigu jims gal
vos uodą niežti, tai kreipkitės pas 
mane ir aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika)
223 Second Ave., New Yorl<
Kampas 14 th gatvės, kambario No. 14

Telefonas: TOmpkins Sų. 6-7697
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 12 ir nuo 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto 

iki 2 po pietų.

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus', taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite •’ 

ir kokių tik reikia ,
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
J J • . ‘ . J 1 ' • ’

7 (BIELIAUSKAS) ?

LA1SNUOTAS GRABOĮUUS
i j ■ ‘j k j ‘ j , ■

660 GRAND ST., i BROOKLYN, N. Y.
• I

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą. *

■ ■ ■ .............

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. I

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
SpeciąliHtaR unt Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS;

nuo 11 iki 1
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Uniop Avenue

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Telephone Stagg 2-4499

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidĮoju 
tinkamai ir už prienamą kainą

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Sergančių 
Chroniškos

Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
h Išbėrimai, Krau
ki jo Nesveikumai, 

1 Nervų Ligos 
■1 Chroniški Skau- 
» duliaį, Skilvio, 

žarnų ir Mėšla- 
<] James Ligos, A- 

b e 1 n as Nugilpi- 
r . mas, Nervų Įde

gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi-

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

* * i r; i
231 Bedford Avenue

BRUOKLYN, N. Y.

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se- 

rūmų ir Čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 Si N. Y.

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė.' ir Irving PI. 

New York
. .Valandos—9 Ą. M. iki 8 P. M.

O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.




