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DOVANOS “LAISVES”; 
VAJININKAMS

Karo pavojus jau čia pat. Už
mušimas Jugoslavijos karaliaus 
Aleksandro Marselėj jungiamas 
su fašistine Italija, ir karo juo
di debesiai užgulė ant Europos. 
Jugoslavijoje prasidėjo masinės 
demonstracijos prieš Italiją, už- i
puolimai ant Italų konsulatų ir į Skiriaina tjkrai dar ne. 
t.t. O jau ir a.p Jugoslavuos, istorijoj!
ir Italijos diplomatiniai santi-i . .. . . J J
kiai buvo labai įtempti. :sunla. dovanų vajininkams, 

_____  {gausiantiems daugiau “Lai-i 
svei” skaitytojų. šEšlI 
ŠIMTAI DOLERIŲ. Iš to 
bus duota dovanos net 22 
vajininkam, būtent: l-$75 
2-$65; 3-$50; 4-$45; 5-$40 
Š-$37; 7-$35; 8-$32 
10-$27; ll-$25; 12-$22; 13-

. Hitlerininkų Ryšiai 
su Aleksandro

Nužudymu

ŽINIOS IS LIETUVOS

I

Maskvoje išeinanti “Izviesti- 
ja” įtalpino tuom klausimu drg. 
K. Radeko straipsnį. Jis sako, 
kad dabar yra didesnis karo pa
vojus, kaip bent kada pirmiau. 
Numatoma, kad užmušėjystėje 
galėjo būti ranka ir Vokietijos 
fašistų, kurie dabar nori išpro
vokuoti Europoje karą, kad at
sigavus nuo pereito karo pra
laimėjimų.

Lenino pastatytas klausimas: 
“Kas Ką?”, tai yra kas ką pra
lenks, Sovietų Sąjunga ar kapi
talistai, jau išrištas. Sovietų 
Sąjunga su kiekviena diena 
tvirtėja, o kapitalizme vis dau
giau plyšių. Sovietų Sąjungoje 
budavojamas socializmas, kas 
metai atidaroma tūkstančiai 
naujų fabrikų, dirbtuvių, kasy
klų, elektros gaminimo stočių ir 
kitų įmonių, o kapitalo valdomo
se šalyse viešpatauja didžiau
sias krizis. Sovietai šuoliais 
žengia kultūroje, industrijoje, 
visais frontais, o kapitalizmas 
smunka.

9

Nariai Parūpinę Planus, Ginklus ir Pinigus Jugoslavijos 
Karaliaus Nužudymui; {tariama Vengry ir liktą Fašistai

9-$30 žudyme Austrijos ministe-PARYŽIUS. — Jugoslav!- 
jos karaliaus Aleksandro Trio ’ pirmininko Dollfusso, 

$20; 14-$18; 15-$16; 16-$14; nužudytojas P; Kalemen tu- 
17-$12; 18-$10; 19-$8; 20-$7urėjo kelis artimus sėbrus. 
21-$6; 22-$5. ‘

Kiekvienas veiklus dar- (Aleksandrą jei ne Marselė- 
buotojas gali laimėti gražią je, tai Paryžiuje. Vienas iš 
dovaną, jei ne augštesnę, tai i trijų suimtų sėbrų, Sylves-

Jų buvo suplanuota nudėt

žemesnę, sulig pasišventimo 
ir pasekmių.

Didesnių dovanų gavjmas 
daugiausia priklausys nuo 
planingo darbo. Kas nuo 
šiandien, nuo pirmos vajaus 
dienos susitvarkys planus, 
užsibrė 
bergždžiai nesueikvoti, 
tuoj leisis vajun, toks drau
gas tikrai turės džiuginan
čių pasekmių kaip sau, taip 
kovingam darbininkų dien
raščiui “Laisvei.”

Be to, kas platina darbo 
klases laikraštį, tuo patim 
jis yra kovotojas už darbi
ninkų reikalus. Jis juk įtei
kia darbo žmonėms nepava
duojamą jų apšvietos ir ko
vos įrankį.

Vajaus laiku “Laisvės” 
kaina naujiems skaityto
jams yra $5.00 metam ir 
$2.75 pusei metų; seniems 
gi atsinaujinantiems skai
tytojams—$5.50 metam 
$3.00 pusmečiui.

30,000 Čilės Milicijos 
Maršuoja pries Fašizmą

Į Santiago, Čilęs respub
likos sostinę, Pietų Ameri

nei vienos dienos 
ir

Sovietų Sąjungai pavyko iš
vystyti milžinišką orlaivininkys- 
tę, likviduoti nelaimes, iškilti į 
stratosferą veik 14 mylių, Grp- 
movui be apsistojimo padaryti 
7,707 mylias, sudaryti • sklan- 
džiotojų oro traukinius, o tai 
vis yra pasauliniai rekordai.! 
Užvydi tam kapitalistai.

Kad atsilaikyti prieš šiuos 
Sovietų atsiekimus orlaivi- 
ninkystėje, buržuaziniai orlai- 
vininkystės specialistai griebia
si nešvarių priemonių. Kol kas 
jie'-visus tuos Sovietų atsieki
mus nepriskaitė prie pasaulinių 
rekordų tik todėl, kad Sovietų 
Sąjunga nepriklausė prie Tarp
tautinės Orlaivininkystės Fede
racijos. Betgi dabar įvyko tos 
federacijos posėdžiai Washing
tone, ir Sovietų Sąjungos Cent- 
ralinis Orlaivininkystės Komi
tetas padavė savo įstojimo ap
likaciją, tad buržujai tą įstoji
mą atidėjo iki sekamų metų. Jų 
žygis yra tik vienu sumetimu
paremtas, kad ir ant toliaus ne- milicijos susirinkimus ir de- 
priskaityti Sovietų orlaivininky- monstracijas; bet valdžia 
stės pasaulinių rekordų. Bet pabijojo gerai organizuotų 
su tokiais skymais jiems nepa- mįlicinįnkų ir leido jiems 
vyks paslėpti Sovietų atsiekim^- 'susirinkti.

Sovietų Sąjungoje prasidėjo w f • Ma71311 Moka 117mokinimosi metai. Mokiniams IWOiCnnlS mažiau mOKa UZ 
suteikta 300,000,000 naujų kny- Tą pat Darbą sulig NRA 
gų. 1935 metais planuojama 
išleisti mokyklom 400 skirtingų 
knygų, ] 
400,000,000 egzempliorių.

ter Chalny ištrūko iš polici
jos nagų ir pabėgo. Dabar 
kamantinėja Evar Reiche- 
na (Benešą) ir Zvenomerą 
Pospešilą (Jaroslavų Nova- 
ka). Jiedu buvo suimti be
bėgant į Šveicarija.

Reichen prisipažinęs, kad 
jis buvo narys teroristų 
draugijos Vengrijoj; Pospe- 
šil sako, kad juos pasiuntė 
organizuoti teroristai nužu
dyt Aleksandra. Jų lizdas 
pirma buvo Yanka Pustzoj, 
Vengrijoj. Kada Jugoslavi
jos valdžia per Tautų 
Lygų užprotestavo del to 
Vengrijai, tad teroris
tai . perkėlė savo centrų.

laike hitlerininkų padaryto 
sukilimo. ;

I

Franci j os policija tvirti
na, kad Hitlerio fašistų 
centras Muniėhe, Bavarijoj, 
parūpino Kalemenui ir jo 
sėbrams ginklus, iš kurių 
buvo nušautas karalius Al
eksandras. Hitlerininkų vy
riausio centro nariai išdirbę 
ir planus, kur ir ką sueiti 
Franci jo j ir kaip prieiti prie 
karaliaus. Kalemen su sėb
rais taip pat gavęs pinigų 
iš hitlerininkų. Naziai, mat, 
rokavo, kad nužudyt Fran
ci jos talkininką Aleksandrą, 
tai reiškia pasilpnint Fran
ci ją, kaipo Vokietijos prie
šą.

Tokius teroristus globojo 
ir Italijos valdžia. Kada, 
pav., Roamir Hostisil, vei
kiausia tas patą Reichen, 
pirmiau nušovė Jugoslavijos

Bedarbės Augimas
KAUNAS. -— “Lietuvos 

Žihios” rašo, kad šiemet bu
vo įregistruota 8,405 bedar
biai įvairiose savivaldybėse.

Apskaitoma, kad vienų 
metų -aikotarpyj bedarbių 
skaičius vidutiniškai paau
ga 10 nuošimčių.

Didžiausios bedarbės se
zonas tęsiasi 6-7 mėnesius 
per metus. Nors bedar
biams mokama po trejetų li
tų į diena viešuose darbuo
se, bet 40 iš kiekvieno šim
to registruotų bedarbių nei 
to negauna. Vyriausybė 
sako, pinigų nėra. Bet rie
bioms valdininkų algoms, 
kunigams, naujiems kalėji
mams ii’ kt. tai užtenka val
džiai pinigų.

Bedarbius, siunčiamus į 
viešus darbus, miškuose ir 
prie kelių taisymo, išnaudo
ja ūkininkai, perbrangiai 
imdami už maistą ir butų.

80 nuošimčių bedarbių 
yra su šeimynomis, surišti 
su gyvenamąja vieta. Bet 
40 nuošimčių jų negauna nei 
tiesioginės pašalpos nei vie
šųjų darbų.

Kai del tikro bedarbių

ISPANU REVOLIUCIONIERIAI KERTA 
FAŠISTŲ GAUJAS ŠALIES ŠIAURĖJE

Pasikartoja Mūšiai Sostinėje Madride; Fašistai Priversti 
Atšaukti Pasakas apie Revoliucionierių Žiaurumus

MADRID. — Per kelias 
dienas

Fašistų valdomoj šalies 
fašistinė Lerroux dalyje labai trūksta maisto. ’ 

valdžia gyrėsi, kad baigia Nes svarbiausi valgių šalti- 
sumušti kovojančius išvien | niai yra šiaurėje, kurią dar- 
komunistus, r e v o 1 iucinius i.bininkai tebelaiko >avo rah- 
socialistus ir sindikalistus! koše. Be to, jjer džkelie- 
šiaurinėje šalies dalyje. Bet čių ir kitų važiotes darbi- 
dabar pati pripažįsta, jog ninku streiką negalima pri- 
sukilėliai ten nepasiduoda. ’ statyt maisto į fašistų kon- 
Jie sunaikino ištisus žanda- (troliu o jamus miestus.
rų pulkus ir pliekia šamdy- į šalies sostinėje Madride 
tų legionierių govėdas, ku- vėl keliose vietose tuo pačiu 
rias Lerroux parsitraukė iš laiku revoliucionieriai štur- 
Afrikos. Ypač stipriai lai- mavo Lerroux fašistų spė

kas. Ties Bilbao jie užėmė 
dar vieną miesteli Ernadio, ...... 
nors valdžia skelbiasi, kad 
juos iš Čia jau išvijus.

Norėdami sukelt tikin
čiuosius žmones prieš revo-

ir
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į N ach Kamza sodžių^irgi s]ov^ttų laikraščio redakto-

iiKos sostinę, rietu ninei i- roristu šaika daly v 
koj, šiandien susirinko 30, |2 ■

Vengrijoj. Vis tai su žinia 
vengrų fašistų valdžios, ku
ri pataikauja .tai Mūssoli- 
niui, tai Hitleriui. Iš antros 
pusės, Vengrijos fašistiniai 
diktatoriai nuo senai šnai
ruoja prieš Franci ją ir prieš 
Jugoslaviją, kaipo Franci jos 
imperialistų tarnaitę. torių, primena; jog pagal

Dabar, b e t y r i nė dama, Hitlerio fašistų įkvėpimą 
Francūzų policija sako, kad buvo nužudytas šiemet ir 
yra įrodymų, jog ta pati te- Rumunijos ministeris pir

mavo nu- mininkas Duca.

rių Dr. Schlegeli, tai žmog
žudys pabėgo į Italiją, ir 
Mussolinio valdžia atsisakė 
sugrąžint jį teismui į Jugo-

MASKVA—Karl Radek, 
vienas iš Sovietų valdžios 
organo “Iz.vieštija” redak-

000 milicininkų. Jie demon
struos gatvėmis kaipo res
publikos sargai prieš grę
siantį fašizmų. Nuolatinės 
armijos vadai reikalavo,kad 
valdžia uždraustų tokius

. WASHINGTON* t—Mote- .okyKlom 400 SK.rungų Biuras d kad'suMg 
kūnų k.ek.3 . pas.eks ; NRA> ■

(įvairiose, pramonėse* rą°te- 
I Pennsylvanijos Murėjų P h i- rims yra nustatyta mažesnė

kosi mainieriai, įsidrūtinę 
kalnuose. Nors valdžia 
skelbia, kad “beveik baigia” 
atimt ginklų centrą Oviedo, 
tačiaus vėl pati praneša, jog 
revoliucionieriai laikosi ten 
gelžkelio stotyje ir keliuose liucionierius, fašistai buv^ 
kituose punktuose. Fašis
tai didžiuojasi, kad jie su
deginę Covadonga viešbu
tį, kur buvo įsidrūtinę suki
lėliai.

Negalėdami ginklais įveik
ti revoliucionierius šiaurėje, v........ ................------ -

fašistai siuntinėja lėktuvus, gas buvo gyvas sudegintas, • 
skaičiaus,, tai jų yra nepa-.iš kurių beria lapelius, skelb- bet ji suspirgino pe darbL 
lyginattiai daugiau, negu darni, būk Visuotinas fetr^i- • įlinkai revoliucionieriai,! ale 
įregistruota.

paskleidę gandus, būk “rau
donieji” gaudo ir gyvus de
gina kunigu ° ir vienuoles 
Dabar tų melų pati valdžia 
atšaukia. .Nors, kaip kata
likų laikraštis “Ateities Am
žius” tvirtina, vienas kuni-

I

kas ir sukilimas jau 'esą h’iržu•*žiniai suk”“Kai Čatį- 
“sulaužyta.” ’ ' • K .joj. . ; •

Benamiai Vaikai• . ’ » 1

Lietuvos laikraščiai rašo, 
kad daugiau atsiranda 12-13 
metų vaikų be jokios prie
glaudos Šiauliuose ir kituo
se miestuose. Jie turguo
se žulikauja, vaginėja išgy
vena kaip kokie urviniai 
žmogiukai. Vis tai pasekme lavų) tikybos vado Latvi j o-

Vienoje arkivyskupo 
vasarnamio pašiūrėje jis bu
vo šiaudais ir medinėmis du:

. rimis apkrautas ir padegtas. > 
I Arkivyskupas už kelių 

WASHINGTON. — Viešųjų valandii būtų ėjęs į teismą, 
darbų administracija skelbia, kaipo vyriausias liūdinin-

Nužudė Stačiatikių
Arkivyskupą Latvijoj

RYGA.—-Rado apdeginta 
lavonų nužudyto arkivysku
po Ivano Pommerio, ty
riausio stačiatikių (pravOs-

fašistų ir buržuazijos sure- je.
Jdymo, krizio ir bedarbes.

ue.www Tt'.ut , 1 ..... i ,

Beždžionė Apgynė Emo- Fan”08 Darbininko Alga 
gu nuo Didelės Gorilos

BERLYNAS.—Įėjus žvė 
rinčiaūs tarnautojui Ę. Wil- 
kei į beždžionių klėtką, 500 
svarų gorila šoko ant jo, 
parmetė jį ant žemės ir ėmė 
visaip lamdyti. Tuo tarpų 
kita beždžionė, šimapanzė 
Toto pasigriebė Wilkes bi
zūną ir ėmė juom vanoti go
rilą, kol ' pastaroji: r paleido 

hįpdraudos kaštai'gultų ant .Wilkę? Jeigu ne-šimpanzės, 
pačių da^įniiĮkų sprąndo.. pagelbaį tai gorila būtų ga- 

v. . . Įėjus užmušti tarnautoją. ,Siuom rinkamų jvajauš Jąir Į  J

Roosevelt “Studijuoja” 
Bedarbių Apdraudą

WASHINGTON, r- Pre- 
zidentas Rooseveltas yra 
paskyręs vienuoliką grupių 
buržujų profesorių ir kitų 
politikierių, kad tyrinėtų, 
kaip galima būtų šioj šalyj 
įvesti bedarbių, senatvės ir 
kitokią . socialę apdraudą. 
Tie poneliai, suprantamą, 
išradinėja būdus, kad- visi

kad Jungtinėse Valstijose far- kas prieš tardomus bažnyti-1 
mų darbininkams vidutiniai niQ turto vagis> poljįija
mokama po dolerį į dieną ir g -• kad jie-todel -į ir nu. 
dar duodama pragyvenimas. J.- Tg io raštinės išvoc- T.-.i, sako, dabar jie uždirbą fua®-. ls 3° \astines įsvog 
93 nuošimčius, lyginant su ta dokumentaijr. tuh bran- 
nri( škariniais laikais. Bet vai- gumynai. Jis buvo Latvijos 
dininkai nutyli apie šimtus j seimo narys ir juodžiausias 
tūkstančių lauko ūkio darbi- i revoliucinių d a r b i n i n kų 
ninku, kurie dirba tik už pa- priešas. . • ’ 
valgį arba su primokėjimu 25! ; :

Protestonai Lynoja
Prieš Hitlerininkus

MUNICHE, Vokietijoj, 
didelė minia pro vestom’ de
monstravo gatvėmis prieš 
Hitlerio pasidr-ą vyriausią 
liuteronų tikybos galvą Mu- 
ellerį. Demonstrantai su 
panieka baube ir švilpė ne 
tik prieš MuelLrį, bet prieš 
patį Hitlerį, kuris tuo lai
ku, pereitą penktadienį,, 
pats buvo Muniche.

Maršuotojai sukėlė di
džiausią pašaipom ir panie
kos lermą, traukdami pro 
hitlerininkų centrą Rudąjį 
Namą. Iš antros pusės, jie 
šaukė: “Valio Meisseriui!” 
(protestonų vyskūpui,, kuris 
nepasiduoda Muelleriai). • 
, Meįsser išmestas iŠ vys
kupystės už atsisakymą nu
silenkti prieš Muellerį. .As
tuoni liuteronų kunigai are-

įtarpiu rooseveltininkai
ladelphijoj yra iš Sovietų Są- algą negu vyrams, nors jos skleidžia kalbas, kaip jie 'rū- Brazilijoj Policija Užpuolė r r

pinasi bedarbių apdraudą* ir 
“gyvenimo užtikrinimų vi-

jungos pasiųsta 147 audiniai ir atlieka tą. patį darbą. '
200 piešinių. Jie bus išstatyti v- f —z—
Pennsylvanijos Muzėjuje, Fair- Mažina Bedarbiu Šalpą ,siems žmonėms.” ‘ Prigavi- 
mount Parke Draugams yra WAsHjNGTON. - Rugsė- kiškai, jie medžioja sail. baL 
patartina matyti kultūrinę So-I .^
vietų Sąjungos pažibą. šalpų administracija davė 110 masiniam judėjimui UŽ tik-

Sovietų Sąjungoje, kasant ka-.,miest^ bedarbiams šelpti $46,-j rają apdraudą pagal Bedar- 
nalą tarpe Volgos ir Dono upių> 276,000, taigi 3 milionus dole-’ bių • Darbininkų ApdraudoS 
yra surasta daug senovinių mažiau, negu rugpjūčio (Bilių H. R. 7598. 
svarbių liekanų.
apie 25 kalnelius, kuriuose at
rado kadaise galingosios toto
rių “Auksinės Ordos” istorinių 
palikimų. j

• 'Sovietų Sąjungoj. Jis yra na-į Darbininkai, ] ,,
Didžiausias medicinos profe- rys jr visapasauliriio Medikų apgauti.' Rinkimuose rem- 'ja: ir fašistai muša susipra- 

sorius L P. Pavlov sulaukė 85 Susivienijimo Komiteto. Sovie- kite tiktai Komunistų Par- tusius darbininkus šalin nuo 
metų amžiaus. Jis vadovauja tų valdžia sveikino jį laike-šių tiją, kuri viena tekbvojaf už balsavimo vietų šiuose Hn-

Uniją, Nužudė Darbininką
‘ RIO ’ DE JANEIRO. — 

Brazilijos policija įsibriovė 
jo mėnesį šiemet federalė pa-,.sus ir > stengiasi pakenkti į valgyklų tarnautojų uni-

_____ ____ __ Nes su- 
Iškasinejo ”!gne,s^7~ne todve2’. lig šio biliaus visus apdrau-

bių skaičius mažėja, be to e ,Įj0S kagtus turėtų sumokėti 
vien tik kapitalistai ir val
džia. ■

kad valdžia juos vis labiau al- 
kina.

jos centrą ir nužudė vieną 
darbininką. Kovoj sužeista 
dar 12 asmenų. Policijos, 
viršininkas sako, kad dar
bininkai tarėsi sudaryt smo
gikių būrius kovai prieš po
liciją, kuri eina išvien su 
integralistąis-fašistais. Dar- 

nesiduokite1 bininkai kaltina, kad polici- I • . • , A v • i • v . • .

iki 5Q centų per dieną. 
» { ’ , . I ......y . i

Taiitų Skirstymas pas 
Rumunijos Fašistui1
•i BUCHAREST^ — Fašistinė . . .
Rumunijos valdžią išleido įsa- menesius sunkioji Sovietų 
kymą, kad f biznio įstaigose tu- pramonė atliko 64 nuošim- 
ri būt sanjdoma ne mažiau■ čius darbų sulig plano; o 
kaip 7,5 iki 80 “tikrųjų rumu- f šieniėt per tuos pačius me
nų” iš kiekvieno šimto tarnau-1 nesiūs jau virš 73 nuošim- 
tojų. Fašizmas yra neatski-’čių. Traktorių gamyba iš- 
riąmas nuo paaštrinto kitatau- i pildė planą 77 nuošimčiais 
Čit) persekiojimo. bėgyje šių devynių mėnesių;! n-r Tiilrcfanrmc Mvliii

geležies pramonėje pasiekta lUKoiaiiUUd HlJUlį 
virš 76 nuošimčiai; trąšų

Sovietų Sunkiosios
' Pramonės Didėjimas ^u?d. kaiP°

ta j . i ninkai. Jis pats laikomas
. MASKVA. — Pernai per | p0 areštu savo palociuje.

pirmutinius devynis metui prnteStonu maištas išreiž-Protestonų maištas išreiš
kia smulkiosios miestų ir so
džių buržuazijos bruzdėji
mų prieš Hitlerio tironijų.

Iš Automobilio Šnekasi
čiiį persekiojimo.

SCOTTSBORO BYLA
Apie naujesnius įvykius1 pagaminta J4 nuošimčiai ir __Qenerai Electric Kompa- 

Scottsboro negrų jaunuolių pusė. O plieno ir spyžio šie-<nija pagamino -tokį radio 
byloje, draugai, skaitykite met per tris ketvirtis metų aparatą -utomobilian -, kad 
redakcinį straipsnį šiandien nulieta antra tiek daigiau, per jį gahma susis:.* keti su

SCHENECTADY, N. Y. t

augštom medicinos mokyklom |sukaktuvių. tikrą bedarbių-apdraudę ilfkiinuose. S •; ) •

-’-— — ---r--------ę —— —"A'---------C-------  ---------- — V r -

antrame puslapyje. Pasku- kaip per ištisus 1933 metus.’ 
tinėmis dienomis plačiau Princeton, n. J.__
paaiškėjo adv. Leibowitzo jįam susidūrus ties 
mekleryste su negrų kuni- Neck, trys važiavusios moterys .H. Lang, naudodamas trum
pais toje bylojfc. a , ‘užmuštos ir 2 sužeistos., J pas radio, bangas.

Australija “antroj pasaulio 
pusėj”. Tą sėkmingai iš-Princeton, N. J.—Automobi-

i Penna'bandė inžinierius Chester
i
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Scottsboro Jaunuoliai ir T, D. A.
Tūli negrai kunigai, buržujui ir advo

katas Leibowitz pradėjo bjaurią smalą 
virti prieš Scottsboro jaunuolius. Jie jaii 
senai dantį griežė prieš. Tarptautinį Dar
bininkų Apsigynimą, prieš koįnunistus 

. ir abelnai prieš revoliucinius darbiniu- j 
kųs, kurie masinio Judjejimo pa£ 
šiėl išgelbėjo jaunuolių gyvybę, 
dienomis iškilo7 į viršų konspikatprių 
niekšiškas skymas sudemoralizuoti jau
nuolių apgynimą. Susidarė grupė kuni- i 
j;ų, nuvažiavo į Alabamos kalėjimą ir 
pradėjo įkalbėti nuteistiems mirtin jau
nuoliams Norris ir Patterson, kad jie at
mestų Tarptautinį Darbininkų Apsigyni
mą ir tolimesnį jų gynimą pavestų adyo- J 
katui Leibowitz. Tuojaus šis sutvėrimas 
paskelbė per buržuazinę: spaudą, kad jis 
gavo nuo jaunuolių įgaliojimą juos gin
ti ir kad T.D.A. turi pasitraukti ir visus 
teismo rekordus perduoti jam. Jis tą 
pareiškimą ir pareikalavimą padarė spa-' 
lių 4. d.

T.D.A. Apsigynimui rūpi išgelbėjimaš 
jaunuolių gyvybės. Todėl jo advokatai 
pareiškė, kad jie sutinka perduoti visus 
rekordus iudokumentus Leibowitzui, jei- į 
gui jis pilnai įrodys, kad turi tdkį įgalio
jimą nuo Norrffrir Patterson. ‘Tuo far- į 
pu Apsigynimas dės v.įsas, pastangas ■ su
mobilizuoti darbo mases ų^'jaunuolių pA-I- 
liuosąyimą. Pasmerkė tuos kunigus rir 
Leibowitz, kurie slaptaj sudarė> suokalbį 
ir bando sukelti visuomenę j ir jaunuo
lius prieš komunistus,-kurie pasirodė ge
riausiais -Scottsboro jaunuolių draugais ir. 
gynėjais. Anuo laiku pats Leibowitz vie- ! 
šai pareiškė, kad jeigu ne Tarptautinis i 
Darbiiiinkų Apsigynimas, tai jaunuoliai' ! 
būtų buvę senai sudeginti elektros kėdė
je. O dabar jis keikia T.D.A. masinį 
veikimą už jaunuolius ir reikalauja, kad > 
būtų, atsidedama išimtinai ant tdismo.

Kuomet T.D.A. advokatai Pollak ir. > 
Fraenkel rengėsi viską perduoti Leibo- • 
witzui, manydami, kad jis ištikrųjų gavo 

•nuo jaunuolių įgaliojimus, .gauti laiškai 
nuo tų jaunuolių, kad jie pilnai pasitiki 
Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui 
ir/prašo toliau rūpintis jų reikalais. Jau
nuolių laiškai rašyti spalio 8 d., adresuo
ti tiesiai T.D.A. advokatams. Na, o Lei- • 
bowjtz dar spalio 4 d. gyrės turįs tuos 
įgaliojimus nuo jaunuolių 1 Day daugiau, 
jis spalio 4 d. gyrėsi, kad jaunųojių tė
vai taip pat prakeikia T.D.A. ir komu- j 
nistus ir atsiduoda ant Leibowitz ir ku- ; 
nigi/ ■ valios. Bet štai “Daily Worker” i 
spalio ’ d.- patalpina originalį pareiški- i
mą, "padarytą Spalio 11 d. motinos Ida

------................... . ...I .......... . w. =

.: čiaųsį;Ted^mSui^iUefeti iĄĮ^bMncĮ^ itie^j|)įa Į 
nuosprėnhį pries jkpnųoljįjis. j Į; "

' Reiįia atminti stįai ką. i Tie jalmupjį-aij 
i nuteisti mirtin. jie' atskarti’. nuo pas'aii-. ■ 
; lio ir Įtenkinami. Jie dar hėr'a p jinai klą-i;
i siniai susipratę? į Jie yra religiniai. Ii* 

štai, pasinaudodami: ta proga, kųnig^iU 
I lenda prie’jų Ir; žada jiems “laisvę”,1 jei- 
• gu jie atmes komunistus ir atsidės ant 
! jų ir ;aht * dievo. - Jaunuoliai gali susvy

ruoti. Nereikia stebėtis. O gal ne: iš 
jų laiškų, rašytų 8 d. spalio, atrodo, kad

1 jie gerai laikosi prieš tuos konspirato- 
rius.

Nežiūrint, kaip dalykas užsibaigs del 
i apeliacijos padavimo, kam jie paves tą 

tedHiii'šką, legalį žyįį padalyti, mūsų pa- 
i reigos linkui nekaltų ’jaunuolių pasilie-- 
j ką tqs pačios. Visaįą būdais mes turime 
' remti jų gyvybei gelbėjimą.;; Teismai sa- 
Į vii keliu, o masinis judėjimas už jų pa- 

liuosavimą eis savu keliu. ■ ■;

7T

kratijos garbintojas. ; Savo Wū.r« paviršiaus., • Vasaros lai-
1 r 4-✓sis 4.’L ____ X1 Visur Komunizmas Ei

na "Jų” Keliu, bet Jie 
Prieš Komunum;)

bet augščiausias • nistus, kam jie tą socialde- 
Niekur ir nie- mokratija kritikuoja ir

kuomet • Komunistų Partija prieš ją ;eda kovą. Išvadą sy gyvenimą.
I Kazakstano tautos per am
žius neturėjo pastogės. Per

Pykti neapsimoka. Rei
kia juoktis iš Prūseikos ir 
jo kolegų naivumo. Jie ma
no, kad jie už visą svietą 
protingesni. Jie karštai įsi
tikinę, kad jų “filozofijos” 
niekas nesupras. Bet'nie
kas is to neišeina. . Blofas 
toli negali nuvesti. .Ir štai kus. Taip pat mūsų parti-j

apaciąs, 
viršūnes.”

straipsnyje . “Palų)tayojau
tieji Išganytojai” jisai ir 
dabai,* tvirtina, kad social
demokratija niekados nebu
vus ir negalinti būti darbi
ninkų reikalų išdayikę, bur- 

! žuazijos viešpatavimo, rams- 
I tis. Todėl jis keikia komu-

kaš teh tęsiasi tik per du mė
nesiu. Kelių per , kalnus ir 
apie juos nebuvo; sniego pus
nynai riogsojo per amžius. 
Spalio revoliuciją surado tas 
tautas pasibaisėtinose aplinky
bėse. Pravęęle kelius, pastatė 
mųkyklas, k)įuj?#us^ pravedė te
legrafą, ‘ radio ir tūstančius 
atspausdintų knygų nuvežė, 
kad panaikinus per amžius 
viešpatavusį . nekultūrifiį tam-

% .J /■ii 
' 'I
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Dieąraščio aLaisvės” Vajus
• a

Šiandien prasideda dienraščio “Lais
vės”, naujų iškaityto jų gavimo vajus. Vi
si skaitytojįi, visi dienraščio draugai, vi
si revoliuciniai darbininkai ir dąrbinin- 
kės kviečįami talkon. Darbas labąi svar
bus ir, dabartinėse krizio sąlygose, nelen
gvas. Tą mes gerai suprantame, Bet mes 
taip pat žinome, kad mūsų judėjime, 
dienraščio “Laisvės” draugų armijoj, yra 
šimtai kovotojų, kurie praeityje nugalė
davo, nugalės ir dabar visus sunkumus. 
Jie stos į vajaus rugiapjūtę. Jie supran
ta svarbą gavimo naujų skaitytojų ko
munistiniam laikraščiui. Jie supranta 
“Laisvės” . rolę darbininkų ; judėjime.

Šiemet vajus bus varomas labai plačia 
papėde. Dienraščio bendrovės direkto
riai paskyrė virš šešis šimtus dolerių do- 

. vąnomę. Tai nepaprastas ; dalykas mū
sų judėjime. Niekados pipmiau nebūda- 

' vo tas bandoma, žinoma, šitos dovanos 
nepavaduoš* draugų pasišventimo ir atsi- 
dėvidio mūsų judėjimui.- Bet jos pagel- 

: bes draūgainš, kųHe 1 darbuosis vajuje, 
kurie pašvęš daųg'laiko’ir energijos, tuo-' 
mi,* kad padės jiems padengti išlaidas, 
surištas su rinkimu skaitytojų. Antra,, 
bus' nors menkutis atlyginimas už jų 
darbą. Reikia atminti, kad didelė masė 

'’mūsų skaitytojų yra bedarbiai. Yra to
kių, kurie jau randasi ant “bread lines”. 
Gerai pasidarbuodami vajuje, įdėdami 
laik.o ir energijos, laimėdami dovanas, 
jie laimės tam tikrą finansinę paramą.

Bet “Laisvės” vajus negali pasiremti 
vien tik specialiais vajininkais. Jis tu
ri apimti plačias skaitytojų mases, visus 
skaitytojus. Mūsų obalsis turi būti: 
Nors po vieną naują skaitytoją!

Todėl, draugai ir draugės, stokime į 
darbą. Lai šis vajus sužadins visus ir 
baigsis pilnu atsiekimu mūsų bendro tik
slo!

neniekino smulkiųjų biznie- tokia: kas liečia Strazdą, tai i 
rių. Priešingai, partijos socialdemokratijos elgėsis ži«o
visuomet buvo nusistatymas 1914 pietaįs nebuvo darbi- amžius ganė bajų-ponų gyvu- 

. .. i.*- . . j.,,—--c t—pardavimas, liūs, gyveno kalnų urvuose.
rių į, proletariato _ talkinm-j įaįp pat jos darbai Vokieti- , Tolimus Sibiro • Jakutijos, 

’. nn-’Jc ,x--4.ijoj, Vengrijoj, Austrijoj, aukso šalięs, gyventojai jaka- 
musų didvyriai atsidūrė uzr I ja niekuomet.niekur nebūvo j jjeįuvoj 1919 metais ■ nebu-1į ' 1 r: u? v’ .

. burtam: rate ir iš jo išsikal-j pasisakius už “dualinį uni-j 
būti nebepajėgia. Kiek jie jizmą,” tuo būdu, jinai dabar 
daro išvadų, tiek padaro negali jo atsisakyti, 
kontradikcijų ir klaidų.

už traukimą smulkių biznie- L jnkų klasės

joj, Vengrijoj

k

; tai ir Junguzai per amžius ne- 
vo pasitarnavimas buržuazi- j tųr®J9 sav9 pastogės. Kapįta- 
jai. UŽ tai sklokininkai vi- neprileido jų, pne šalįep 

_ , _ . jsur sudaro bendrą frontą l 5
] Dabar eikime prie Prūsei- j su sociaidemokratais prieš Južsi^t" 1 ir gyvent 

Paimkime Prūseikos “Ga- ikos.leitenanto btrązdo. Tam I komunistus. S o e i aldemo-iL'tSe audeklo šėtrose ^žiū- 
■ajmės” nuolatinį; šdpalįoji-:pačiam “Gadyrms ’ numę-, kratija jien)s geresng už ko- 'rint, kad žiemos šaiėili’desiek- 
mą, kad Komunistų Inter- ryje gaidišku d r ą s u m u į mUpizmą! štai kodėl Štraz-, davo nęt 65 laipsnius šalčio, 
naęįonąlas “permainė” savo jisai straksi. . Jis , prirašė *_ ' y -
taktiką, arba, kaip ji salto, bei prisėdėję virš.tris spal-1sutilpti Komunistų 
“Kominterne papūtė lyg ir tas išniekinimui ir pažemi- joje; Jie buvo mųi 
naujas vėjas” (;“G.” spalių nimui Ghicagoje įvykusio is- 
11 d.). Kalbama apie Vo- torinio kongreso prieš karą| 
kietijos Komunistų Parti- ir fašizmą. Strazdui labai!
jos ir “i 
cijos” susitarimą bendrai kuomet žmogus neužsimer-j 
veikti darbo unijų klausi- kęs meluoja. G 1 ii-* 
mu ir kovoje prieš fašizmą, žmogus niekadęs nesuprato i apie _ 
Toliau skaitome: “Vokieti- ir nenorėjo suprasti komu- {kritikos laisves. Girdi, vis- 
jos Komunistu Partija atsi- nistinio judėjimo ir jo poli- Į<as įsakymą, pagal , ** . , 1 O T- 1_ • Unci4-i»nlrnnoc Tai nmnicj vio.sako nuo savo senovinio nu- kos f Jis buvo ir ;
sistatymo ‘raudonųjų uni- Ipardavikiškos s o c ialdemo 
jų’ klausimu.. Išrodo, kad į 
ji baigs su dualinių uni- į 
jizmu... ” : Kitoj vietoj vėl i 
gieda: “Po to, kaip patsai! 
Internacionalas' pasisakė už i 
bendrą frontą su socialis-1 
tais ' ir faktinai atsisakė į 
nuo šavo'teorijos apie ‘so-i 
cialfašizmą/ visi komunis-1 
f' " -■ 1 ’
krypo į geresnę pusę.” 

labai .džiaugiasi — bent jau i 
turėtų džiaugtis! Dar dąų-1 
giau pasismaginęs jis * ker-1 
ta. nuo peties .sekamą: iwyq. u.

“Ne Opozicijai, bet Ko- Lugovskis pasiūlo pasiųsti pa- 
munistų Partijai : 
keisti savo taktiką. Ir tai pasaulinio proletariato vadui, 
visais pamatiniais klausi- Pasveikinimo turinys 
mais—unijų, bendro fronto, mas visų delegatų ir svečių at- 
masinio, veikimo ir tt. Fak- stojimu ir šauksmu: 
tinai Kominternas pasisuko VUOU Draugas Stalinas!

Sekančia diena visi delega- is. savo pozicijų ir priėmė . v ..r 1 tai važiuoja į aviacijos paro
dos aerodromą.

Sekamą suvūžįavimo dieną 
prasideda prakalbos Sov. Są- “Laisvės 
jungos tautinė literatūros at- daryti.

Baltgudijos, senumo, sveriu 195 sv., 5 pėdu 
progra- Gruzijos, Armėnijos, Azerbei- ir 11 colių aukščio. Alcoho- 

rną! Tokius stebuklus da- džano, Totorijos, Tadžikistano, | lipių gėrimų nevartoju ir ne- 
Lar a L oi Liti Priispikn i Turkmėnijos ir Uzbekistano. rųkau tabokos. Jau bus kokie

aukso kasyklų-mainų, jiems

į
£\
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das ir Prūseika nebegalejo 
į Parti- 

mųsų eilėse 
svetimi žmonės.

Strazdui mūsų partija
komunistinės opozi-1 nesiseka — negali sektis, ! niekados negali jtikti. At- 
snRitnrima bnndmi kuomet žmogus neužsimer-1 simenhte, kiek jis ir jo visi J

kęs meluoja. O gal tas i dievai yra prisek-
“užgniaužimą”

kos? Jis buvo ir pasiliko į instrukcijas. Tai buvus vie-
(Tasa 4-tam Pusi.) ■

Pirmas Sovietų Sąjungos Rašytojų 
Suvažiavimas

Man pačiam, 1929 metais, pri
siėjo būt liudininku to nelai
mingo, tų tautų gyvenimo. 
Briedžiais pravažiuodavau pro 
šimtus kojohistų į dieną ir 
niekur negalima buvo Surasti, 
pastogės, kurį būtų..pastatyta 
del Jakutų ar tunguzų-račio- 
nų.

Šiandieninis tų tautų gyve
nimas; jau susilygino su euro
piečių. gyvenimo lygmala. 
Briedžiai—ir tie jau turi savo ' 
pastogę. Tos pačios tautos, 
kurios seniau neturėjo savo 
pastogės, šiandien gyvena sa
vo rankomis pastatytuose 
miestuose ir kolchozuose. Lai-' 

ikraščįų ir knygų reikalavimas 
I auga dar sparčiau, negu tarp 
• bąltųjų Europos tautų. (Jaku- 
tai ir tunguzai-raęionai yra 
mongolų raąės. Bet yra davi-

I
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I 
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(Tąsa) Inomis vargo, ašarų ir dvasinio! •. ~ • .. , - -j. •
nunuolimo ; kad Jie Per ledVnus ateJo /

- < As nepajėgsiu jo piakalbąj iQ1;tQC aneicrvvn ls Amerikos ir ..paeina is Ame*.,
tinio judėjimo" reikalai nu-;aprašyt—jo perdaug kilta kai-: Pabiro kalnu^Af" '■‘kos indijony rasės.) '
kl-ypo l gerėję pusę.” , įba nepaduoda mano plunks-,ganistane> kur< randasi 5.6

PvTianlVd iŠ fn i nąi verst į lietuvių kalbą ir ap-1 (. ■ . \ .'v. BruseikUn zwmą,;.1^ . ; to ragyt ,.Q žodži^. ; ; - 1;.. .. ,, ■ Ujkstaitf iiis įmetrų augsč/0 virs
A. M« VadapaJ-as 

. < i : : . . « )

« 
munistų Partijai

Užsibaigus M. Gorkio pra-l 
kalbai seka pasveikinimas nuo 
Donbaso mainierių, per d. Izo
tova. Užsibaigus prakalbai d. .

reikia, sveikinimą d. Stalinui, kaipo

(Bus daugiau)
—[--------- “rf—ri- v: "U" |I^‘J»I" —*r- »« 1 "l! T' 1 " '<« 1 "1 —7~T
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priima-

Tegy-.
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

371 Lake St., Newark, N. I.
Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

■ I .

i

Į j
Sekančią dieną visi delega 111

ATSIRADO KIRMĖLIŲ?
{••i.z-v.-'V* •’> A r. •. ,-oT. :■

Meldžiu jūsų pataripio per 
” dienrašti, kas' man 
Aš esu vyras 52' metų

t.dĄ ’ ’ 11
r* -,•* * 1 • * J * * f . 4 •

Akyvąizdęje , šių dąkumeųtų, 
advokatai tuoįąus < priruošė ’ ir pridavė ! 
Jungtinių. ValstijųAugščiąųąiam Teis- i 
mui Visus teismo rekordus ir ruošia pa- I 
čią ‘apeliaciją. Taip pat jie pareiškia, ! 
kad jeigu Leibowitz kada nors pilnai įti- I 
kins; kad jfs tūri jaunuolių įgaliojimus, 
T.D.A. pasitrauks nuo. apeliacijos ir per
ves yiską jam. Dabar buržuazinėj spau
doje, Leibowitz giriasi, kad jis turįs jau
nuolių laiškus, rašytus jau po spalio 8 
d. Bet laiškų turinio nepaskelbia. ‘

šitos Leibowitz ir kunigų šunybės yra 
smūgis Scottsboro jaunuolių gynimo Rei
kalams. ’ Bet T.D.A.' nenuleidžia rankų. 
Darbas Lūs tęsiamas. Nesvarbų, kas pa
duos apeliaciją. Svarbu, kad sumobili
zuoti plačias masęs ir priversti Augš-

' > Lt ? j

Komunizmo Šmėkla
Federacijos Konvencijoj

. Arperikos Darbo, Federacijos vadai ne
gali, ramiai,, užmigti. . Ji.ems visur sap
nuojasi komunizmo šmėkla.,- Ir jie jos bi
jo? štai' Federacijos konvencijoj jie pa
statė kelis kalbėtojus keikti ir niekinti 
kpmunistus, bet apginti komunistus-'ne- 
leidę, lįiękain.! ' 11 ’ •: {1 • 'f'

. /įKaras., k(žipųnizmūi”;b’ sąy^įą Gręęnąf ■' 
ir. Woilai, . Jįęjn^.pritųravdją.. visa Jbyr '

♦ 1 ■ • V • ‘ ZZ 1 ' ‘ •

guliuoja—tos dujos, palfei žar
nas beeidamos. žinoma, to
kiais atvejais ir skonis burnoj 
esti nekoks.'

Kas daryti? O gi maisto, 
Drauguži, žiūrėkite, kad būtų 
paprastas, nesugadintas, nede
natūruotas. Daugiau vartokite 
daržovių ir vaisių—žalių, bet 
galima ir pavirtų, bei džiovin
tų, konservuotų. Tik gerai 
viską kramtykite; kas nesu- 
sikramto, plušų, šiaudų, rupie- 
nos nerykite, o tik syvus ir 
minkštimus. Labai, mažai te- 
vartokite angliavandžių, ypač, 
ąiilfinių valgių, skrobylų-krak- 
molų, Vidutiniai kiaušinių, 
pieniškų, žuvų ir šviežios mė- 

(Soš. Po, truputį saldžių daik- - 
Tų—medaus^ rudojo .cukraus 
arba gero sįropo, bė sieros. . 
Šaldymai geriausia naudoti Ik 
kionado pavidale.
' Po kiekvieno valgio būtinai 
imkite po truputį kreidos mil
telių. “'Prepared chalK”, po 
trečdalį šaukšielio, vandenuku 
hugerdami. mėnesių mėnesius. 
Smarkių, deginančių priesko- 

Uvisą revoliuciją jau 6^ mėtai ųfų nevartokite. ? Taipgi' ne
kniaukia, vartokite perdaug rukščių ar . 

perdaug saldžių, perdaug, kar- 
Turįu pa- štų ar perdaug'šalių, ir riebiu, . 

rūpinos? Kas'joms literatūrą mato paabejoti, ar tikrai Jūs riebaluose kepintų valgių, 
gamino? Veik visų šių tautų turite savo nemažam pilve to- Imkite būtinai iodo tinktū-
valstiečiai buvo sugrūsti į kąl- kių šaunių, maištingų “burdin- 
nų skalas, o gera žemė buvo gierių.”

Jums veikiausia tik taip sau liaukos, “Thyroid tablets, gr. 
tautų paprastas vidurių nemalimas. 14, P. D., No. 100”, po vieną 

vai- Rūgimo gal susidaro perdaug, Į prieš valgį, per keletą mėne- 
Būtinaieikite'gerokaipa- 

•: Q/tjQkia?A sivaikščioti kasdiena. Ir pama- 
___ < 1 • * A _ T ak. L’ _ V ♦ 1 • V

taktiką, kurią rekomendavo 
vesti ir vedė Komunistinė
Opozicija.”

Kitais žodžiais, Komu
nistų Internacionalas už
grobė “Opozicijos” 

bar skelbia Prūseika.
Amerikos Komunistų _

Partija irgi pasitaisius. Sa- pirmą kartą savo gyveni- mano pilve atsirado kirmėlių.
J & ' me paaiškint, kokiais sunkiais Kartais jos man padaro burnoj

- - - keliais prisiėjo pereit laikus,' negerą skonį ir verčia mane
’ i kuomet tautinė literatūra buvo f vemti, y - • - •

•u - • V '- prispausta caro laikuose ir į gnu, tai
kad į bęilr. Jęąįp spalio revoliucija išvystė j balsais cypti i

. drą frontą kviečia ne ąpar visus gabumus rašytojų, gei- šiaip aš fiziniai sveikas, tįk 
Čias, bet augšeiausias, vir- u____

i šūnes, kad i smulkiuosius tąriato rašytojais.
I biznierius • jau * neniekina, ■■ Apie ką mes gardėjom, apie
į kad kairiąsias’ unijas/, jau ką delegatai galėjo mums 

pradeda laidoti.” '' [kinti? Sakė:-— . ...
/.. ūžteįs. Tik visa ' bėdafliucija suteikė pilna, laisvę 

tame, kad Prūseika, rašyki apie savo tkiitiį :siihki4 ija-.

ko jis: “Partijos nariai ma
to, kad daromą pasisukimai, 
kad socialistus jau nebęva- 
dina fašistais,

I 
s

stovų Ukrainos, t

{Turkmėnijos ir Uzbekistano.
Į Visų šalių atstovams prisiė- 6 metai, kaip aš jaučiu, kad 

me paaiškint, kokiais sunkiais Kartais jos man padaro burnoj
k 

kuomet tautinė literatūra buvo'vemti. Kartais,, kaip aš paval- 
laikuose irigau, tai pradeda visokiais 

ir kniaukti. O

Čias, bet augšciausias, vir-

I n. vvouai, pritųiavoją. visa .,0^-. (,nebu.Yo..gttta§.-tai .buvo. nė-iy?T 
Į zuazija ir .juos, sveikina už jų “drąsą” ir Į išsimjbgojęs.' K o m um'Mj.simtus 
: patriotižftią. ' Bet jie drąsūs,,kų,oųię.t tuvi . Partija'riifeados' ’Xa‘
Į Feder'acij-ds mašiną savo rankose. Jie nevadROs fašistais. Kpmų- L ii 
Į drąsūs; kuomet jie gali Federacijos .kon, <nistų’ Partija tik. kviečia, šąm4;l 
I vencijoj purvinti'muš, o mums burna už- bet jau sudaro bendrą fron- Prin

džiancių veikti kartu su prole- tai kaip valgau, neturiu gero 
skonio bei smoko burnpj,. Bu-, 

.p.e vau pas. vietinį gydytoją du 
kartų; davė pilidkiuj bet- jos* 

kinti? Sakė:—Tik spalio rsvo- man ni«ko WSlbSjo, tiktai 
' ■ • < - - ' • į_ man ’ vidurius biskį suminkšti

no, tai viskas. Už patarimą 
'damas šituos tezius, jeigu:d6ti amžius.3*1";

! daryta.’ ’ I :
Federacijos konvencijoj vadai kąĮpus 

i verčia .aut komunistų galvų, bet Federa- 
i cijos, mariai dirbtuvėse ir kasyklose ki

taip pradeda pažinti komunistus. Jie riia- 
to, kad' komųijisįai yra jų kovingi brOr 

j liai rras^flmi^naįij’ ,^r' W Virginijoj. Aki. 
! latos auga štai^^Fę^asijos bjįjr Į1-Vaizdoje šil} ^daugybės kj- 
i rokratai. Jie pasakys prakalbas ir pn- i tų faktU) tik neblaivo proto 
Į ims rezęiiucijas(prieš komunistus, bęfejie .Žmogus šiandien gali sakyti; 
į neiąrąus komunizmo .šaknų iš, organai,., {tad, Komunistų • Partija “p
! tu darbo masių, v v

; tą, s^;, ejĮjnįąis socialistais, 
su < ’ apačiomis, kuonjet So
cialistų Partijos viršūnes 
beųdrą frontą, sabotąžųoja. 
Pavyzdį davė C h i c a g o s 
p r i e š k a r ihis. kongresas, 
bendras frontas Bethleheme 

?-ir'West Virginijoj. Aki
vaizdoje šių ^ daugybės kį-

■ žmogus šiandien gali sakyti,. iLl Lt • ir'_
bendrą- frontą kviečia’ nė

! vargstančių gyventojų.. Peri ATSAKYMAS 
t metų imperialistiniai/

parazitai, šų carų, valdžios pa-; Drauge, Jūs taip atkakliai 
galba, vis.aš tautas slėgė, kan- tvirtinate, kad Jums pilve pri- 
kįno ir tuom išvystė neperne-, ris.P kirmėlių,^ ir jos,; Jums .ten 
šamą ubagystę. .

Primenant tik vieną Kauka-’keip kelia: cypią, 
zą, mes tėn rasim 105 tautas/&al net ū.’ švilpauja. . . 
Kas apie Jų kultūrinę padėtį* Na ne, Drauge.

ros, po lašą dukart kas savai
tė, Su vandeniu. Skydinės

„užimta, dvarininkais, buožė- 
misi Nekuri.ę iš šių 
valstiečių atėjo į Sovietų 
džią būdanti visai beraščiais, perdaug, skilvyj esti rykščių?-- šių. 
Tik atmintieš-žbdžio dainos, Į“hype^ięidjty”.8*va 
jų pačių išsvajotos, jų jaus-'vęjai^Lsusį^|*ę 3Yidųą^ūosę ne- tysite, kaip Jums pamažėl iš
muš, protą ir elfergiją palak mažm ir
ke; visos jų dąin^š bųyo daf-' kankina, knia^ikią.. <*y^ą, giu>„: gieriaf’.

No. 100”, po viena
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Pirmadienis, Spalio 15, 1934; L A I S V ®
t' Trečias Puslapis

Iš Meno Raštines
Pasauline Literatūra ir Spalio

į lio rašytojams, ateinantiems pas mus iš kito 
i krašto, pasireiškia geriausiai dviejose Ber- 
I nardo Shawo dramose.

vic Repertory Teatre. Lietuvių šį veikalą dar 
nedaug matė. Todėl pasiskubinkite jį matyti.

* * *
Revoliucija

Spalio Revoliucija gimė iš pasaulinio karo.
Istorija pastatė pasaulio buržuazijai prob

lemą: Kas yra Spalio Revoliucija ir koks nu
sistatymas reikia imti link jos?

Išėmus keletą rašytojų, kaip kad Romain 
Rolland ir Bernard Shaw, kurie mąstė apie • 
šiuos didelius įvykius ir bč pilno jų' suprati
mo, nepripažindami, kad tie įvykiai jau yra 

vadžia naujos žmonijos gadynės (epochos), 
I enok jie lenkėsi prieš darbininkų ir valstie
čių revoliuciją Sovietų Sąjungoje. Bet tik su 
šia išimtimi, buržuazinė literatūra įrodė, jog 

f ji buvo tik literatiniu pamfletu, literatiniu 
šmeižtu ant Spalio Revoliucijos.

Ponas Wells priešinosi intervencijai. Už 
tai mes jam dėkingi. Tai bus geras lapas jo 
gyvenimo istorijoj. Bet pažvelgkite dabar į jo 
knygą “Rusija šešėlyje,” išleistą 1920 metais. 
Ką Wells matė mūsų šalyje? Jis matė, kaip 
kad jis rašo, ųąikinimą civilizacijos liekanų. 
Wells atiduoda garbę bolševikų idealizmui, bet 
jų siekius laikė utopija.

Keletas buržuazinių rašytojų, kurie aplan
kė mūsų šalį laike piliečių karo, vienok jie 
pajėgė duoti paveikslą mūsų herojiškų kovų 
(karo). Užtenka nurodyti knygas, parašytas 
Ransome ir Price autorių. Vienok dar jie 
nei vienas nepajėgė suprasti, kad nauja žmo
nijos gadynė pradėjo vystytis, ir kad Spalis 
atidengė naują lapą istorijai.

Atėjo NEP (Nauja Ekonominė Politika). 
Nepe šie buržuaziniai rašytojai jau matė pat
virtinimą savo nusistatymo. Bolševikai virstą 
į kapitalizmą. Tai taip buržuazinė literatū
ra, kaipo tokia, interpretavo NEPą.

Paskiaus atėjo metai Penkių Metų Plano 
ir didysis krizis kapitalizmo sistemos.

Ir reikia pasakyti, kad pasaulinis krizis ir 
didysis Penkių Metų Planas padarė didesnę 
įtaką į pasaulinę literatūrą, negu visas pir- 

.mesnis vystymasis—net karas ir Spalio Revo
liucija. „ ..................................

KAPITALIZMO KRIZIS IR SKILIMAS 
PASAULINĖJ LITERATŪROJ

Nėra vienos šalies, kurios didžiausi rašyto
jai nepripažintų gilų kapitalizmo križį ir di- 
džiausį socializnft) kilimą. Ir tas veda drąses
nius rašytojus prie mąstymo ir rezultatų-pa
sisukimo link mūsų.

Dreiseris, kuris užsipelnė svarbią vietą 
Ameri- 'erątūroj net prieš karą, tik keli 
metai kaip jis pareiškė, kad jo visas į 
gyvenimas nedavė išaiškinimo, kas darosi pa
saulyje, kad jisai yra visiškai suklaidintas. 
Dabar jisai drąsiai išeina už Sovietų Sąjungą 
ir šaukia Ameriką, kad ji pasektų Sovietų Są
jungos pavyzdžiu. (Pastaruoju laiku Dreiseris 
politiniai padarė žingsnį atgal. Pasirodo, kad 
tikrovėje jisai nesilaiko to, ką yra pareiškęs 
kai kuriuose veikaluose ir išsitarimuose. 
—Vert.)

Romain Rolland, didžiausias Ęrancijos ra
šytojas, žmogus, kuris niekuomet bešaukė prie 
ginkluoto konflikto, žmogus, kuris buvo atsis
kyręs nuo mūs humanizmu, parašė savo “At
sisveikinimą Praeičiai” ir pareiškė, kad So
vietų Sąjunga nužymėjo kelią tarptautinei 
žmonijai. Jis šaukia žmoniją eiti Sovietii Są
jungos keliu.

Taip pat labai svarbu žinoti mums tai, kas 
sulaiko kaip kuriuos nuoširdžius rašytojus per- ; 
eiti į mūsų pusę. Kas sulaiko tą procesą?

1 Tame yra kelios priežastys. Kdi kurie iš 
jų negali įsitikinti,, kad reikia kovoti.

Tiem rašytojams jau atsakė istorija, kuo
met gegužės 10 dieną, 1933 metais, Vokieti
jos fašistai sudegino aikštėje knygas ne tik 
Gorkio, ne tik Stalino, ne tik proletarinių Vo
kietijos rašytojų, kaip Uenn ir kitų, bet taip 
pat knygas humanistinių rašytojų, sakydami: 
“Tas, kuris ne su mumis, tai prieš mus.” Ge
gužės 10, 1933, fašistai paskelbė literatiniam 
pasauliui: Negali būt neutraliteto kovoje, kuri 
eina istorijos arenoj.

Kitas argumentas, kurį stato šie rašytojai, 
reikalauja atydžiausio analizo, nes tai yra 
svarbiausias argumentas. Jie atiduoda pagar
bą Sovietų Sąjungai. Jie sako: “Taip, dideli 
nuotikiai įvyksta jūsų šalyje, net tautelės pir
mu kartu istorijoj sudaro savo kalbą ir žo
džius. Jūs keliate vakar dienos vergus, jūs 
šviečiate savo moteris. Mes nežinome, kaip 
pavadinti šiuos nuotikius, bet tai yra faktas. 
Jūs turite revoliucinę jėgą, kuomet mes, va
karuose, neturime šios jėgos.”

Šis paskutinis užtvaras, kuris stovi ant .ke-

Dramoje, vadinamoje “Perdaug Teisinga 
Būti Geru” (“Too True to Be Good”) jis vaiz
duoja seną anglą bedievį, kuris charakterizuo
ja dabartinę padėtį kapitalistinio pasaulio. In
telektualo desperacija skamba jo žodžiuose, 
žmogus yra didžiausiame materialiam, politi
niam ir ideologiniam kapitalizmo krizyje; vi
sos dogmos sugriuvo ir jis nejėgė nieko su
prasti. Būdamas smegenų žmogum, jis sako: 
Nesuprasti mdn reiškia; kaipo mąstančiam in- 

| dividualui, žūti. Ir jis jaučiasi, kad jisai puo
la į bedugnę.

Kitoje dramoje, kuri seka minėtą, Bernard 
Shaw perkelia šiuos klausimus iš pasaulio su
pratimo, į politinį lauką. Jisai duoda puikų 
ir destruktyvį paveikslą buržuazinės demokra
tijos prieblandos. Pirmininkas ministeris še- ■ 

• vender yra dideliam sujudime ir sergantis Į 
nuobodumu. Jo gydytojas sako: Tu sergi de- ■ 
lei tuštumo mūsų kapitalistinės demokratijos j 
režimo. j

Severinas tariasi su Hipni, senu vadu ama- j 
tinių unijų, šis, vėlesnis charakteris, išsivys- j 
tė laike demokratijos periodo ir .kartą jisai gi- i 
liai tikėjo demokratijai, bet jis virsta pusiau Į 
fašistu. Jis mano’ kad Marksas gyveno veltui, 
kad darbininkrj klasė nenori kovoti ir kad jei 
imperialistinio pasaulio jėgos norės, tai pasuks 
darbininkus į bile pusę, į kurią norės.

Autorius šias išvadas remia socialdemokra
tija, kad darbininkai dar nenuvertė kapitaliz
mą per 20 metų. Šis autorius mato kapitaliz
mo griuvimą, bet nemato revoliucinių jėgų, 
kurios ves Europą į pergalę.

Sovietų revoliuciją laimėjo ne tik todėl, kad 
buvo istorinės galimybės vystytis socializmui, 
bet todėl, kad buvo Jeninistinė partija ir mo
kėjo orijentuotis tuo momentu. Ji, po va- I 
dovyste Lenino, mokėjo surganizuoti revoliu
cijos kadras.

Judžiai-Teatras-Muzika

"HALKA”—KETURIŲ VEIKSMŲ OPERA

“Halka” yra parašyta žinomo lenkų kom
pozitoriaus Stanislovo Moniuškos. Veikalas 
buvo vaidinamas Macca Teatre, spalio 7 die
na, 1934. •

“Halka,” kaip ir didžiuma operų, vaizduoja 
romansą, meilę, o baigiasi tragedija. šioje 
operoje vaizduojama kaimietė, kalnuose gyve
nanti, mergina ir jos meilužiai.. . Mergina pa
lieka ponaičio suvilta ir palikta. Vaizdai įspū
dingi, parodoma, kaip daugeli merginų suvi
lioja panašūs ponaičiai.

Bet operos pabaigą nesėkmingai baigta. Iš
vada—šaukimasis prie dievo, o paskiaus mo
teries likimas—į upę. Atrodo tragiška, vie
nok nesąmoninga išvada. Pačiame veikale, 
kad ir reiškiama socialiai skirtumai, dalinai 
ir kovos, bet užbaiga—tik prie dievo.

♦ * *
SOVIETŲ OPERA BUS NEW YORKE

Vienas Amerikos muzikas, A. Rodzinski, 
kuris lankėsi Sovietų Sąjungoj laike teatralės 
parodos, iškilmės, padarė sutartį su Sovietų 
menininkais importuoti vieną naują Sovietų 
operą.

Ta opera yra parašyta jauno sovietinio 
kompozitoriaus Dimitro Šostakovičiaus, “Ka
tarina Izmailova.” ši opera bus vaidinama 
New Yorke, Philadelphijoj, Clevelande ir dar 
gal kitur. Atvyks apie sausio mėnesį.
J “Katarina Izmailova’’ yra jau Sovietų kū
rinys. Jos autorius yrą pasibrėžęs parašyti 
dar dvi operas. Visos šios operos bus tąsa 
viena kitos. Jose bus vaizduojama moteries 
gyvenimas nuo paveržimo iki laisvo gyvenimo.

Pakvietimas Sovietų operos Amerikon yra 
didelis pliusas Sovietų menui, naujai kūrybai. 
Nauji kūriniai neateina iš Italijos, Lenkijos 
ir kitų šalių,/kur gyvuoja fašizmas, bet Iš 
SOVIETUOS, KUR VALDO DARBININKŲ 
VALDŽIA.

* * *
KAS NORI MATYTI GERESNIUS 

VEIKALUS?
Jei jau eiti į teatrą, tai reikia pasirinkti, 

kur eiti ir ką matyti. New Yorke gyvenan
tiems yra visuomet daugiau progų matyti ge
resnius veikalus, čia jau veikia darbininkų 
teatras, pirmiausia gaunama Sovietų judžiai. 
Kas tik naujo, geresnio—matysite New Yorke 
pirmiausia.

Vienas gerų veikalų dabar dar eina, tai 
yra “Stevedore.” šis veikalas vaidinamas Ci-

Amerikos buržuazinės judžių studijos šiais 
metais davė vieną judį, kuris ir gi vertas pa
matyti, būtent “Our Daily Bread.” Judis vaiz
duoja bedarbių gyvenimą, kurie patys be po
nų pradeda gyventi. Bedarbiai farmeriai ir 

'■darbininkai pradeda dirbti farmą ir kuria ko- 
lektyvį gyvenimą.

žinoma, veikalas nėra toks, kokio klasiniai 
sąmoningas darbininkais norėtų. (Bet veika
las jau skiriasi nuo kitų Amerikos judžių. 
Veikale yra išvystyta šiokia tokia ir kova. 
Tad tas veikalas reikia pamatyti.

♦ * *
Daugelis mūsų kolonijų jau sparčiai ruo- ’ 

šiasi prie vaidinimų ir koncertų. Mes, čia 
Brooklyne, biskelį atsilikę—dar neturėjome 
nei vieno vaidinimo, kuorhet kitataučiai jau 
turėjo net po kelis vaidinimus.

Tad jau reikia pasiskubinti ir mūsų apie- 
lin.kei.

Trump&k&jis

Artinas Žiema

Artinasi žiauri žiema;
Slenka, slenka debesėliai, 
žvelgdami į bedarbio kiemą, 
Kur niukso šalti nameliai.

Reikia drabužių ir kuro, 
O jis čia darbo neturi, 
Ir pagalbos negaun iš biuro...
Alkani vaikai į jį žiūrį:

“Tėtuk, mano bateliai be padų, 
“O žiemą kojos sala.
“Diena tiesiog graso badu... 
“Brangus, kada gausi priekalą?”

Vargšui kojos jau skauda, 
Bejieškant visur darbo.
Girdis namuose šiurpi rauda, 
Bet 'jis neturi jokio ška'rbo.

' 1 Kuršėnų
1-X-34.

Klausimai ir Atsakymai

Drugas J. K. klausia: (1) Ar sutinkate su 
“A. Petrikos kritika ‘Dičiaus’ eilių” ir (2) 
“prie kokių kritikų skaitote Petriką: buržu
azinių, ar marksistinių.”

ATSAKYMAS:1!. Ne, mes nesutinkame su 
A. Petrikos raštu delei Tilvydžio veikalo. Be J 
to, reikia pasakyti, kad tas raštas visai NĖRA | 
KRITIKA. Petriką parašė tik korespondenci
ją apie tą veikalą, o ne peržvalgą.

Kritika reikalauja veikalo įvertinimo, anali
zo, kūrinio meninio ir idėjinio perkratinėji- 
mo. Gi Petriką palietė tik vieną elementą— 
jis perdavė tik tai, KAS VEIKALE YRA. 
Tai reiškia korespondencija, o ne kritika.

Idėjai įvertinimą Petriką veik nepalietė. 
Pagaliaus meną, eiles, jų ritmiką, formą, 
sklandumą,—visai nejudino. Todėl tokią “kri
tiką” ir NEVADINAME KRITIKA.,

2. Antras jūsų klausimas yra dalis pirmojo. 
Kiek mes skaitėme Petrikos raštų apie kai 
kuriuos rašytojus, tai jie dar nepadaro Pet
riką bent kokiu kritiku—buržuaziniu ar mark
sistiniu.

Marksistinis kritikas turi analizuoti gvilde
namą veikalą ir rašytoją vaduodamasis mark
sistine dialektika. Marksistas rašytojas nėra 
fotografas. Jisai dalykus ne tik paduoda, bet 
ir rodo jų vystymąsi. Taip pat teigia savas 
tendencijas. Taip pat ir marksistas kritikas.

Jis yra koštuvas kritikuojamo kūrinio. Jis Į 
turį matyti geras ir blogas kūrinio puses. Į

Petrikos raštuose mes marksistinių kritikų 
nepastebėjome. Jo rašiniai yra papasta en
ciklopedinė kopija. Kitaip sakant, perdavi- ' 
mas to, kas yra buržuazinėse knygose. ' Todėl 
toki raštai ir vadinasi buržuaziniais.

ĮVAIRUMAI
Liūtas ir Jo Ypatybės 

' ’l 4

Ne be reikalo liūtą prami
nė žvėrių karalium: jis 
grakštus ir stiprus. Ypą- 
tingai graži jo didelė kudlo- 
ta galva ir sprandas, išpuoš
tas gražiais karčiais. Jo piL 
nose ugnies akyse nesimato

to žiaurumo, kurį kartais 
jam prikiša. Jo visuose ju
dėjimuose jaučiasi išdidu
mas irsramybė. Liūto akys, 
sulyginus su galva, ne taip 
jau didelės. Grakštus liūto 
liemuo baigiasi stipria uode
ga. Liūtas savo uodega ga
li numušti žemėn žmogų. 
Amt pačio uodegos galo

Dainų ir veikalų katalogai dar vis negatavi. 
Bet darbas eina—“slow but sure.” Sulaiko 
mūsų darbą, tai stoka laiko. Visi draugai turi 
darbų pilnas rankas.

Ant veikalų dirba draugas Mizara. šio- 
. mis dienomis vėl gavome veikalą iš Leningra

do. Tai vertimas iš rusų kalbos. Veikalas 
vadinasi vodeviliu.

♦ # :)t

Dain^ bus naujų. Draugė šalinaitė jau 
pridavė dvi dainas gaidų braižytojui P. Pet
rauskui, kuris skubiai dirba. Tad galima 
pasakyti, kad mūsų chorai greitai gaus naujų 
dainų.

# * :Jc

Su draugais šenadoriečiais buvo nesusipra
timų kas del jų siųstų pinigų dar pereitais me
tais. Dabar tas dalykas jau pataisytas. Pi
nigai gauti.

Taip pat girdėjome, kad Lyros Choras, ge
rai darbuojantis jo mokytojai ir kitiems 
draugams, ruošiasi prie operetės. Lyros Cho
ras įrodo tai, jog kur tik yra pasišventimas 
veikimui, kur yra veikėjai, ten ir darbas eina. 
Šenadoriečių pavyzdžiu turėtų eiti ir kiti 
chorai.

* ♦ •

Draugas Valaitis (iš Conn.) rašo klausimu 
mažu veikalėlių—anglų ir lietuvių kalba. Ga
lime pasakyti, kad mažais veikalėliais mes 
dar labai biedni—jų neturime. Jei ir turime 
kelis, tai kai kurie jau pasenę.

Tokiame atsitikime, kur yra jaunimo ir pa
geidaujama veikalai anglų kalba, tai turi pa
tys jauni draugai pradėti gaminti (rašyti) 
savo veikalėlius.

Taip pat jiems patartina kreiptis į League 
of Workers Theatre, 114 West. 14th St., New 
York, N. Y. Tenais gausite anglų kalba 
trumpų veikalėlių. 

♦ ♦ •
Toronto draugai vėl išbaigė veikalus. Jie 

daug vaidina. Toronto kolonija, tai pavyz- 
dipgiąusia meno kolonija. Tenais draugai 
veikia ir PATYS GAMINASI VEIKALUS. 
Jie pasidaro vertimus iš kitų kalbų ir patys 
parašo veikalus.' .• >

Jie vaidina 'ir mūsų išleistus visus veikalus. 
Bet draugai torontiėčiai supranta ir veikalų 
vertę. Jie nekaip atsiliepia apie veikalą “Už 
Pinigus Vesta Pati.’’ Vienok, .neturėdami ge
resnių, vaidina ir tokius veikalus.

Bet torontiėčiai labai; retai pasirodo meno 
skyriuje. Tiesa, draugai turi galybes savų 
darbų. Bet visgi mes. norėtume gauti šį tą 
ir apie jų veikimą į meno skyrių. Susispaus- 
kite, draugai, ir parašykite į sekantį numerį.

* ♦; •
BANGOS CHORUI, Elizabeth, N. J.—Drau

gai, gavome jūsų laiškutį su paklausimu, ko
dėl nesiunčiame jums dainų. Peržiūrėjus laiš
kus, jūsų užsakymo nesiranda.

Parašykite, kokių dainų ir kiek jų reikia, 
o mes greitai išpildysime jūsų reikalavimą.

♦ * •
Pastaruoju laiku draugai vėl mažai rašo 

iš meno veikimo. Dabar jau veikimas atgyja. 
Prasideda parengimai—vaidinimai, koncertai 
ir bendras organizavimas darbui. O kuomet 
daugiau veikimo, tai ir medžiagos yra daug 
rašymui. ’ 1

Mes prašome mūsų korespondentų dažniau 
rašinėti į meno skyrių. Pasirūpinkime, kad 
meno skyriuje gerai atspindėtų mūsų chorų ir 
teatro grupių veikimas. O tai galima tik su 
draugų korespondentų pagelba, kurie rašinės į 
meno skyrių.

' i i ' į i , i ( • ■ <

Metai jau baigiasi, o kai kurie chorai dar 
nemokėjo nei už pereitus metus savo duoklių. 
Todėl, draugai, kreipkite į tai daugiau domės. 
Sužiūrėkite savo choro duokles ir bilas, atsi- 
teiskite su centru. Tuomet ir Centras bus 
“gudresnis” ir mokės geriau veikti.

V.Bovinas, Sekretorius.

!'■■■ ......................■ i ■ ■■»

miškų daubose, netoliese 
1 nuo upių, arba dykumose. 
1 Kur nors, krūmokšniais ap
augusio] vietoj, apsistoja 
vienai ar kelioms dienoms, 
kol išgaudo apylinkes žvė
ris. Kai maisto lieka mažai, 
persikelia kiton vieton.

Liūtai veda pavienį gyve
nimą. Del grobio nesipeša. 
Jie net nesusirenka keliese 
vienoje vietoj. Kiekvienas
liūtas turi savo medžioklės 
apygardą. Kartais liūtas ir 
dienos metu pasirodo. Tuo
met jis atsitupia augštoje 
vietoj ir žvalgosi į visas pu
ses, lyg galvodamas apie 
medžioklės planą.

Visi žvėrys baisiai bijo 
liūto. Jo balsas visiems žvė
rims įvaro daug baimės. 
Liūtai dažniausiai staugia 
pavakariais. Jų staugimas 
nepaprastai garsus ir dyku
mose girdisi už 35 kilomet
rų. Arabai liūto staugimą 
sulygina su griaustiniu. Jei 

i liūtas netoli staugia, rodos, 
I dreba žemė. Tuomet apylin- 
1 kėj užviešpatauja mirties 
i tyla. Staugianti hijena nu
rimsta, nustoja urzgęs leo
pardas, išsigandusios bez- 

l džionės prądeda cypti ir ka
riasi į pačias medžių viršū
nes. Antilopos paskubomis 
slepiasi tankumynuose, ap
krautas kroviniais kupranu
garis neklauso žmogaus, nu- 

Įmeta žmogų ir krovinius ir 
pats, nežinodamas kur, bė
ga.

Štai ką rašo apie liūtus 
vienas keliauninkas: “Lei
džiantis saulei piemenys ge
na savo bandąs “sėrybon”— 
taip vadinas iš aštrių mimo
zos šakų nupinta užtvara. 
Užtvara 3 metrų augštumo 

;ir 1 metro storumo. Daū- 
, giau nieko piemenys ne
įstengė .įtaisyti. Dar avys, 
bliaudamos, ieško savo ėriu
kų, o išmelžtos karvės atsi
gulė ilsėtis. Tik šunų gau
ja nemiega, akylai saugoja 
bandą. Darosi vis ramiau, 
kol neūžviešpatauja nakties 
tyla. . Net šunes, apimti 
nakties tylos, nustoja- loti. 
Staiga pradeda drebėti, že- 

. mė: netoliese suriaumojo 
liūtas! Ne be reikalo jį ar
abai praminė “essed”, t. y. 
nerimo kėlėjas. Ir iš tiesų 
“seryboje” prasideda didelis 
neramumas. Avys metasi 
ant aštrios užtvaros, ožkos 
pradeda bliauti drebančiu 
balsu, karvės murodamos 
renkasi vienan būrin, drą
sūs šunes, kurie kovojo su 
leopardais, išsigandę ieško 
pagelbos pas savo šeiminin
kus.

Didžiuliu šuoliu baisusis 
grobikas peršoka mimozos 
užtvarą, kad išsirinkti au- 

Iką. Nuo smarkaus letenos 
smūgio puola jaunas bulius. 
Stiprūs dantys sutriuškina 
sprando sąnarius. Kurčiai 
riaumodamas guli grobikas 
ant savo aukos: jo akys 
blizga, uodega švaistosi į vi
sas puses. Jis truputį at
leidžia dvesiantį gyvulį, bet 
vėl griebia savo dantimis, 
kol šis nustoja judėjęs. Tuo
met jis pradeda trauktis. 
Jam reikia grįžti per užtva-

Į matosi juodų plaukų kuokš- 
jtelis. Tame kuokštely sle
piasi, - panašus į nagą, ragi
nis uodegos galukas. Liūto 
letenos labai didelės, bai
siais nagais. Visas liūto kū
nas apaugęs rausvai gels
vais smėlio spalvos plaukais. 
Karčiuose labai daug juodų 
plaukų. Patelė karčių netu
ri, bet ir ji labai graži ir 
stipri.

Liūtai dažniausiai gyvena

rą, o savo grobio jis nenori 
palikti. Kad su grobiu nas
ruos jam peršokti užtvarą, 
reikia įtempti visas jėgas. 
Bet 'tai jam pavyksta: aš 
mačiau žmogaus ūgio augš
tumo “sėrybą”, per kurią 
peršoko liūtas su dviejų me
tų jaučiu nasruose. ’Tarp 
kitko, reikia pažymėti, kad 
tų šalių raguočiai netaip 
stambūs, . kaip pas mus.” 
Taip baigia savo pasakoji-

(Tąsa 5-tam pusi.) /.
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Visur Komunizmas Eina ^Jų” Keliu, bet Jie
Trr

Prieš Komunizmą
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

na iš priežasčių, kodėl 
turėję atsisvęikinti .su 
ipunistų}Pąrtįja 
dabar ■ Strazdas taip 
energingai niekina mūsų 
partijos v a d o vau janęįus 
draugus, kurie Chicagos 
kongrese ne visi vienodai 
dalykus suprato ir kalbėjo. 
Illinojaus delegacijoj keli 
komunistai kalbėję už orga
nizavimą Lygos Prieš Karą 
ir Fašizmą ,iš pavienių na
rių,', bet, girdi, atėjo Gebėrt 
ir Minor ir tuos draugus su
kritikavo. Jie nurodė, kad 
Lyg£ ,turi susidėti iš orga
nizacijų. Bet ir tas Straz
dui nepatiko. Vadinasi, ei
si, gausi mušt, neisi, gausi 
mušti, ., ,

Iškaneveikęs Komunistų 
Partiją, kuri buvo šio kon
greso iniciatorė ir vadove, 
kaip kad jinai yra ir viso 
prieškarinio ir priešfašisti-, 
nio judėjimo, pripažįsta se
kamą: “Geriausiame atsiti
kime, jis (kongresas) pada
rė neblogą, pradžią.. Dabar 
viskas priklausys nuo tų, 
kurie stovi Lygos Prieš Ka
rą ir Fašizmą priekyje, nuo! 
oficialių komunistų.”

Bet

Jie 
Ko
štai

kad
Ko-

kad jūs sakote teisybę, 
Komunistų Partija ir 
munistų Interna cionalas 
“priėmė Komunistinės Opo
zicijos taktiką” ir “atsisako 
nuo visko, ką, pirmiau skel
bė ir praktikavo”, — dalei- 

fskime, kad tas teisybė, tai 
ką dabar veiks skloka, ko
kiems velniams jūs vis tiek 
keikiate komunistus, nieki
nate juos, kovojate pries 
juos, griaunate tą “oficialį” 
judėjimą? Kode! nelikviduo
jate savo viso kromo,nes jūs 
vis tiek tvirtinate,, kad netu
rite tikslo, budavoti naują 
partiją^ naują Internaciona
lą? Jeigu tas tiesa, ką. jūs 
sakote, tai- jūs kriminališ- ■ 
kai nusižengiate prieš dar- _ 
bininkų klasę, kuomet tebe-' 
kovojate prieš tą komunis
tinį judėjimą, kuris “pasi-1 
taisė”, kuris “atsisakė savo i 
arklinės taktikos”, o “pri- ■ 
ėmė sklokos teisingą takti-' 
k$, 
turite palaikyti

f > '
NOTICE is 
RL 86 hail 
to sell beer, 

■Section 132 A of the alcoholic Beverage Con
trol , Law at 253 Irving Ave., Borough df 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oh tne premises.' t
AMERICAN SLOVENIAN AUDITORIUM 

253 Irving Ave.,, ' Brooklyn, N. fY.
\ \ • .1

NOTICE is hereby gtyen that License No, 
RL 641 has bedn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at’.retail,. uhĮ 
der, Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 568 Sutter Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANAK REALTY CO.
568 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.

Pirmiau .sakėte, kad 
skloka,

į idant pataisyti Komunistų 
Partiją ir Komunistų Inter
nacionalą, o dabar, kaip ąa- 
kote, tą jau atsiekėte, tai ar 
ne ’laikas sklokai užversti 
kojas?

Labai puiku: Strazdas 'iš-1 Wilkes Barre, Pa
siplepėjo. Viso judėjimo 
pasisekimas priklausys nuo 
Komunistų Partijos. Kokia j 
milžiniška atsakomybė, koks ■ 
milžiniškas darbas! Tą at-Į 
sakomybę nešė ir tą darbą;' 
varę Komunistų Partija be 
pavelijimo Strazdo ir Prū- 
seikos, dar daugiau, prieš; 
juos, prieš jų sabotažą! '

. Viskas priklausys nuo j 
Komunistų v Partijos, ? xsako' 
Strazdas. Bet kodėl ne nuo-o__ _____
skjokos?. Kodėl netnuo.Prū-. Choro Merginų Sekstetas ge- 
^eikos-Butkaus-Strazdo-Ba- rai sudainavo “Scottsboro”. 

cevičiaus-Lovestonp - Wolfo j

Iš Komunistų Partijos 
Bankieto

Bankietas įvyko 6 d. spalio. 
Jame dalyvavo skaitlingai dar
bininkų ir darbininkių skirtin
gų tautybių ir visi smagiai lai
ką leido. Buvo muzikantai 
šokiams; buvo gerų valgių ir 
gėrimų; taipgi buvo ir. gera 
programa. Aido Choras . vy
kusiai sudainavo, kas publikai 
gana patiko. Taipgi Aido

CeviCiaus-Lovestonp - WolfOj Buvo ir kitokios programos. 
Opozicijos? Atsimenate ši-'; kurią išpildė šie dalyviai: Se- 
tie .'.oportunizmo ricieriai serys Kiminiutės, viena labai 
Šaukė nuo kiekvieno sto^o, vikriai akrobatiškai vartėsi, o 
kad jie yra geriausi ir vie- ' ‘ ..................... ,v’
natiniai kovotojai, kad jie 
turi mases, kad jų taktika ki gerai 
teisingiausia, O komunistai Arrington gražiai pašoko. A 
“bimbiniai”, 
“stalincai”, “baubliai”, kad 
Komunistų Partija visai su
smuko, kad Komunistų In
ternacionalas velniop nu
ėjo, kad “oficialių” komu
nistų taktika yra “arklinė”.

kita taikliai šoko rusišką šokį. 
Seserys Stella-ir1, Irene Petros- 

deklamavo. Helen

“amteriniai”
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Beverage 
Borough 
be con-

Beverage 
Boroūgh 
be con-

LIQUOR,
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LEGAL NOTICES, LICENSEWHOLESALE - RETAILS: BEER, WINE,
■ •)■ • j.'

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4Q83 has Bėen issued to the undersigned 
to/ įe|V beer, wine and liguor at retail, un? 
der' Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Contr6i Law at 228 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. , ».,>

IŠADOR FLAMM '
228 Qriggs Ave.,,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1505 has beep issued to the undersigned 
to sell be^r» wine and !,liquor at retalE un
der Section-182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law--.at 5623—Mh Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OWEN GALLOGLY 
Ave. Brooklyn, N. Y.

i—J-----------A-j‘

is h’breby given that License No. 
has been issued to the undersigned

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2311 has been issued to the undersigned 
to. sell beer, wine and liquor at retail, un-

' . _ " —- -_____ ..J Beverage
Borough 
be con-

der Section 132 A of the Alcoholic 
; Control Law al 1140 Liberty Ave., 
1 of Brooklyn. County’ of Kings, to 
sumed on the premises.

JOSEPH BALDUC
1140 Liberty Ąve. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
i RL 2591 has been issued to the undersigned 
j to sell beer, wine and liquor at retail, un- 
; der Section 132 A of the Alcoholic 
i Control Law al 161 Pierrepont St., 
' of Brooklyn, County of Kings, to 
I sumed on the promises, 
j WILLIAM G. BARRY

161 Pierrepont St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3829 has been issued to the' undersigned 

■ to sell beer, wino and liquor at retail, un-> 
1 der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
i Control Law al 916-918 Manhattan Ave., 
į Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
' bo consumed on the premises.

ALFRED W. BECK and JESSE DUFFY 
916-918 Manhattan Ave. • Brooklyn, ,N. Y.

: NOTICE is hereby given that License No. 
RW 609 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 233 Calyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RONALD YUREWICZ
233 Calyer St. Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1497 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 1517 Surf Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS BEVILACQUE
1517 Surf Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 621 has 
to sell wine 
tion 132 A 
trol Law 
Brooklyn. County of kings, to be consumed 
off the premises.

CHARLES BROS.
Brooklyn, N. Y.

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

nt 8218—5th Ave., Borough of

8218—5t h

| NOTICE
I RW 4328
■ to soli beer and wine at retail, under Sec- 
I tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 125 Wythe Ave., Borough of 

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

IRENE CARLIN
125 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7301 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 236 Gra
ham Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

PHILIP CASACELI
236 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1166 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 152 Meserole Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

MICHAEL CULLEN
152 Meserole Ave. Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is ' hereby given that License No. 
i RL 3051 has been issued to the undersigned 
| to sell beer, wine’, and liquor at retail, un

Beverage 
Borough 
be con-

der Section 132 A of the Alcoholic
Control Law at 151 Flatbush Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

PETER V. CULLEN
Ave. Brooklyn, N. Y.151 Flatbush

NOTICE is 
B 7118 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1500 
Gates Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JAMES DEANE and ELLEN NOONE
1500 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

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

Danielson pasakė gerą poeziją 
ir sudainavo. Šis buvo juod- 
veidis. Smagu, kad ir įuod- 
veidžiai darbininkai pradeda,' tL0 S

I dalyvaut.
Taipgi Agitprop Group 

of Rebel Theatre suvaidino 
ra veikaluką, nurodydami, 
žada duot darbininkams 
mokratų. republikonų ir socia
listų partijos, kada jie bus iš- 

’ rinkti į valdvietes. Veikalas 
buvo gera agitacija balsuot už 

j KP laike šių rinkimų. Buvo 
ir kalbėtojų, kurie, nors trum
pai kalbėdami, nurodė dabar

tinę darbininkų padėtį ir ragi- 
' no balsuot už savo klasės

, NOTICE is hereby given that License No. 
; RL 2636 has been issued to the undersigned 
j to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Be-

< verage Control Law at 759 Gates Ave., Bo- 
irough of 
consumed

759 Gates

Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

HYMAN WALTER
Ave. Brooklyn, N.

bo

Y.

■ NOTICE is ■ hereby given that License No.
i issued to the undersigned 

. to sell wine and liquor at retail, under Sec- 
I tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 
i trol Law at 1607 Surf Ave., Borough of 

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

bar su ta “arkline” taktika 
“ęficialūs” komunistai da- 
siekė iki tbs atsakomybės, 
iki tos vadovybės viso prieš
karinio ir priešfašistinio ju
dėjimo. Gi skloka su savo 
taktika visai nepasirodo! •

„ Tik kelios dienos atgal tas 
pats Strazdas sušilęs tvirti
na, kad komunistai kalti už( 
fašizmo įsigalėjimą Vokieti-i l^ke šių rinkimų.
jojr Austrijoj ir visam pa
saulyje, nes jie laikėsi “ark
lidės” taktikos, o dabar 
Strazdas iš savo neišsemia
mos malonės , jau suteikia 
jięms vietą priekyje viso 
prieškarinio ir priešfašisti
nio judėjimo. Šitokį pripaži
nimą padaro Pr&seikos čhi- 

•caginis leitenantas, viso la
bo’Stasys. Strazdas, Univer
sal Banko depozitorių komi
teto graborius.

Neveltui jų “teorinė” gal
va ponas Butkus toj pačioj 
“Gadynėje” (pusi. 4, špalta 
7j, numoja ranka ir šaukia: 
“Bet dovanokite man, vai
kučiai, ba aš turiu baig
ti savo pamokslą ir 
į saliūną.” štai kur jų vie
tai štai iš kokių šaltinių, 
kaip jie patys. prisipažįsta, 
jie ima “apšvietą’’.

Grįžkime prie sklokos va
di} argumentų. Paleiskim?,

(rp_ i MAMIE DIRKS
o ' ! 1607 Surf Ave. Brooklyn, N. Y.
M NOTICE is

hereby given that License No.
RW 2 has been issued to the undersigned 
to sell beer ai^d wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 94 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL YURCHYK »
94 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3959 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 114 Nassau Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
ALFRED W. BECK & CHARLES MURRAY 

(ECKFORD GRILL) 
Avenue Brooklyn, N. Y.11 I Nassau

5623—5th

NOTICE
RL 2760 . .... ______
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 13'2 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 206 Nassau Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN GAVIN 
Ave. Brooklyn, N. Y.206 Nassau

NOTICE is 
L 1412 has 
to sell wine . ... __ _________ ____
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 10—4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUTH I). ________ ____
(DEPOT WINE and LIQUOR STOIlE) 

10—4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 4329 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retai), un
der Section 132' A of the: Alcohdlic Beverage 

1 y 965 " 
of

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

Control Law at 
Brooklyn, County 
on the premises.

ROBERT 
965 Broadway

J.

GOLDBERGER

Broadway, Borough of 
Kings, to 'be consumed

GULMANELLI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE iy hereby given that License No. 
B 7264 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1154 
Broadway, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM HALL 
(OLD BELL INN) 

Broadway ' "r Brooklyn,1154 N.

of

NOTICE is hereby given that License 
RL 4118 has been issued to the undersigned 
to sell bder, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic. Beverage 
Control Law at 7421—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ELNA
Ave.7421—5th

NOTICE 
RW 487

No.

Kings, to be consumed

HANSEN
Brooklyn, N. Y.

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

to sell. beer anil wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law gt 1733 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

NEIL
1733 Flatbush Ave.

HEFFERMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1544 has been issued to .the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
der Section 132’ A < ' " *' ’’ "
Control Law at 
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

HUBERT R. HENRY 
2902 Stillwell Ave. Brooklyn, N. Y.

. un- 
of the Alcoholic Beverage 
2902 Stillwell Ave., Bo-

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 166 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Section 
132 A Of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 73 North 6th St., Borough of 
Brooklyn,' County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HERMAN
St. Brooklyn, N. Y.73 No. 6th

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

NOTICE is 
L 1291 has 
to sell wine and Uqitor at retail, under Sec
tion 132. A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4821 Church- Ave., Borough of 
Brooklyn, County of’ Kings, to be consumed 
off the premises.

1 SA1W JACOBSON > ■
EAST FLATBUSH LIQUOR STORE 

4821 'Church' A.Ve.’’ 1-Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7298 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Pitkin Ave., 
of Kings, to

ai retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 2273 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.
TONY JANICO '

(SUNBEAM BAR and RESTAURANT) 
2273 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenke No. 
RL 3628 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A ,of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 252-8 Bay 38th St., Borough 
of Brooklyn, County of 
burned on the premises.

FRANCIS J.
252-8 Bay 38th St.

Kings, to be con-

JONES
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 399— 

~ of

NOTICE is 
B 7321 has 
to sell beer 
the Alcoholic __
5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

THOMAS KEARNS 
Ave. Brooklyn, N.399—5th

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

NOTICE 
RL 3868 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 12—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JIMMY KELLY’S PARADISE 
12—4th Ave. Brooklyn, N. Y.

N0TICE is hereby given (hat License No. 
RL 4626 hhs been issued t'ix the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at retail,, un- 
d^f. Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1701 Elm Ave., Borough of 
Brooklyn,, County of- Kings,, to be consumed 
on the premises. '. '
, , . DAMIANO LILLO

(LILLO BEER GARDEN)
17.01 Elm Aye,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hęreby^ given that Lipenso Nb. 
L 1415 has been Issued to the undersigned 
to sell wine and; liquor ąt retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1070 Manhattan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

MARIE LINKE
1070 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3610 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 1352 Greene .Ave., 
of Brooklyn, County [of Kings, to 
turned on the premises.

EDWARD F. LOUD 
1352 Greene Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that ' License No. 
RL 2029 has been issued to the undersigned 
to ''-hoII beer, wine and liquor at retail, ’un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at !1574 Flatbush !Ave.; borough 

Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the promises, . t

WILLIAM J. McNAMARA and 
MARTIN SHANAHAN 1

1574 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4692 hqs been issued to. the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 2112 Flatbush Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.-

PETER F. McSHERRY 
2112 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is 
L 1271 has 
to sell wine 
tion 132 A 
trol Law at . _____

■ Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
I off the premises.
i MARINE WINE and 
I RALPH B.

1961 Flatbush Ave,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail, under Sec- 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1961 Flatbush Ave., Borough of

LIQUOR STORE 
SIIARMAN, Prop.' 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 184 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 1280 Myrtle Ave., Borough of 

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

OTTO G. MARK
Ave. Brooklyn, N. Y.

f

1280 Myrtle

NOTICE is 
RW 760 has 
to sell beer

•Kalbėjo šie draugai: Helen 
'Dorio, lietuvė, J. Dougher ir 
'S. * Nelson. Vakarėlis; gerai 
; pavyko ir atsilankę Buvo vis- 
į kuom patenkinti.

Su darbais labai blogai vi-i 
soj 
manė, kad nors rudeniui atė
jus gaus kokią dieną dabgiau 
padirbėt, bet nieko panašaus. 
Neretai tenka išdirbti tik vie-

I

na dieną į savaitę laiko. 
į Aido Choro Koresp*

apielinkėj. Darbininkai

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WATERBURY, CONN

eiti Vi jos Choro mėnesinis susirinki
mas 4vyks 16 d. spalio (Oct.), 774 
Bank St., 7:30 vai. vakare. Visi cho
ro nariai ir pritarėjai malonėkite da
lyvauti, turim daug svarbių dalykų 
apkalbėt. Taipgi prašome , tėvų, ku
rie turite sūnų ar dukterų, kalbinkite 
juos prisirašyti, manau kiekvienam 
bus geriau kaip matys savo sūnų ar
ba dukterį dalyvaujant dnrbininkiš-

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

NOTICE is 
B 7237 has 
to sell , beer ... ........ ____  ______  . _ __
the ; Alqoholic Beverage Control Law atž 401)

Broadway. Borough ofKent Ave. and 18 __ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

»on the premises, 
j THERESA
•409 Kent Ave. and

FEUERSTACK
18 Broadway

Brooklyn, N. Y.

kam
nors

parengime o ne ant gatvės kur 
vaikščiojant. ,

Choro pirm. L. Žemaitiene.
(244—245)

wor75ėstėr,~mass.
Prieš-fašistinio Komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks antradienį, 16 d. 
spalio (Oct.), 8 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. Atstovai 
kitų draugijų dalyvaukite ir išgirski
te raportų prieš-fašistinio kongreso, 
kuris įvyko Chicagoje.

Org. J. J. Bakšys.
(244—245)

SCRANTON, PA
LDS. 82 kp. susirinkimas įvyks an

tradienį, 16 <1. spalio (Oct.), 7 vai. 
vakare, pas draugą Indrulį, kriau-l 
Čiaus šapoje, 7921 N. Main Ave, ir 
.Bulls Head. Visi nariai 
dalyvaut susirinkime, nes 
svarbių reikalu apkalbėt.

Sek r. J.

malonekite
yra daug

Norkus.
(244—245)

NOTICE is hereby given that License No. 
L 833 has been issubd to the undersigned 
to sell wine and Ipiuor at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 697 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 144 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 182 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1229 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THEODORE KORNMUELLER 
J229 Myrtle Ave Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given ,that License No. 
L 1143 has been issued .tci the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage'. Con
trol Law at 131 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH A, KUHL and 
JOSEPH M. BONOM'O

131 Driggs Ave. Brooklyn, N. Y.

been issued .to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2412 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 25 Scholes St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KULAKA
25 Scholes St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4695 has been issued to the undersigned 
to keli fyeer, wine and liquor at retail, un
der Ejection ,132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 440—17th St., E____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the preimses.

DANIEL 
410—17th St.

Borough of

LANAHAN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7179 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control' Law at 
6623 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County o.f Kings, to be consumed 
on . the

6623 Ft.

NOTICE 
RL 41831

premises, f
FRANK LANZELLO

Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that .Licence No. 
RL 3705 has been Issued to the-jindeFsigtied 
to sell loebr, ^‘ine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control * Law at 437—7th Ave., Borough of 
Brooklyn, Cdtinty of Kings, (to be consumed 
on the premises.’' '

ALFRED B. RATHJEN
437—7th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTIjCE is hereby filveh that License No. 
RL 744 'has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail; un
der Section 132 A pf the Alcoholic'Beverage 
Control Law at' 49 Tompkins Avė/ Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- 

I sumed on the premises.
I IRVING ROCKOWER
| 49 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.
I NOTICE is hereby given that Lifcense No.
■ B 7291 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
932 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn,

, Co'unty of Kings, to be consumed on the 
premises. '

I ANTON ROEHL
932 Wypkoff Ave. Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is
I L 1135 has 

to sell wine 
-tion 132 A 
trol Law at 790 Grand 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

, on the premises.
j i ANTHONY ROSSI
| 790 Grand St. Brooklyn, N. Y.

■ NOTICE is hereby given that Lięense No. 
, RL 3720 has been issued to thb -undersigned 
to'sell beer, wine and liquor at retail, under 

Beverage 
Borough 
be con-

hęreby given that License No. 
been issued to the undersigned ' 
and wine at retail, under Sec- ! 

tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2886 W. 15th St., Borough of I 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS MARTORELLO 
2886 W. 15th St. Brooklyn. N. Y. |

NOTICE 
L 406 has 
to sell wine and liquor at retail, under Sec
tion 132į A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 201—7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

THOMAS J. MOLLOY. Jr. 
Ave. Brooklyn,

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

201—7 th

NOTICE
RL 3654

N.

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

to sell beer, wine anil liquor at retail, under 
Beverage 
Borough 
be eon

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 679 Manhattan Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

WALTER MURRAY
679 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4163 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un- 

, der Section 132 A of the; Alpoholic Beverage 
! Control Law at 1546 Pitkin Ave.', Borough 
, of Brooklyn, Couhty of .Kings, to be con- 
1 sumėd on the premise*. ’ 
! LITTLE ORIENTAL
I 1546 Pitkin Avo. Brooklyn, N. Y.• . __
NOTICE is hereby given that License. No. 
RW 359 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 38 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK PAGNOTTA
38 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.

.is hereby given that License No. 
has been arisu^d to the undci’Mgne'd > 

to sell beer, wilie and liquor at retail, un
der Sectlbh 13'4 / -- - ................. -
Control įąw at _w, .. .............
of Brooklyn. [County of./Kings, to 
sumed on the premises.

BURT G. LEWIS, Jr. 
2301 Emmons Ave. Brooklyn, N. Y.

A 0f the Alcoholic Beverage 
Z^p'l Emmons Ave., Borough 

be con-

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

st., Borough of

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 442 Neptune^ Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

JOSEPH SALVIA
442 Neptune Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 761 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 2346 -86th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALLY RUBENSTEIN 
2346—86th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 79 has 
to sell beer 
tion 132 A 
trpl Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONCETTA SANGIOVANNI 
8th St. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and xvine at retail, under Sec- 
of the Alcoholic Beverage Con- 
197 North 8th St., Borough of

197 No.

NOTICE
RL 3689

is hereby given that License No. 
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 151 Wyckoff AvO., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to .be con
sumed on the premises.

ANGELO SANGIRARDI and 
FRED BITTROLFF

151 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
C...... .—•••■’ at !> Newkirk Plaza, Borough

con-
Control Law 
or Brooklyn. County of Kings, to be 
sumed on the premises.

ARTHUR SCHINDLER 
(PLAZA BAR and GRILL)

5 Newkirk Plaza Brooklyn, ]N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4660 has been issued to the undersigned
10 sell beer, wine and liquor at retail, under
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 1 
trol Law nt 11 Snyder Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. i

MARIA SCHRAUDNER
11 Snyder Ave. Brooklyn, N. Y.

T*' — • — — — - ■ ■ i. - . .

NOTICE is hereby given that License No. j 
L 900 has been, issued to the undeTsigned i 
Jo sell wine , and liquor at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic BeVerage Con
trol Lpw at 4911—12th Ave., Borough of ' 
Brooklyn, County of Kings, to be ponsumed I 
off the premises. ;

JACK SPAGNA 
l-t*’ Ave. Brooklyn,' N. Y. |

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 140 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 1212 Ralph Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
PETER PALKER and JULIUS JOWAISZAS 
1212 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1180 has 
to sell wine 
tiOn 132 A _ _
trol Law at 4819—13th Ave., BviJJgu vf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BENJAMIN SPAhilER 
4819—13th Ave. Brooklyn. JL Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 113 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail, under Section 76 of .the 
Alcoholic Beverage Control Law at 889 
Nostrand 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 
and li<iuor at retail, under Sec- 
of the Alcoholic Beverage Con- 

.. Borough of

SAM
889 Nostrand Avė.

SPATZ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 741 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 
trmol Law at 7120—15th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RALPH PALMA
7120—15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B-7243 has 
to sell beer
Alcoholic Beverage Control Law at 769 Me
tropolitan Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed 6n the premises.

MARGARET SPIEZIO
769 Metropolitan Ave. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
RW 25 has 
to sell beer 
tion 132 A 
trol Law

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

st 140 Frost St., Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUISEPPE PALUMBO
140 Frost St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1251 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under Sec
lion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 459 Fulton St., Borough of Brook
lyn, 
the

459

County of Kings, to be consumed 
premises.

STACKLIN’S INC.
St. Brooklyn, N.Fulton

off

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2475 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 882 Manhattan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

. JAMES PANTELEAKIS 
(PALLAS RESTAURANT)

882 Manhattan Ave. Brooklyn, N.

be

NOTICE is 
B 7259 has 
to sell beer at retail, under Section 76 <?f 
tne Alcoholic Beverage Control Law at 754 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ELIAS STERGIU 
(POPULAR LUNCH BAR)

754 Myrtle Ave. , Brooklyn, N. Y.

hereby given ■ that License 
been issued to the undersigned

No.

NOTICE is hereby given that picense No. 
RW 413 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of tbe Alcoholic Beverage Con
trol Law at1 574 Broadway, Borough of 
Brooklyn, Co'unty of Kings, to be consumed 
on the premises.

TRIANGLE BAR and GRILL 
574 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTIČE is hereby given that License No. 
RW 201 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Section 
132" A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7824—18th Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

LAWRENCE V RIALE
7324—18th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RE 4552' has been i«»tied tn • the1 underrfgrred 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law-~»a,t’ *3190,1—5th Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

W. and G. RESTAURANT CORP. 
4901—5th Ave. . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7075 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at H08 
Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

KAZIM ER WALCZEWSKT 
(108 Manhattan Ave. Brooklyn, N. -Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL H671 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine pnd liquor at retail, up- 
der Section 132 A of the Alcoholic Bevertge 
Control Law at 1325 DeKalb Ave., Borouglf 
of Brooklyn. County of Kings, Io be con
sumed on the . premises.

WILLIAM DENEKE . ' . I 
(AUF WIEDERSEHN TAVERN)

‘ DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 154 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 510 Central Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

SAM WALTER 
510 Central Ave. 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, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 627 Bushwick Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the 'premises.*

ANICET WILDGES
527 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4662 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 547 Morgan Ave., 
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumed on the premises.

JOHN WOECHOWESC 
547 Morgan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1487 has bėten issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor' at retail, 
under Section 132 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1436 Myrtle Ave., Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the tpremises.

GUSTAV DOERZBACHER 
(BRATWURST GLOCKLE)

1436 Myrtle Ave. Brooklyn, . N. Y.

NOTICE is hęreby given that License No. 
RL 4040 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wjne and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5402—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JAIR AY GRILL fe RESTAURANT. INC. 
5102- 3rd Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 989 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 309-11 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ( (

PHILIP JOHN ZINSER
3Q9-11 Ralph Ave. Brooklyn, i N.- Y.

I NOTICE is hereby. given that License No. 
RL 424 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer, wine aqd liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 454 Crescent St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

I ' MARY ZIZAS
i 454 Crescent St. Brooklyn, N. Y.

MONTREAL CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviikai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbonr 3424

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2393 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at ret: 
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 143 Driggs Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

WALENTY PATEREK
143 Driggs Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 780 has been issued t? the undersigned 

V> sell' beer and’ witie at retdilį under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage, Con
trol Law at 731 Metropolitan Ave.,' Borough 
of Brooklyn, ; County: of Kings, to be con- 
•sunfed ’on the premises.

DANIEL PETRUCCELLO
731 Metropolitan Ave.- Brooklyn, N. Y.

tin
erage 

Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that LiCeqse No. 
RL 1269 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 1042-46 Nostrand Ave., Bo
rough of, Brooklyn, County of Kings, to

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

• f-'.v * ’ •
Senai diršąs grąborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj 'pla
čiai žinomas. Tik tlabar • atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimt^ ir pąjaidojįmu mirusių..

NOTICE is j Hereby given that (License, ^fo. 
RL 993 has', been issued to; the , updel'sjgned 
to sęllbeqr,i, ^vinę apd '.liqubij ati retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1534 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on • the premises.
ISIDOR PRAGER and NAT ' ZUCKERMAN 
1534a Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5155 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2117 
Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ESTHER RESS
2117 Mermaid Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 550 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 99—7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN QUIGLEY and THOMAS MULLEN 
99—7th Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
RL 996 has heen, issued to the undersigned 

V“-", wine and liquor at retail, — 
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 2863 Atlantic' Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

SIMON RASCHER
2863 Atlantic Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is

to sell beer.

i rough of - Brooklyn, County of Kings, 
I be consumed on the premises.

STERLING TAVERN, INC.
1042-46 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y. ( 

NOTICE is hereby given that License I'fa-X 
B 7101 has been issued to the undersigned ■ 

/to sell beer at. retail, undet Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 281 
Brighton Beach Ąve., Borough of Brooklyn, ’ 
•County. ,of Kings, to be tdhiumed on the 
.premises. ; ’ ' < ,

SADIE STERN
231 Brighton Beach Ave. Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that License Nf>. <> 
' RL 2395 has been issued to the undersigned 
Ito sell beer, wine and liquotat retail, tig-. - 
! der Section 132 A of the Alcoholic Beverage

Control Law at 199 Russell St., 'Borough 
I of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
i sumed on the premises.
i JOHN SULIGOWSKT

Brooklyn, N. Y.199 Russell St.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail, under S<*c- 
of the Alcoholic Beverage Con- 
510 Atlantic Ave'.; Borough of

NOTICE is 
HW 6 has 
to sell beer 
t ion 132 A 
trol Law at 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on

510

the premises.
TIMES PLAZA CORP.

TIMES PLAZA RESTAURANT
Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, tin
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 105 North 6th St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consu
med on the premises. ,

JENNIE SZYJKA
105 North 6th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giveu thpt License No. 
RL 766 has been issued to the undersigned . 
to sell beer, wine and I|quoF ‘at retail.' UQ- 
der Section 132 A of the’ Alcoholic Beverage 
Control Law at 299 Wyckoff Ave., ' Borough 

to be con-

un
Beverage 
Borough 
be con-( of Brooklyn, Cęunty of Kings, 

j sumed on th'fe premises.
ALBERT TRAMPOSCII

299 Wyckoff Ave. Brooklyn, Ns Y.

Veltui Chape! Šerpiedinl 
Parsamdo automobilius šeb 
menjms, vestuvėms, krUcštr; 
noms . ir kitokioms j>ąrėins 

šaukite dieną ąr nal$tį 
423 Metropolitan Avė 
• „ q Brooklyn, N« Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikaus fatnilijų, ves
tuvių, kitokių gmpių ir. pavienių 

IS senų padarau 
naujus paveiks
lus ir. krajavuS 
sudarau ’ su 

į amerikonišką!^ 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
mai Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom « spalvom. 
Kainos prieina-

JONAS STOKES
512 Marion Stw katnp. Broadway 

Chauncey St.-Stonis 
BROOKLYN. N.* Y.

K Tel: Glenmore 14191
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AL. CHAMADAN Vertė D. M; ŠOLOMSKAS

Karo Propaganda Japonijoj
(Tąsa iš No. 241) i rika turės daug keblumo permetime ar

mijos, apginklavimo, reikmenų ir tuom 
susilpnins savo karo laivyną, atskirta 

a yra rinkinys straips- Į 
io mieste “Sinkoisia”,

(4) “Ar Turi Japonija Kariauti su 
Amerika?” Kn 
nių. Išleido T 
250 puslapių.

Ši knyga griežtai išsiskiria iš visų ki
tų karinės propagandos kūrinių. Kny
goje telpa straipsniai žinomų jūrų lai
vyno ir armijos kapo specialistų. t Joje 
figūruoja paskilbęs kapitonas Gumpei 
Sekine, vienas iš Japonijos žinovų Ra
miojo vandenyno problemų. Visa me
džiaga ir straipsniai pašvęsti tik Japoni- 
jos-Amerikos karui. Yra straipsniai 
analizuojanti santikius tarpe Japonijos 
ir Amerikos nuo laiko, kada buvo “ati
dengta” Japonija per Amerikos admiro
lą Perry. Savo straipsnyje kapitonas 
Sekine daro sekamas išvadas:

“Japonija negalės išvengti to susirė
mimo. Japonija tikslu savęs apsigyni
mo ir vardan savo gyvavimo turi orga
nizuoti galingą atrėmimą Amerikos už
puolimui. Mes turime pasivyti Ameri
kos laivyną ir sumušti jį.”

Jau mūsų minėtas admirolas Tanecu- 
gu pašvenčia ir čia savo straipsnį klausi
mui: kas pergalės tame kare. Jis smulk- 
meningai priveda Amerikos ir Japonijos 
karo laivynų jėgas, rašo apie strategines 
pozicijas, kartu daro peržvalgą ir jūrų 
laivynų aviacijai. Atiduoda reikalingą 
reikšmę “naikinančiai jėgai Amerikos 
aviacijos laivyno”. Jis pabrėžia, kad “tik 
patys mūšiai parodys, kas yra orlaivy- 
nais galingesnis. Kas liečia jūrų laivy
ną, tai pas mane abejonių nėra.”

Kiti straipsniai knygoje pašvęsti stra
teginiams klausimams Japonijos-Ameri- 
kos karo. Pirmiausiai jie daro peržval
gą jūrų laivynų, Amerikos komandierių 
taktikos ir labai blogai atsiliepia apie.ją. 
Autoriai tvirtina, kad nepaisant galin
gumo Amerikos industrijos, milžiniškų 
finansų ir t. t., karas su Japonija pasi
rodys Amerikai persunkus, ačiū tolumui 
karo zonos nuo Amerikos kraštų. Ame-

nuo savo bazių ir prieplaukų. Viąį 
straipsniai, kaip jau paprastai, tvirtina, 
kad Japonija yra nenugalima.

(5)Ikedzaki Cinko, “Nėra Ko Ameri
kos Bijotis”. Knyga išleista Tokio mie
ste per “Sensinsia.” Ši knyga su rėkian
čiu antgalviu buvo paskelbta Japonijos 
spaudoje, kaipo “nemirtinas kūrinys” iš 
pašvęstų Japonijos-Amerikos karui. De- 
sėtkai puslapių knygos pašvęsta gvilde
nimui Washingtono sutarties laivynų 
klausimu, padarytos 1922 metais, ir Lon
dono sutarties 1930 metų. Po detališko 
analizo Amerikos ir Japonijos karo lai
vynų spėkų autorius .rašo:

“Net ir tame atsitikime, kaębr Ameri
ka turi 5 karo laivus prieš Japonijoje 3, 
Amerikos karo laivynas būs- sunaikin
tas.” ' į ( ;

“Netikėtas užpuolimas, gręitas smū
gis, suderintas visų karo laivų veikimas, 
—štai kas išspręs karo klausimą, 
mis ypatybėmis yra apdovanotas 
nijos karo laivynas.”

To paties autoriaus yra išleista
ta knyga “Ramiojo Vandenynų Takti
ka”. Savo naujoje knygoje autorius ir 
vėl apsistoja ant taktikos Japonijos-Ann 
brikos kare. Jis nurodo, kad “Jungtinės A1
Valstijos, kaipo Japonijos priešas, neiš- 
vengiaųiai atstovauja bąisią jėgą. Be^ 
—tęsia autorius, — Jąppp.ij.os tarinė 
dvasia, padauginta ant technikos ir arT 
tumo karo vėiksmų nuo Japonijos, kraš
tų suteiks pergalę didelyję jūrų mūšyje.”

Autorius, tarpe kitko, atiduoda reikia
mą įvertinimą ir Amerikos technikai, 
drąsai kovotojų ir apsiginklavimui,k ką 
retai daro kiti Japonijos autoriai. •. “Vie
nok, — užbaigia jis, — Japonijos liaudis 
turi būti pasitikėjusi heroizme jos karei
vių, negriešingume jos karaliaus ir per
galingiems ginklams.”

(Daugiau bus)

0 to- 
Japo-

ir ki

“LAISVES” KONCERTAS
Nedėlioję, 11 d. Spalio (October) 

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Shenandoah Mainierių Kvartetas

Pernai daugiausia entuziast^<ų aplodismentų iš publikos

„ . vžmogvagiai, Paėmę $50,000 po agituojąs, kad darbininkai pa-' Ų K; T T i 5 v *
P. velytų, bosui pigiau d^rbą iš- UŽ □tolllCD^ ICDCldlkO Jd 
F. imti, tai turėsim daugiau, dąr-. L 0 ų j.g V ILLE j<y; jJ 
J. bo. Bet ir tuos kaltinimus tos \T , nnn •
P. darbavietės darbininkai užgin-T^3 buY° Pade? ?5W°.l 
S. cino ir reikalavo leisti per |)ai/™‘«gvagių nurodytą vietą ir 
J. sus bausmės panaikinimą. Bet j.® visko sprendžiama, kad

' Marčiuška, Laskawsky, J. Ja- sui skundžias darbininkus ir 
ruševičiutė ii' M. Kulbienė 
50 centų; A. YuUikaitis, 
Knizikevičienė, J. Dnoblis, 
Maldaikis, J. Blinkevičius, 

iAndrėjunas, K. Tankūnas, 
’Skrebis, P. Gudauskienė, 
'Maslauskas, P. Tamošiūnas, — ----------  ,-------------- -------- . ..
iBarvainis, K. Kulbįs, F. Bal-'pirmininkas nežinia ko tai vii- ,Pe tuos pinigus ^pasiėmė, 
tunas, J. Misevičius, K. Tribi- kino, nenorėjo leisti balsuoti, kaipo išpirkimą UŽ pagrob- 

inevičius, V. Kjnizikevįčienė, J.'Atrodė, kad ir jis stovi frėmi- tą kapitąlistęi Bęrry StolĮ 
! Krasauskas ir Draugė po 25c.; 'ninku pusėj. Tik po ilgos pau-’ pačią, bet vis dar nėra apie 
‘P. Kapiinskas, J. Klivečka, A. Dos paskelbė balsavimus ir di- ją žinios. Šniukštai spėja, 
' Knizikevičius, J. Brazdžionis, dėlė didžiuma balsų galutinai Žmogvagiai ją nužudė.

J. sudaužė fremus ir -paleido gtollignębUVO iŠ SaVO na- 
zu 1 mų pagrobta pęreitą trecia- 

, di^enį-
Viso‘| būtum leidę tą draugą nubaus- P hl p~rnfL M I 

!ti neteisingai, tai būtum ne i
vienas papuolęs po bausme už j NEWARKE,1 N. J.,

P. Juozapaitis, P. Stasiūnas, J. sudaužė frėmus ir
i Ivanauskas, B. Kvitkauskas, M. • draugą Balčiūną laisvu. 
'Albertienė, M. Kaminskienėj 
j A.
1 nė
.$11.05.

Aukotojams tariu ačiū var-1 
de aukų rinkėjų J. Vaicikaus-!teisybės žodį.

■ ko ir Am. Žemaitienės. ; Antras incidentas.
i O. Girnienė.
I Prierašas

Bravo, vyrai! Atlikot užduo- 
Mikalojūnas, A. žemaitie-jtį, kaipo tikri unijistai. Jeigu! 
ir Draugė po 10c.

tūks-
i L - • '■ į \ , / ■ ’ '

tančiaį' amerikoniškų ir ita
lai V; lišku fašistų uniformose pa- 

( . iRūkštelio, maž daug tokio po-'roū£vo gatvėmis Columbus
' a ' TP'nlS.al PrlimtlibŪdžio, kaip ir Balčiūno, bet dj • ip suteikg
.per Amerikos Lietuvių Organi-Jis liko nubaustas $10 už pžei-l •• J ’. £ anqau„a

‘Ji Priešfašistinį Šusivieni- cĮima viršininko. tik už tai, : T *■ ,1.
kad ‘sake; “Jeigu bosas duotų(Įaip auklėjama, fašizmas 
šimtą dolerių ir manadžeriui,, 1 ,je.

j tai darbo turėtų ikvaliai.” Iri 
|už tai liko bausmė uždėta su 
|tokia išlyga: Jei iRūkštelis nu
eis prašyt atleidimo ir jeigu 
manadžeris dovaliosj tai nerei
kės mokėti.

Taip, draugai, ne darbinin
kiškai. Rūkštelio incidentas 
taip pat paliečia visus, kaip ir 
Balčiūno. Siųsdami Rakštelį 
prašyt viršininko malonės, pa
tys save pažeminam. 
lis to nesakė oficiališkai, bet

zacijų 
1 jimą.

Sekr. J. Weiss-

- Užuojautą Dr. Kaškiaučiaus 
i Šeimynai i

I WINNIPEG, 'Man. — Paste- 
i” apie nelaimę, 

Kaškiaučiaus 
Kaškiaučiutę, 
tai yra dide-

, bėję “Laisvėj”
•! ištikusią D r.
: dukterį, Anitą
1 atjaučiame, kad
: le nelaimė ir širdies skausmas 
i visai Kaškiaučių šeimynai sa- 
l vo mylimos dukters Anitos ne
tekus per baisią nelaimę.

! Varde ALDLD 5-to Apskr., 
j 3-čio Rajono Komiteto, 217 kp.
i valdyba šiuomi reiškiame šir-

SKAIT^fKljč IR PLATIN
ST>.f‘f.AisyEt’

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

Park, St., J, Krakaiukv, 300 . First St. 
“Laisvia”' organo 1 raitininkai D, Krūtis,

• - ill'rirtt-Str-—
Maršalka J. Jotkojin, 8483 Second St.

"Aušros” Draugijos susirinkimai įvyksta 
antrą ketvirtadibnį kiekvieno mėnesio Lietu- 
eS«vs? -r“"*-2"” H*-*-

1807 Dayls , Avenue 
A. Kaupas,

1108 Elisabeth Avė.
Trustlsai:

J. Ružinskas, J. Urbonas, T. Raslkas, J.
Korsikas, J. Ruseckas, ,

Revizijos Komisijas,
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam name,. 
1057-68 Hamilton kvk.“' ’ '* *

LIETUVIŲ ŠONŲ IR DŲKTERIŲ DRAU
GIJOS VALDYBA. 1934 m.

RAPIDS. MICH

I Presidentas, Charles T. Jakens, 1564 Turn
er Ave., Phone 72073.

Vice-Presldentas, Anthony Karockas, 730 
Nason St. N. W.

Prot. Raštininkas, Karol 
Box 117 North- Park.

Finansų Sekretorė, Tillie 
' vis Ave. N. W.
1 Iždininkas, Wm. Karvelis,_ __ __ ___

Ligonių Lankytojai, Anthony Garbanaus_ 
kaą, 110j( Elliząbeth Avė. ’ ,
Mary Rasikas, 1537 ’ Broadway! Ave. N. W.

Revizijos Komitetas, • Anthony Garbanaus- 
kaš, t 1108 Elizabeth Ave..1 Frank • Zegynas. 
515 Eleventh St. N. W., Anthony SepkliB, 
111 "Mt. V4rnonl Ave. ' • ’ 1 < ! . '

. Iždo Prižiūrėtojai, Darni n ik Gelgotas, 19 
Dale St., Alfonsas varnas, 1326 i McRaynold 
St.

J?do globėjai, Juozas Jurgaitis, 1320 Ęli- 
zabeth Ave., Alex Jasaitis, 1126 Elizabeth 
Ave'., Anthony Apecehkap, ■ 724 Richmond St*. 
Tom Klosevičius, 730 Nason St., Jim Rose, 
1256 Scribner St. •

Pollciant ai, J. Staleskis, J. Stoskis.
Virš -minėta yaldyba pareina t iš Grand 

Rapids. Michigan.

Karockas, 
Rasikaa, R. R. 

Gūsis, 1307 Da- 
20 Dale St. N.E.

TORONTO. ONT,, CANADA
Šiuo pranešu, kad šių metų Toronto 

Sūnų ir Dukterų K.L.S.p.D—jos Komitetas 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: . 

R D kštp- i Pirm. M. Guoba, 157 Gorevale, Toronto
I Vice-pirm. J. Linartas, 376 Crowford Str., '

Toronto |
,1 Sekr. J. Barčas, 137 Manning St„ Toronto ■ 

dėlto, kad girdėjo kitus taip i Fin- sekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St., 

sakant.
Taigi, gerbiamieji unijistai, 

[dingiausią užuojautą Dr. Kas- minėtas susirinkimas ir šie 
; kiaučiaus šeimynai šioje di- įvykiai gal ne vienam atjda- 
idžioje nelaimėje. ..

i Ižd. J. Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto 
Centro sekretorius,

, ■’-< J. Baržas. 1
-- ----------------------------- ----------------------4-------i-

DETROIT MICH.

D.L.K. KEISTUČIO DRAUGIJOS VALDY 
BA. DETROIT, M1CH., 1934 METAMS ;
Pirm. P. Gyvis; 7148 Mackenzie Ave.

Baltimore, Md.

j re akis ir pamatėm savo vir-l
■ šininkus pilnoj nuogybėj. Ne-
I i . , -> , <<vr- • i „ Vicc-Pirm. P. Jakštienė, 1462 Junctionkurie sakydavot: Vilšminkai Nutar. Rašt. J. Overaitis, 4689 Bj-andon 

j geri, tik reikia visiems būt ge- į 
rais unijistais.” Tą šiam susi-! 
rinkime pamatėt, koki jie geri.

ijie lupa mums devynius kai
lius, apkraudami visokiais mo
kesčiais; jie drįsta iš mūs mį-j

Fin. Sekr. A. JakAtys, 1462 Junction 
I Iždininkė J. VcgelTenė, 7715 Dayton 
i Iždo Globėjai. J. Račiūnas, 8621 Dayton

vaidyba Vienybes draug, 1934 m.
> 1 ’ v < »Pirmi IG. Ustupas, 27 Cleveland,' Ave.

Pirm. paRelb. A. Sauka, 256 Ames Street. 
Nutar. rašt. T. Bąstkua, 20 Cleveland, {Avė.' 
Turto rašt. K.tfVęnglaUskas, 12 Andoyeri Str. 
Ligoniu rašt. M. Tazukevičius, 153 Arties St,' 
Ižd. M. Miškinis.-fl Burton St.
Ižd, globėjai: A. Butkienė, 16 Holbrook Ave.

J. Vaitekūnas, 262 Wihter Str. * 
S. Stripinis, 148 Sawtell, Ave. 

Maršalka J. Tocius, 17 Snow Street 
Visi iš Montello, Mass. Draugijos su

sirinkimai ataibūnu kas mėnesį, kiekvieną 
paskutinį pancdftlį. Lietuvių Tautiškam name.

. Rašt., T. Bartkus. I

rst- >

Pa.
Pa.

PLYMOUTH. PA.
Lietuvių kapinių Korporacijoj Valdybos 

dai ir adresai t ‘ *
Pirm. J, Bagdriunas, 228 Duffy Aley, 

Plymouth, 
Vice pirm, J, Kulponas, 27 Corler St. 

Telf,: 32511 Wilkes Barre, 
Kasierius K. Randarčikas, 613 Main St,

Tel. 74037 Eduardsvllleį Pa, 
Fin, rašt, S, C, Kasparas. 27 Lynch Lane 

t Wilkes Barre, P&-. 
Prot. rast. J, Sankcvičius, 10 Melrose Av. 

Tel.: 34625 Wilkes Barre, Pa, 
Duobkasis J, Kulponas Tel. 32511 Centro 

tel, 91840, pas Aug, Stravinską,
40 Ferry St,, Plymouth, Pa,

Avė.
Ave. I --------------—t----------------------------------
Ave. I
Ave. I PITTSBURGHO IRAvė. . -------------------------------- APIELINKftS

Iždo Globėjai, J. Račiūnas, 8621 Dayton Ave.- oottpai? A i IT TAGM. Naruševičius, 2844 Vinewood Ave. | rKIUiBI? ABIB'limio IvlAB, 
- ------- ;---- —<—------------- ,--------------: Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite

AU8R0S dr^SsaS^eth’ n- j ,«M-

’ '• ■ > 4 ' *

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite

' Sulaužyti Frėmai ir Paleistas 
į Draugas B. Balčiūnas, Kurį 
Sufrėmavo Unijos i Viršininkai

i Spalio 3 d. : Amąlgameitų 
'Unijos 218-to Lietuvių 1 Sl<y- 
; riaųs susirinkimas buvo skait
lingas, gal dėlto, kad dange- • 
lis sužinojo, jog d. Balčiūnas,' 
kuris lanko. Joint Board susi-Į 

j rinkimus, liko nubaustas de- ' 
! šimčia dolerių ir ątimta teisės į 
į per tris mėnesius lankyti su-j 
sirinkimus ir balsas, dėlto, kad 
išdrįso sakyti teisybės žodį jas: viršininkai su maža dale

lie klasiniai nesusipratusių dar- 
i bininkų, ir mes, didžiuma.
1 Dėlto, draugai, rengkimės į 
, kovą. Gal netolimoj ateityj 

jie užpuola tik Visiems didesnius prabus (kai-ltl,Aime sto J j sprendžiamą 
’ . „ . . - ' v ; muši ir galutinai sudaužytnas). Presenai gaus 50c. uz! . č . _ . . . , . ,.1 ,tuos fremus, j kuriuos Įstatyti

i geriausi darbininkų kovotojai.
Prie pabaigos turiu praneš

ti, kad jau atsilankė į Balti
more “Siuvėjas’ 
lietuvių Siuvėjų 

. Vienybės Lyga.
i biami unijistai, 
• draugiškai, nes 
mums pasakys

Pirm. P. Poškus, 125 Clark PI.
Pįrmininko Pagelb. P. Grygotis, 146 4th St.

i i • !.•' m r j t į Nutarimų Rašt. B Burkaųskas, 255 Pine St. _ -Zei'DOS algos atimti duok- j Finansų Rašt. A. P.’ Grygotis, 2122 Ingalls Ižd
1 Ave., Linden. N.. J.

. Paulauskas. 228 Clark PI.lių. kad galėtų..pertekliuj e gy-1 odininkas v.
venti ir noi'i visus nebyliais

. * - . _ . . . • 4 • ■■ * '» r ‘ •

{VAIRUMAI

venti ir nori visus i 
padaryti, kad negalėtume jiem 

'pasakyti, jog ir aš noriu gy
venti.
i Taip, gerbiamieji, gerai,, 
.kad skaitlingai lankom sųsi- 
i rinkimus ir tėmijam dalykus.
1 Apgynėm savo teises ir pama- 

J tėm, kad mes turim dvi uni-

Broadway, Pitcairn, Pa.
Prot. fcekr. A. K. SliekienS, 8121 El

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
d. J. Gatavečkas, 109 .Cress SU’ 
Carnegie, Pa. '• ' , U •’

Fin, sekr. J. Urbonas, 1925 Uąrrum.
WAy7 S S Pittsburgh. Pa. '
-'G__ 1

j tiesiai į akis ne tik1 inažesniem 
j viršilom, bet ir pačiam Blum-1 
bergiui. Balčiūnas sake: i

j “Kada organizavot mus j 
Žmones liūtai labui retai i uniją, tai sakėte, kad gausite 

užpuola.
tuomet, kai labai alkani.

Pavasarį patelė pagimdo; prosi™mą kauto, siūliniai 35c-1 
iki šešių vaikų. Maži liūtai įir kąs, se^onas reikaiaUsim 
labai panašūs į kates: jie ; daugiau uzmokesties. Dabar 
gimsta, didumo sulig' mūsų \mcs .tur,”e„.t,rOt’ un,J,ą: abet F T r ° I vietoj pakelti praisus, tai dar

' numušat.”
Liūtai gyvena ilgai. Net Toki jo pareiškimai virši- 

belaisvėje liūtas išgyvena ninkus ant vinių sodino ir, ne-j 
iki 70 nųetų. Vienok, belais^pakęsdami, jie sufrėmavo kal
vėje liūtai gana , greitai sen-į tinimus, uždėjo virš minėtą . ,

bausmę ir surasę jo gnekus Senas Baltimorietis.
!į Executive Board protokolui , __________ i
I knygą, parnešė į lokalo susi-l į
rinkimą, kad užtvirtintų nu- R00SevelĮas Bįįįę Trumpina į 
statytą bausmę. Protokole .. . . n ,. . , iff'.
įrašyta, būk B. išvadinęs Joint DcUtlIHŲ DftrbllllilkŲ VftldilučiS ;

'Boardo pirmininkę melage, ki-į yį/’ASHlNGTON _ - Pre
zidentas Rooseveltas antru j

mą
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

keliauninkas. ,

sta.
Jauni liūtai galima pri

jaukinti ir virsta paklusnūs, 
kaip šunes. Liūtai labai 
prisiriša prie tų žmonių, ku
rie juos prižiūri. Vienok
jais perdaug pasitikėti tie-'įus krukoriais (sukčiais); Exe-j 
galima.

, kuri leidžia 
Darbo Unijų

Todėl, ger- 
priimkime jį 
jis daug ką 
apie uniją ir

eutive Board narius double.'
V. Šimėnas- krosęriais, (veidmainiais) jr j kartu paskelbė . patvarky- 

I kitų nesąmonių prirašytą į į mą, kad baltinių ir kitų bo- 
protokolą, kad tik daugiau ap- ^velninių siuvinių pramonėje 
juodint prieš publiką. |turi būt numuštas darbo

Kiti nariai, kurie lanko Jo-'laikas nuo 40 iki 36 valandų 
, , n v. . r-, j -lint Board susrinkimus, užpro-'ą.Aulcos Pnesfasistmwni Darbut' |O<

( Kazimiero ir Anatolijos Mi-|las ir reikalavo, kad ta baus-jgjj^ sutinka
Elena Sadauskaitė, R^cįio Cit^ artistė irgi dainuos mūsų !sev*čių draugai surengė jiems., mė būt panaikinta. Del to kilo 

tenoras, kuris Meftkęliuniut^ės koncerte gerai pasižymėjo bus Į jųjų šeimyninio gyvenimo, 
mūsų programoje." / * 
baritonas taipgi dainuos 
dalyvaus programoje.

Binghamton, N. Y.
gavo tas kvartetas ir daugelis vėl pageidauja jį išgirsti. i

' J* ... i
Elena Sadauskaitė, R^cįio U'M (U HOLU 11 gi UCllllUUB Anuoti : . • ~ • |

dienraščio parengtie. Cąjndido Canfora, žymus dainininkas, j bankietą paminėjimui 15 metų karštos diskusijos, įvairių 
diuniut^ės'koncerte .gerai pasižymėjo bus Į jųjų šeimyninio gyvenimo. siroiškimų, bet daugiai 
A‘. Višnjaučkas,. puikiai progręsuojaųtiš i Baigiant valgyti skaniai pa-'bausmės panaikinimą.
uos. Kį-Męnkeliuniutė, jau pasisakė, jog; g.amintą vakarienę ir palinkė- biznio agentas su savo gąspa- 

, t - ‘ ' Ijus MįseviČiams laimiifgo to- dine ir keliais pasekėjais lai-
Aido Choro Merginų EnsemJ?Įis, mokinasi naujas dainas* limesnio gyvenimo, d. J. Vai-'kėši už nubaudimą.

šiam koncertui. Mordecai Bauman, seųsaciškas baritonas, ci'kauskas prisiminė apie Ame-! Matuliauskas matydamas, 
kuris dainuos revoliucines dainas. Antanas Raišys, augštaii • hoainWinnti 
prasisiekęs smuikininkas, duos smuiko solų. Bus Collective, iaJ ,
Dancers, duos gana įdomių klasiškų šokių. Bus- Italų Vyrų | lUJiems diaugams
Choras ir taip pat dalyvaus Aido Choras. Dąr yra daroma itajn darbui, tapo parinkta au- 
pasitarimų su kitais dainininkais koncerto reikale. ' 1 ;kų. A— ■ Tz

,J. Vaicikauskas
I Žemaitiene, V.

savaitėje,' paliekant tą pa- 
!testavo, pareiškė, kad tai me-l^įa algą'. Fabrikantu komi- 
I I r. « 1/ n rl 4- .-x n nn .. «   * . • ’ e •-«■« •

s Taciaus 
"° i suprantama, kad Roo.sevelto Į 

..... i j j • 1SJ1 patvarkymas ir komisijos; sireiskimu, bet daugiausia uz> ... . v . , . ■ .Tik Į sutikimas mažai tebus vyk-! 
idomas, o visaip apeinamas I 
su Roosevelto agentų žinia.

Toj pramonėj yra apie 
apie 200,000 darbininkių ir 
darbininkų.

matydamas,
I kad tie frėmąi laužomi, tuoj

ĮŽANGA $1.00, 75c ir(5Qc, 
Sėdynės rezervuotos, išanksto įsigykite bilietus.

fašizma 
pritarus pradėjo kalti kitus, perkeičia-.

• mąs kalbą į tą darbavietę, kur 
Aukavo: K. Misevičius ir(Balčiūnas dirba. Jis sakė, 

po $1; A.'.būk Balčiūnas kalbinęs kitus 
Gaidys, Al.jnopriguloli prie unijos, esą bo-

Paryžius. — F^ųcija 100: 
nųošimcjųp pakėlę > muitinius 
mpkes.čius ant įvęžamų iš Am-| 
erikos siuvamųjų mašinų.

Dr. HERMAN MENPL0W1T?
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4. kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFASAS
2220 Avenue 1

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIUIM

Phone, EVęrgreen 7-4785 Ignition Specialist

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 Leonard Street Brooklyn, N. Y.
Near Manhattan Avenue

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 51^6.

K^y 8tonen--Main ’ 141 7
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NEW YORKO IR APSUNKĖS ŽINIOS
; laidotas spalio 13 d. Evergreen 

■ kapinėse.
Laidotuvių apeigom rūpina

isi grab orius J. Garšva.

Vers Williamsburge Senus Draugas M. Olginas Šaukia1 turčiu5 k;'’; 
Namus ir Budavos Naujus Socialistus Vadus j Debatus ooo.jo
Federalė valdžia užperka 

šešiolika blokų senų namų tar
pe Bush wick ir Leonard gat
vių ir tarpe Maujer ir Mese- 
role. Seni namai, 
gyventi, bus nuversti ir jų vie
toje išbudavota nauji apart- 
mentiniai namai. Senų namų 
supirkimas ir išgriovimas atsi
eis nuo $8,000,000 iki j $12,- 
000,000. Naujų namų išbuda- 
vojimui federalė valdžia duo
da* $25,000,000 ir mano gauti 
iš miesto ir atskirų žmonių 
$150,000,000.

Senus namus pradės griauti 
su pradžia sausio, 1935 metais. 
Nauji namai bus pigūs. tai*p, 
kad kambarys kainuos nuo $6 
iki $8 į mėnesį laiko.

Iš pranešimo matosi, kad 
savininkai senų namų negaus 
pilnai apmokėti, ant kiek jų 
namai buvo apkainuoti, jeigu 
gaus 90% turto, tai ir tai bus 
gerai. Tokiu būdu daugelis

komunistų Partijos kandida
tas, 23-čiame rinkimų distrikte, 
parašė laišką Socialistų Parti
jos kandidatams ir šaukia juos j 

netinkami j debatus. Draugas Olginas sto-

urio turtas siekia
nuo $30,000,000 iki $50.000,-'

> turtas daugiausiai* > * 1 Iyra įdėtas į namus. i

Trumpos Žinutės

ja ginti Komunistų Partijos 
rinkimų platformą ir įrodyti, 
kad tiktai komunistų platforma 
yra naudinga darbininkams, o 
Socialistų Partijos platforma, 
kaip ir kitų kapitalistinių par
tijų, yra naudai kapitalistinės 
tvarkos ir visiems išnaudoto-; 
jams. Kol kas dar negauta 
nuo socialistų atsakymas. vei7 
kiausia jie ir nestos.

Herman Dvorett, buvęs vi
rėjas. areštuotas už perdavi
mą 16 metų merginos iš West- 
.port. Conn., į baltųjų vergių 
namus.

SKAITYK LAISVE
ir Kitiems užrašyk

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 kambariai, ga

ru šildomi, visuomet yra karšto 
vandens, ir visi moderniški įtaisy
mai. Randa tik $25.00 į mėnesį.

Kreipkitės sekamai:
436 South 5th Str., Brooklyn, N. Y.

(244-250)

. Pranešimas

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame ga
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 kfiną, darbas 
visados gvarantuojamas ?

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

Tel. STagg 2-2306 '; J

' Išgirskite Raportą iš 
Prieškarinio Kongreso

Kongresas prieš karą ir fa
šizmą jau užsibaigė. Delega
tai atstovavę organizacijas su
grįžo. Kiek jau yra žinoma, 
kongrese buvo virš 3,000 de
legatų nuo religinių, socialis
tinių, komunistinių ir kitokių 
organizacijų.
; t Kongresas išdirbo ' planus 

j kovai prieš karą ir fašizmą.
Kampanijinės unijos darbi- Dabar mūšy pareiga išgirsti 

ninKai. .Edison Go, taikė susi- delesatų raportą irnmt.s tų; 
’ - -- - ■■ - planų pravedimui.

Ketvirtadienį, 18 spalių, 7:30 
vai. vakare, ‘“Laisvės” svetai
nėje, 419 Lorimer St., įvyks 
masinis susirinkimas. Kalbės 

į kongrese, buvę delegatai. Po 
i prakalbų bus klausimai ir dis- 
įkusijos. Visi ateikite. Įžanga 
i veltui.

N.Y.D.D S. Komisija.

BROOKLYN, N. Y.
Wjlliamsburgh United Council — v v - * /

ėU------- —u

’.■■p.... ..
T-<!----------- -

, Wjlliamsburgh t United Council of 
Workingclass .Women, raportą apie 
pasaulinį moterų kongresą Paryžiuj, 
įvyks pirmadienį 15 d. spalio, 8 
vai. vakare, 16 Manhattan Avė., 
įžanga veltui. Kviečiam visus da
ly aut i .

j rinkimą ir nusitarė kovoti. Su
sirinkime buvo apie 1,000 
darbininkų. Matyti, kad iš
naudojimas yra ant tiek didė
lis, kad negali juos ir su kom-

Darbininkai Baubė Guberna- Įpanijine unija nuo kovos sil-i
toriui Herbert Lehmanui !laikytl 
Penktadienį, Columbus par-Į Ed. A. Ridley, kuris buvo 

ke, buvo rengta Kolumbus gi-į nužudytas, didelis namų savi- 
mimo dienos paminėjimas.' ninkas ir pardavėjas, paliko 
Tarpe kitų kalbėtojų buvo ir j $2,949,524 turto. 
New Yorko valstijos guberna-; _ ---------
torius Hebert H. Lehman ir

Virš i Caro giminaičio, persiskyrė su dienio, “Laisvėj” tilps daug 
Ji gyvena Mi- svarbių raštų iš buvusio audė

jų streiko. Pasirūpinkite, kad 
---- — tas “Laisvės” numeris pasiektų

Laivakroviai Gerai Laikosi ; klieną lietuvi darbininką, o 
j ypatingai audėjus.

Laisvės” Redakcija.

(243-244)

darbininkų, kurie turi ten na-|senatorius .Copeland.
mus, nukentės. ; 1,000 darbininkų baubė jiems turčium Leeds,

ir šaukė “šalin!” Darbininkai neola, L. L 
piktinasi tais kapitalistų atsto
vais.

Caristė Henia, duktė vieno

PAJIĘŠKOJIMAI
Pajieškau Teliaru Vitkaus, kadai

se gyveno Cambridge, Mass., bet jau > 
senas' laikas kaip nieko negirdėt., 
Jeigu kas apie jį žinote arba jo ant- į 
rašą turite, malonėkite man pranešti, i 

. jei pats patėmysi šį raštelį malonė-1 
j kite atsišaukti, nes turiu svarbaus ką J

Ryt dienos, tai yra antra- pasakyti. Kreipkitės sekamai: f
J. GIRDENIS,

R. D. N.l, Richfield Springs, N. Y.
(243-244)

Patersoniečiu Atydai!

Priešai Veikia Prieš “Daily 
Workerio” Platinimą

Darbininkų priešai veikia 
prieš “Daily Workerio” plati
nimą, ypatingai streikierių tar
pe. Vienas

Koncertas Central Parke
Parkų komisionierius ruošia 

didelį koncertą pirmadienį, 15 i 
D. W. platinto- spalių, 8 vai. vakare, Cen-

jas nuvyko ant 14th St. ir llth traJ parfce tjes

Laivakrovių darbininkų strei
kas vadovystėje kairiosios Indu-

Ave., ties prieplauka No. 52, į 
ir pardavinėja “Daily Worke- 
rį” streikuojantiems darbinin
kams. Tuojaus prie jo priėjo 
reakcinės unijos vedėjas Sulli
van su šešiais vyrais ir parei
škė? “Eik į peklą su Daily 
Workeriu!” Kada darbinih- 
kas nesiskubiho pasitraukti, 
tai Sullivan ir dar vienas gai
valas buvo išsitraukę revolve
rius ir grūmojo laikraščio pla
tintojui dr£. William J. Clay.

72nd St. ir
Fifth Ave. Kaip žinoma, į to-

S ”™ KX5K,*—*«* ’“"•"i 

nė valdžia su vadais iš reformi-j Komunistų Partijos New j

kius parkų koncertus įėjimas ;tinkamai kovoja. 
dykai. Programa bus ilga,
kurios išpildyme bus įtraukta * - - --
Ukrainai, švedai, norvegai, is
panai, holandai ir kitų tautų | 
muzikantai ir dailės spėkos.

,i i. 11 , u M t < į i

Surado Vaiką Nusmaugtą
, Eidamas iš mokyklos John 
Feeney, 7 metų, vaikutis, pra
puolė. Jis gyveno 118 Avė. 
C.| Bayonne, N. J.* Vėliaus 
policija surado nusmaugtą ber
niuką, įkištą į seną geležinį 
baksą ir paliktą raiste netoli 

ir Morris kanalo. Mano, kad ko- 
Broadway, New Yorke, dabar ki. piktadariai pagavo jį beei- 
yra rodomas Sovietų Sąjungo-inantį iš mokyklos ir atliko 
je gamintas judis “Deserter”.! piktadarystę.
Tąi labai geras judis. , ——T—-----

Ceri Sovietiniai Judžjai

< Cameo teatre, 42nd St.

ll

ta*

Bus Didelės Ristynės
Šį vakarą, 71st Regiment Ar- 

įmory, bus didelės ristynės. Ri-
Acme teatre, 14th St. ir 

Union Sq., New Yorke, rodo i 
taipgi Sovietų Sąjungoje ga-,uu“ “‘“7”u.u; „La.. Js>s vokietys Diek Shikat, kurismintą judį vardu “Thunder- Į 
storm” (“Audra”). Šis judis 
labai gerai padarytas ir yra 
daug dainų.

Rinkimu Klausimu Diskusijosmini

Komunistų Partija ruošia ei
lę diskusijų (symposiums), 
kur bus kalbėtojai nuo Komu
nistų Partijos, socialistų, re- 
publikonų, demokratų ir kitų 
partijų. Tokios diskusijos 
(vyks sekamose vieetose. , 
( Trečiadienį, 17 d. spalių, 8 
vai. vakare, Boston Road , if 
178rd St. Bronx, N. Y.

Penktadienį, 19 d. spalių, 8 
vai. vakare, New Utrech High 
Schoo], 16th Ave. ir 79th St., 
Brooklyn, N. Y.
e Ketvirtadienį, 1 d. lapkr., 
8 vai. vakare, 131 Lewis Ave., 
Brooklyn.

stinių unijų šį streiką ir stem" Yorko Distriktas, Tarpt. Darb.i 
giasi sulaužyti, bet darbininkai Apsigynimas ir kitos organi- 

Kaip prane- zacijos šaukia darbininkus į 
ša, New Yorko prieplaukoje yra masines demonstracijas ųž 
sulaikyta 26 laivai. Vietomis1 draugą Thaelmanną. Demons- , 
išnaudotojai bando leisti laivus ,traęijos . įvyks prie Vokietijos! j 
darban su .pagelba streiklaužių'.

R. Fillton Giminaitė Teisme
Ella Bligh, 76 metų moteris, 

kuri yra duktė anūko garlai
vių išradėjo Fulton, buvo tei
siama. Prieš ją iškelta apkal
tinimas, kad ji, turėdama pini
gų, nuo 1931 metų gavo pa
šalpą. Moteris sutiko atmo
kėti pašalpos biurui $999, tai 
yra tiek, kiek per tą laiką ji 
gavo pinigų. Yra žmonių, ku
rie ir turėdami pinigų gauna 
pašalpas, bet dešimtys tūks
tančių ir badaudami jos ne
turi.

Atvirutės Gubernatoriui
Bendras Komitetas veikimui 

už bedarbių reikalus, kuris 
ruošia alkanųjų maršavimą į

sveria 218 svarų ir skaitosi 
čempionu, su Jim Browning, 
kdri sveria 216 svarų. Abu ga
lingi. Taipgi bus dar kelios ki-i Albany. 27 d. spalių, yra iš- 
tos ristikų poros. įleidęs atvirutes, kurias darbi- 

ininkai privalo pasirašyti ir 
Mir? “Daililv” Rrnwnina lsiųsti New Yorko valst’j°s «u- inire uanny Drowning bernatoriui H. II. Lehmanui. 
Penktadienį mirė Robert W.. Atviručių kaina 1 centas. Jas 

Browrting, kuris buvo žinomas.ga]įma gauti šiuom antrašu: 
kaipo “Daddy . Browning tu- xjnjted Action Comm. on 
rėjo daug trubelių su jauno- Relief and Unemplov-
mis merginomis. Jis tankiau-: ment n isth St., New 
šiai pasiimdavo paaugusias York N. Y.
mergaites iš prieglaudos • ną- 
jnų už augytįnes, bet vėliau i 
jos patraukdavę jį teisman už h į 
siūlymą • savo “meilęs”. Dau-1 
ginusiai - Browningas • pagarsė
jo su Peaches, su kurią, jis bu
vo apsivedęs su Peaches, su 
kuria jis buvo apsivedęs, bet 
vėliau ta merga, paliko jį ir 
pareikalavo alimony. Brow
ning buvo didelis meilužis ir mušė, vaikė ir 11 jaunuolių are- 

\Ištavo, kaipę “valkatas”.

fašistų , konsulatų namo, 17 
Battery , PĮace, New Yorkė, 
pirmąjlįeąb (į. siįąlįp, 10 Va
landą ryto.w Visi ddrbininkai 
ir darbinink.ės, kurie tik nedir
bate, dalyvaukite masiniai.

Bus Parengimas Paminėjimu. 
SSRS 17 Mėty Sukaktuvių I

!Sovietų Sąjungos Draugai 
rengia parengimą minėjimui. 
17 metų proletarinės ręvoliu-j 
cijos laimėjimo Rusijoje. Pa-i 
rengimas atsibus penktadienį, 
9 d./lapkričio, Mecca Teinple 
svetainėje. Bus daug dalyvių 
apsirengusių Sovietų rūbais. 
Prašoma kitų organizacijų nie
ko nerengti tą vakarą.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Uršulė Teibęrienė, 65 metų, 

121—20 109th Ave., Rich
mond Hill, N. Y., mirė spalio 
11 d. Laidos spalio 15 d. Jono 
kapinėse.

Alfred Pyne, 69 metų, 625 
Putnam Ave., mirė spalio 10 
d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Pa-

Vargas Benamiu Jaunuolių I
Jungtinėse Valstijose yra la

bai daug benamių jaunuolių, 
kurie blaškosi miestas nuo mie
sto. , New Yorke jie pikjetavo 
įstaigą, kuri teikia šiokio tokip 
darbo del jaunuolių, 224 Wil
liam'St. Policija užpuolė juos,

Telephone: FOxcroft 9-6901

I-X/ BALČIŪNO
LIETUVIŠKA

ORCHESTRA

Pristatau Parengimams Gerą Muziką Už 
. . . . , Prieinamą Kainą v

321 Chauncey Street ' * 18 Stagg Street
Brooklyn, N. Y.

‘“Pavogė” 7 Metų Mergaitę: 
' Ketvirtadienį, ant Hooper : 
St., Brooklyne, subėgo 6 poli-1 
cijos radio automobiliai, 25 j 
detektyvai, daug policininkų ir 
per tris valandas jieškojo “pa-’1 
vogtą” mergaitę. Kaukė auto
mobilių dūdos; policininkai bė- 

’gięjo, nes jiems buvo prarieš- 
' ta; kad kaą tai pavogė Theresę 
,Cuillen, 7 metų mergaitę. Bet 
gi paskiau', po sunkaus darbo, 
.mergaitę • rado pas- jos tetą 
'smagiai besibovijančią. I

KILLS PAIN

PAIN-EXPELLER ■ 
IU4 W Uk hi 04.

Visokiems muskulu 
skausmams palengvinti 

naudokite 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERI
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

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.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

: nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarai* 

, Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

'BROOK-LYN. N. Y. f

CLEMENT VOKĖTAITIS
LIETUVIS advokatas

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABUČIUS . 

(Undertaker) *
Vedu šermenis ir palaidoji! 
tinkamai ir už prienamą kainą

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Palaikykit Jūsų
Plaukus Telephone, EVergreen 8-9770

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
Plauką ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika)
223 Second Ave., New York 
timpas 14 th gatvės, kambario No. 14

Telefonas: TOmpkins Sq. 6-7697
OFISO V ALANDUS:

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

iki 2 po pietų.

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Sergančią Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

• ■» /

Gydoma Odois 
Išbėrimai, Krau
jo Nęsveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Chronic
le i Nesveikavi- 

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

rumų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išga’ę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
' 110 East 16 St N. Y.

231 Bedford Avenue

‘ BROOKLYN, N. Y.

įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
I v Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

<t>

<♦>

<♦>

<♦>

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
____ Telefonas: EVergreen .7-1661

III | Atviri kojų skauduliai, Garankš-I\|J|JU LlUUo čiuotos . Kraujagyslės, Kojų Reu-
matizmas, Kelių ’Sustingimas, 

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

Valandoj: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

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

DR.RA.BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

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

A. BALČIŪNAS r
, 321 Chauncey Street, ’ Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA 
« «•: i •’

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
-jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti l ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

$485 Grand St., Brooklyn,WN. Y.




