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Vaitkus ir Pozicijos. 
“Nei šilti nei šalti.” 
Komunistai ir Lietuva. 
Nepaklusnūs Pulkai.

Rašo KOMUNARAS

“Naujojoj Gadynėj” Prūse'i- 
ka išgalvojo, būk “Laisvė” jau 
užgiria skridimą Lietuvon, kaip 
kad tą skridimą ruošė “Naujie
nos.”

Mandagiai pasakius, tai yra 
Prūseikos melas.

“Laisvė” nebuvo ir nėra prie
šinga asmenų skridimo žygiams 
nei patiems lakūnam, kaipo to
kiems; bet “Laisvė” kovojo ir 
kovos prieš tokius politinius, 
fašizmui tarnaujančius jomar- 
kus, kurie buvo sudaryti ryšyj 
su dviem skridimais į Lietuvą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

No. 230

Darbininkai Visą Salią^ 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit® 
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INTERNACIONALO KONGRESAS
Šimtai Delegatų iš Visą Pasaulio Kraštų; Daugelis Jų 

Nugalėjo Didžiausias Fašistines Kliūtis ir Atvyko
Kad “Laisvė” padavė plates

nių, kaip galint teisingesnių, ži
nių apie patį Vaitkaus skridi
mą, tai nereiškia, kad “Laisvė” 
keičia savo nusistatymą tuo 
klausimu. Ir jei čia įvyko koks bo Unijų Rūme,' garsiojoj 
“pakeitimas”, tai tik sklokos į Piliorių Salėj.

“ni nuo L^os Naziai Grasina: “Klaipėdon įj j’? <■

PRANCŪZAI SAKO, KA RAS NEIŠVENGIAMAS 
‘ f ! { ! : ! .1,1'

ASM AR, Ėritrea.4200,-
000 Italijos kareivių Eritrė
joj ir Somalilande bile va
landą laukia įsakymo pia-
dėt karo veiksmus prieš Ei

karą su Ethiopija, tad Ita
lija atsimes nuo Lygos.

MASKVA.—Rugsėjo 26 d. jau nėra vilties pūvančioj i hiopiją.
prasidėjo Jaunųjų Komu-1 kapitalistinėj tvarkoj su jo-1 ADDIS ABABA, Ethiopi- 
nistų Internacionalo šeštas'sios fašizmu, kuris reiškia ja>_ jau ^rys dienos, kaip
Pasaulinis Kongresas, Dar-' karą pačiai civilizacijai ir|bUV0 nustoję lyt, ko tik ir

žmonijai. Be kitko drg. Gu-|iaukg Mussolini. Bet vakar

Ateis Hitler; Risis Galvos”
v v ~ —————

Hitleris Veža Kareivius ir Ginklus į Lietuvos Pasienį; •' >

kJ

ADEN. — Italijos laivai 
vėl bandė išsodinti 3,000 sa
vo kareivių Mocha prieplau
koje, Yemene, anapus Rau
donųjų marių nuo Eritrė
jos.

Yemeno valdžia atsišaukė 
į Anglijos karo laivus. Pa
būgę atplaukiančių Angli
jos karinių laivukų italai ir 
šį sykį išsinešdino.

ALEXANDRIA, Aigip- 
tas. — Anglija sutelkė ga
lingas jėgas savo karo lai
vų, orlaivių ir submarinų 
ties įplaukimu į Suezo ka
nalą.
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Lietuva Prirengė Armijos Diviziją Atmušt Užpuolikus H.; j H f
------------- ' IMS (SVARŠAVA. — Besiarti- šokių politinių nuomonių, 

pradedant nuo atvirų nazių 
ir baigiant komunistais.”

nant Klaipėdos seimelio rin
kimams (šį sekmadienį), 
Lenkijos politikai ir 
išreiškia “baimę,” kad hit- šmeižtas maišyti komunis- 
lerininkai iš Vokietijos gali ‘ 
su ginklais įsibriaut ir už
grobt Klaipėdos kraštą.

Gauta pranešimų, kad 
Vokietija daro didelius ka
riškus prisirengimus Lietu
vos pasienyj, ir rugs. 25 d. 
dešimt traukinių, pilni vo
kiečių kareivių, ginklų ir 
amunicijos, pravažiavo per 
Lenkijos sieną į Rytinę 
Prūsiją.

Kalbama, kad Klaipėdos 
vokiečiai hitlerininkai ren
giasi sukilt prieš Lietuvą, ti
kėdamiesi: paramos iš Vo
kietijos. Varšavoj jaučia
ma, kad Hitlerį sulaikyti ga
lėtų tik stiprūs tuojautiniai 
žingsniai tų šalių, kurios už
tikrino Lietuvai Klaipėdą.
Klaipėdos Krašte Priruošta 
Lietuvos Armija ir Policija

KLAIPĖDA. — Vladas

yot sakė:
“Jaunųjų Komunistų Ly

ga (sąjunga) turi būt ne- 
partijinė jaunimo organiza
cija ir apimti ne tik kom.

 _c ___ v. Suvažiavo 
vado galvoj bei akyse, kurios,! Keli šimtai delegatų iš visų 
kaip pasirodo, jau net perdaug • kraštų. Į garbės prezidiu- 
dūmų nebijo. i§rjnkta drg. J. Stalinas,

Tik klausykite. Prūseika gi- G Dimitrov ir Ernst Tha-
elmann, kankinamas nazių jaunuolius, bet jaunimą ap-

i kalėjime Vokietijoj. Regu- skritai ir auklėti marksiz- 
kongreso pirminiu- mo-leninizmo dvasioje.”

Drg. Dimitrov savo kai-
• t m \Z _ 1 • • '

dūmų nebijo. mą išrinkta drg. J. Stalinas,
naši:
“ “Naujajai Gadynei” nereikia 

mainyti savo pozicijos. Mes bu- 
vom nei šalti nei šilti tuo at- liaris 
žvilgiu.”

Na, o kokia

bu-

Jkaujantis komitetas suda- 
Naujosios Ga-^Y^8 iš 33. jaunuolių, tarp 

dynės” temperatūra buvo, kuo-j kurių yra ir trys ameriko- 
met ji karštai atakavo “Lais- .nai jauni komunistai G. 
vę” už tai, kad “Laisvė” kovo-■ Green, M. Porter
jo prieš žalingą politinį skridi-, Lightfoot.—Jungtinių

I stijų ambasada apie 
jau pranešinėja prez. 
seveltui.

Tarp kongreso svečių yra 
ką Brooklyne? Gal Prūseika pa- i Komunistų Internacionalo 
miršo, kad toms šokikėms vado- sekretorius G. Dimitrov ir 
vavo duktė antro didžiojo sklo- j Vokietijos Komunistų Par
kos vado Butkaus? Turbūt, iki tijos vadas Wm. Pieck.
šiol dar niekas Prūseikai nepra-! Kongresas išreiškė šir- 
nešė, kad žymiausias sklokos dingiausius pasveikinimus 
rėmėjas Brooklyne Dr. Petriką drg> Stalinui ir Dimitrovui. 
pats aukojo tam skridimo biz
niui ir savo kalboj linkėjo pasi- , 
sekimo? I

Bet dabar sklokos vadai jau 
prašosi, kaipo “garbingo” daik
to, pripažinti juos nei i____

mo gešeftą? Kas gi tai buvo— Į 
šilumos ar šalčio reiškinys, ka- i 
da skloka davė savo lyraites šq- Į 
kikes pritraukt daugiau publi
kos į Grigaičio skridimo pikni-

ir Cl.
Val- 
juos 
Roo-

Įvedamosios Kalbos
Įvedamąją kongresui kal

bą pasakė Raymond Guyot, 
„J šutais Francijos Jaunųjų Komu- 

nei šaltais, tai yra tokiais, ko- nistų Sąjungos sekretorius, 
pataria pareikšdamas, kad dabarti

nei jaunuolių gentkartei
kius net evangelija
“laukan išspjauti...”

Vakar išspausdintas “Laisvė
je” Komunistų Internacionalo 
atsišaukimas j Socialistų Inter-, 
nacionalą išvien apgint Ethio- 
piją ir Lietuvą, rodos, turėtų
bent laikinai' užčiaupt burnas , Dvi Nevykusios Meilės Aukos 
klerikalams ir tautininkams, į v Sliekių kaime, Šeduvos vals- 
apšaukiantiems komunistus čiuje Juozas Aglinskas (23 
“tautos priešais.” metų) karišku šautuvu nušovė

Komunistų Internacionalo pa- > Kostanciją Raudaitę (18 me- 
stangos gali patarnauti apgyni-Uų) ir Pats nusišovė. Abu tar- 
mui Lietuvos nepriklausomybės i navo pas kaimynystėje gyve- 
daugiau negu visa tautininkų ir.nančius ūkininkus.
klarikalų veikla Amerikoje. Bet | Spėjama, kad ši tragedija 
jie nenorės viešai pripažint to įvyko del nepasisekusios mei- 
fakto, nors patys jį ir suprastų, les.

Taigi jau du Lietuvos armi
jos pulkai atsisakė šaudyt į su
kilėlius valstiečius. Bet leiski
me Smetona būtų pašaukęs ki
tus kareivius šaudyt nepaklus
nius pulkus. Ar jie būtų šaudę 
savo draugus?

Paskutinių savaičių įvykiai 
Lietuvoj liudija, jog fašistų
diktatūra ten nėra tokia galin- j 
ga, kaip įsivaįzdavo dešinieji 
amerikiečių laikraščių redakto
riai, kurie pasauliniame lietu
vių kongrese Kaune nedrįso nei 
pusiau-lupų prasitart apie pi
lietiškas laisves Lietuvos gyven
tojams.

ATSUKIT LAIKRODŽIUS 
VALANDĄ ATGAL

Daugelyje valstijų 2 vai. 
po vidurnakčio iš šeštadie
nio į sekmadienį užsibaigia 
vadinamas “dienos šviesos 
taupymo” laikas (Daylight 
saving). Todėl tą naktį at
sukite laikrodžius vieną va
landą atgal.

Ecuador’© armija, Pietų 
Amerikoj, privertė atsista
tydinti prezidentą Antonio 
Pons’ą.

HHmHmL v.

vėl užėjo smarkus lietus.

Paryžius.—Franci jos po
litikai čia ir Genevoj mano, 
kad karas Italijos su Ethio
pia yra neišvengiamas.

ROMA.—Jeigu Tautų Ly
ga planuos kokius baudžia-

boj pabrėžė svarbą jaunimo mU0sius žingsnius prieš Ita- 
mobilizacijos kovai prieš Ują> pradėjus Mussoliniui 
fašizmą ir karą, ir atidavė . . ___
gilią pagarbą jaunųjų ko
munistų pasiryžimui, kurie 1 
pro fašistinius užtvarus, o,1------------------- *-------------
atvyko į šį kongresą. Drg. 
Janicki, pav., po 8 metų iš
trūko iš Lenkijos kalėjimo, I 
slapta perbėgo sieną ir čia 
atvyko. Jaunuolis Diego, 
dalyvavęs barikadų kovoj ir

i sužeistas revoliuciniame Is
panijos darbininkų sukili- , . ty u t *. ♦ ime- jaunas ehinietis Su Yi- tų lr Darbo Internacionalo IIlV • dUIldo V/1 ill i JI <5 L1O kJU X 1 I i • i — Ji _  TZ

» ’ , i • . • QTQiimrn rolnnrvo vn q k nmii.
pin, kovojęs eilese Chinų . , T *. ~ ’ iUdonosios ' Armijos, ' taip „J^aonalo 
pat atkeliaVo į šį kongresą. 
O trys Sovietiniai jaunuo- , , . ,. . ,
liai delegatai: Timofiejev,lte™? pakvietimų- suvienyt 
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Soc. Internacionalas Pradiniai Susitarta
I 1Atsakys Kominter- Del Algos Pakėlimo 
nui apie 1-ną Frontą 400,000 Mainierių

r spauda Tai jau vėl bjaurus, sužinus '
Po

WASHINGTON.—Jung
tinės Mainierių1 Unijos va
dai su J. Lewisu priekyje 
rugs. 26 d. susitarė su kom
panijų atstovais del ąįgos 
pakėlimų streikuojantiems 
400,000 minkštosios anglies 
mainierių. 
bosų komitetas sutiko se
kančiai pakelt darbinin
kams uždarbį:

5,0 centų pridėti dieni
niams darbininkams už die-

T TT7r I T lo Pildančiajam Komitetui kesnį nuo kie^vieno iškasa- dvi. ar daugiau brigadų, oA vJ V Zy-ldUi Ik JO Į ir pranešiu jums jo tarimą, mo anglies tono; pridėt 10 brigada—du ar daugiau pul-
___  kaįP tik ,lls bus padarytas. :nuošimBči dirbantiems “ne- kų. 
sigando ir pasiaiepe I>ei jlag gav0 atsišaukime į So. 
priežasties vestuves teko atide- . . T x ♦ ix Imnnarii I nrnvn o m n n o I o iTnon
ti. Rabinas šią porą sutuokė j 
vėlai naktį, kad vėl neprisi
rinktų tiek smalsuolių. Bet vis 
tik sutuoktuvių žiūrėjo kelios 
dešimtys smalsuolių.

Krainov ir Sveridov jau tu
ri užsitarnavę Lenino Orde- 
ną, augščiausią garbės žen
klą visoj Sovietų Sąjungoj.

sigando ir pasislėpė. Del tos

metų) karišku šautuvu nušovė

Didelis Valgią Kainų 
i Nupiginimas Sovietuose

Kauno Žmonėm Trūksta 
Vandens

KAUNAS.— Višinskio iri MASKVA.—Sovietų Ko- 
Sasnausko g-vių Žaliakalny gy-|munjst(J partijos Centro 
ventojai nusiskundžia, kad to-! Komitetas ir Liaudies Ko
še gatvėse nėra pravesta van-! • rparvha išUidn na-

rausko g-ve ir einant Basana-< • • > j i i
vičiaus alėjos linkui, žmonės mU1R ”^>1
negali naudotis iškastų šuli- 8PaktJ"Oct- 1 d., todėl, paV., 
nių vandeniu, nes tas vanduo Maskvoj kviečių ir rugių 

tenka 'būti duona nupiginama 15 iki 
kvietiniai

nešvarus. Todėl
kaip ir be vandens. Panašių 24 nuošimčių;
vietų yra daugelyj kitų žalia- miltai 14 nuoš., ryžiai 19 ir 
kalnio gatvių.

Persikrikštijo, kad Apsivest 
su Žydu Vaikinu

Kaune, senamiestyje, žydas 
įsimylėjo lietuvaitę ir nutarė 
žydiškomis ceremonijomis su
situokti. Mergina priėmė žydų 
religiją, nuėjo maudytis į žy
dų pirtį, o aną dieną turėjo 
būt pas rabiną sutuoktuvės. 
Kadangi jaunoji turėjo daug 
pažįstamų ir draugų, tai su
sirinkę apie 200 ūkininkų ir 
darbininkų pasižiūrėti, kaip 
tuoksis persikrikštijus į žydus 
katalikė. Rabinas, pamatęs 
daugybę vestuvių dalyvių, iš-

tt. '
•

Bus panaikinta; kortelių 
sistema gavimui mėsos, 
cukraus, riebalų ir kitų val
gio daiktų; tuom faktinai 
panaikinama v a d i n a m os 
“uždaros” krautuvės, ir visi 
gyventojai galės pirkt mais
to produktų lygiomis val
džios nustatytomis kaino
mis kooperatyvėse krautu
vėse.

Addis Abąba. — Jau pra
dėjo Ethiopijai ginklus at
gabenti iš Belgijos ir Švei
carijos.

MASKVA.,— Friędrich 
Adler, sekretorius Socialis-

atsiuntė telegramą Komu- 
‘ » Pil

dančiam Komitetui su se
kančiu atsakymu į Komin-

abiejų Internacionalų fron- ' 
tą kovai prieš fašizmą ir 
pavojingai gręsiantį karą: i

“Aš perduosiu jūsų tele
gramą (pasiūlymą) Sočia- , 
listų ir Darbo Internaciona-1' 
lo. Pildančiajam Komitetui! 
ir pranešiu jums jo tarimą,1 ..... _ „

Komunistų Internaciona-

cialistų Internacionalą ypač 
i pabrėžė šitokią dabartinę 
padėtį:

“Karas prieš Ethiopiją 
gali išsiveržti bile momentu. 
Vokietijos fašistai tik lau
kia to momento, idant pa
tiems: mestis ant silpnos 
Lietuvos ir užimti Klaipė
dą. Italijos fašizmo ir Vo
kietijos fašizmo kariniai žy
giai. .. gali privesti prie 
naujo pasaulinio karo.”

(Vakarykščiam “L.” nu-

tus su naziais, kurie, kaip 
visiem žinoma, yra kruvini 
komunistų priešai. '•!
Bijoma Neoficialio Nazftį , 

Įsibriovimo į Klaipėdą
K1 aipėdos gubernatorius 

Kurkauskas nemano, kad 
Vokietija išdrįstų atsiųąt 
reguliarę savo armiją į Klai
pėdą; bet sako, kad iš Vo
kietijos gali būt permesta 
per Klaipėdos sieną neregu
liariai ginkluoti būriai, bęt, 
girdi, “mūsų kariuomene su 
jais apsidirbtų. Didžiausias, imi 
taciaus, pavojus būtų iš to; | 
jeigu pačiame (Klaipėdos) 
krašte arba ant sienos įvyk
tų kad ir nedidelių susikir
timų. ..” Tuomet Vokietijos 
naziai imtų šaukt: “Gelbė
kime mūsų vokiško kraujo 
brolius Klaipėdoj!” Tada, 
kaip rašo New Yorko Times

“nei Vokietijos

' f

įi o
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Angliakaąyklų Kurkauskas, Klaipėdos kra- korespondentas O. D. TolJ- 
n c* 011E1 kn <sn_ .. . ’ x . . 1 i • ic • ___šta gubernatorius, sako, jog schus, jau 

Lietuva išstatė diviziją savo 
armijos svarbiausiose vieto
se, kad atmušt bile priešą, 
kuris bandytų įsiveržt Lie-

gyvą” darbą, laužiantiems 
uolas, taisantiems kasyklų 
sienas ir tt.

Darbo laikas pasilieka tas 
! pats—7 valandų diena, 5 
dienų darbo savaitė.

Sutartis daroma nuo da
bar iki 1937 m. balandžio 1 
d. Bėt tai yra tik sąlygine! Berlynas skelbia, kad šie 
sutartis. Ją dar turės už- 
girt pilnas Mainierių Uni-' 
jos ir kompanijų, komitetų 
susirinkimas. Bet mano
ma, kad- šie komitetai jau 
susitars. - •. ’' ■

Taip pat sumobilizuota 
Klaipėdos pasienio policija 
ir viskas prirengta, idant 
nuslopint hitlerininkų suki
limą, jeigu jie mėgintų jį 
padaryt.

K1 a i p ėdos hitlerininkai 
ima komandą iš Berlyno, o

nazių partija negalėtų sth. 
valdyt savo spėkų.” Vadi
nasi, ginkluotos hitlerininkų 
govėdos šoktų per sieną į 
Klaipėdą.

Pranešama, kad rinkimų 
dienoj Vokietijos hitlerinin
kai rengia didelę demonstr 
raciją Klaipėdos pasienyj; o 
iš to 
žimo 
jus.

taip pat gręsia isiver- 
bei susikirtimo pavo-

meryje šis iatsišaukimas. iš?-m., i i • • •
tisai įdėtas, tik per1 klaidą 11 1111131 K^tlflOllO^lOS

- - - - • — i ’

■ Armijos Komandieriamprasileido vienas žodis-?
“silpnos.”—Red.) \ - n

Komunistai, Socialistai ir) 
Ktą Išgirskit i Browderio > 
Raportą iš Kominterno! f
NEW YORK. Komu- 

nistų .• Partijos Distrikto 
Komitetas kviečia visus 
savo narius, pritarėjus, 
Socialistų Partijos narius 
ir visas organizacijas ab- 
elnai atsilankyti į atvirą 
Kom. Partijos mitingą, 
k e t v i r t adienio vakare, 
spalių-Ostober 3 d., Madi
son Square Gardene. Ten 
drg. Earl Browder išduos 
raportą iš Komunistų In- . 
ternacionalo Septinto Pa
saulinio Kongreso, kur jis 
dalyvavo kaip Amerikos 
komunistų delegatas.

MĄSKVA,—-Sovietų Cent
ro; Pildantysis Komitetas 
nutarė įvesti tokius titulus 
Raudonosios Armijos ko- 
mandieriams: leitenantas, 
vyresnysis leitenantas, ka
pitonas, majoras, leitenan- 
tas-pulkininkas, brigados 
komandierius, divizijos ko- 
mandierius, korpuso ko
mandierius, armijos koman
dierius. “Sovietų Sąjungos 
maršalo” titulas bus duoda
mas nepaprastai atsižymin-

rinkimai tai būsiąs “plebis
citas;” reiškia, jeigu hitleri
ninkai gauna daugiau balsų 
už Lietuvos šalininkus, tuo? 
met Klaipėda, kaip jie sako, 
turėtų priklausyt Vokieti
jai*
Slaptas Hitlerininkų Veiki

mas prieš Lietuvą
Kol kas Klaipėdos naziai 

nelaikė viešų politinių susi
rinkimų; bet jie veda įkal

Kandidatai
Klaipėdos seimelin bus 

renkama 29 atstovai. K^p- 
didatų yra 187 ant septynių 
sąrašų. Lietuvių yra šeši 
sąrašai su 158’ kandidate:*sąrašai su 158 kandidatais. 
Klaipėdos vokiečių (nazįų)
partija turi 29 kandidates. 
Balsai už šešis lietuviškus 
sąrašus, suprantama, suda
rys vieną lietuvių bloką. 
Penkių ' asmenų rinkimų 
komisijoj yra ir vienas hit
lerininkas.

Rinkimų teisingumui pri
žiūrėti Lietuvos valdžią bu
vo neoficialiai pakvietus nė-

tusią kampaniją, asmeniškai, "tralius (^šališkus) tėmjt- 
naudodami tokius obalsius: t0Jus-
“Ateina Hitleris. Risis gal
vos nuo pečių. Saugoki
tės!” Jie grasina sudeginti 
namus tų, kurie balsuos už

Waterbury, Conn.
Svarbus susirinkimas

t.,,..
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tiems vyresniesiems koman- rengdami rinkimams Klai- 
dieriams.

Visos tos vietos yra atda- progą pažmeižt komunistus, 
ros darbininkų ir valstiečių'duodami tokių “informaci- 
sūnupis. Taigi negali būt' jų”. užsieninės spaudos .at
kalbos apie kokią ten “aris- stovams, kad, girdi, Klaipė- 
tokratiją.” dos vokiečių partijoj esą vi-

lietuvių kandidatus, daužyti “Laisvės” vajaus ir jubrle- 
Lietuvos šalininkų susirin
kimus ir tt.

Smetonininkai šmeižia
Klaipėdos Komunistus

Lietuvos valdininkai, besi-

pėdos seimelin, taipgi randa

jaus reikalu įvyks pirma
dienio vakare, 30 d. rugs. 
(Sept.), 775 Bank St. Taip
gi čia bus svartoma apgyni
mas Lietuvos nuo hitlerinio 
imperializmo ir bus planuo? 
jama minėjimas A.L.D.L.D. 
20 metų jubilėjaus. Tad 
skaitlingai dalyvaukime vi
si, kas. tik branginame ap- 
švietą ir remiame darbinin
kišką judėjimą.

Komisija.
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šistiškais žygiais,. netik nepatrauks .di
džiumos Klaipėdos krašto gyventojų prie 
Liętuvos, bet juos atstums.

Lietuvos Komunistų Partija sako, sa
kome ir mes, kad jeigu norima patrauk
ti didžiumą Klaipėdos gyventojų Lietu
vos pusėn, tai reikalinga Lietuvoj ir pa
čioj Klaipėdoj įvesti žmonėms civilines ir 
politines laisves. Bet apie tai smetoniš
kas režimas nenori nei klausyti.

IMIGRANTU PROBLEMOS

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
tihe Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act

*_________ of March 3, 1879

i".’ Rytoj Klaipėdoj
Viso pasaulio akys bus atkreiptos ry

toj į tą mažą pasaulio kampelį, žinomą 
kaipo Klaipėdos kraštas. Ten bus rinki
mai į Klaipėdos krašto seimelį. Kad sei- 
męlįo rinkimus laimės hitlerininkai, tai 
nėj# jokios abejonės. Jie turi savo vieną 
kandidatų sąrašą, kuriam, be abejo, ati
duos visi vokiški patriotai savo balsus.

Apie tai, koki sąrašai ir kokios grupės 
ten dalyvauja, paduodame čia kiek tiek 
žinių iš Smetonos organo “L. Aido” (už 
rūgs. 11 d.).

*7'Komisijai įteikti astuoni sąrašai, rašo 
laikraštis. Visuose sąrašuose išstatyti 188 
kandidatai. Visuomenės sąjunga išstatė du 
sąrašus po 29 kandidatus. Viename sąraše 
pirmu kandidatu eina dr. Trukanas—visuo
menės sąjungos pirmininkas, o antrajame 
Sąraše pirmu išstatytas lietuviškų organiza
cijų komiteto pirmininkas ir visuomenės są
jungos valdybos narys J. Kybrancas. Tru- 
kano sąraše daugiau kandidatų yra iš mies
to gyventojų, o Kybranco sąraše daugiau 
išstatyta kandidatų iš krašto. Darbininkų 
kandidatus išstatė tik lietuvių darbininkų ir 
amatninkų susivienijimas. Darbininkų yra 
net trys sąrašai. Du sąrašus organizavo 
pati1 susivienijimo vadovybė, o tretysis kaip • 
tai pats išdygo. Darbininkų susivienijimo 
Vadovybės organizuotuosę sąrašuose išstąty-. 
U; viso 48.kandidatai, viename 29 ir kitame 
l.P. ’ Tretį sąrašą išstatė Šilutės keli darbir 
ninkai. Jų sąraše yra tik keturi darbinin
kai.
’’"Laukininkų centras išstatė du sąrašus. Jų 
vieną visam kraštui organiząy.o laukininkų 
centro vadovybė. To sąrašo^pirmuoju kan
didatu eina ūkininkas Ašmys. Tame pat są
raše yra Borchertas, buvęs direktorijos pir
mininkas Reisgys ir kiti. Su šiuo sąrašu į 
jjįpkimus išeina ir Klaipėdos namų savininkų 
4j*augijos pirmininkas RaŠavičius. Lauki
ninkų vadovybei nutarus, kiekvienas apskri
tas galėjo dar sudaryti savo atskirus lau
kininkų centro kandidatų sąrašus. Tokį są- 
rąšą sudarė Pagėgių apskritys. Tame są
raše pirmuoju kandidatu eina patriarchas 
Martynas Jankus. Sąrašas turi 20 kandi
datų.
— Vokietininkai išstatė vieną sąrašą. Jų pir
muoju kandidatu išstatytas Klaipėdos pirk
lys Betke, antruoju dvarininkas Baldžius ir 
trečiuoju komunistas darbininkas Suhrau. 
Sąraše, kiek teko patirti, figūruoja dar du 
komunistai. Socialdemokratai šiam “vieny
bės sąrašui” nepritarę, bet savo kandidatų 
taip pat neišstatė. Ar jie kapituliavo, ar 
nedrįsta priešintis tiems, kuriems dažnai jie 
|r iki šiol tarnavo, kol kas dar neaišku, žo
džiu, socialdemokratai, kurie turėjo pereita
me seimelyje du atstovus, į rinkimus nebei
na. Jiems didelę konkurenciją sudaro ir 
darbininkų bei amatninkų susivienijimas, 
J^pris .krašte į savo eiles surinko daug darbi- 
ąįnkų, anksčiau sekusių socialdemokratų va- 
įųs.

Prie šito viso tenka tiek pridėti: Ta
riamas darbininkų ir amatninkų susivie
nijimas yra lietuviškų fašįstų organizaci
ją. Per ją jie bando pravesti savo užma
čias; kaip, pav., Vokietijoj Hitleris per 
savo “Darbo Frontą.”

Fašistų “Aidas,” žinoma, meluoja, 
skelbdamas, būk Suhrau yra komunistas. 
Nežinodami smulkmenų, mes galime .už
tikrinti mūsų skaitytojus, kad Lietuvos 
Komunistų Par tuk, kuri apima ir Klai
pėdos kraštą, nestojo ir nestos padėti pir
kliams ir dvarininkams. LKP buvo ir te
bėra išnaudotojų mirtinas priešas. Jeigu 
hitleriniai arba smetoniniai pavadina ką 
nors komunistu, tai čia ne LKP ir ne mū- | 
sų kaltė, bet jų pačių.

Bendrai, tenka pasakyti, kad Kauno 
smetoniški Klaipėdos valdytojai, savo fa-

Reakcinga Amerikos Legiono 
Konvencija

Kaip kas metai, taip ir šiemet Ameri
kos Legiono konvencija buvo reakcine, 
bet šiemet, matomai, Hearsto dvasia ten 
kur kas daugiąu dominavo. Visos politi
nės ręzoliuęijop, priimtos konvencijoj, 
yra bjaurios, nepasakius kitaip. St. 
Louiso legionininkų konvencija, pasak 
New York “Times,” priėmė, be kitų, se
kančias rezoliucijas: . i

L Tuojau išdeportuoti visus sveturgi-. 
mius agitatorius, taipgi'išdeportuoti sve- 
turgimius asmenis, ndrius tų organizaci
jų, kurios “jieško nuvertimo amerikinės 
valdžios.”

2. Išdeportuoti visus biednus svetur- 
gimius ir tuos, kurie nelegaliai atvyko į 
šitą šalį.

3. Priverstinas pirštų antspaudų ėmi
mas visų Amerikos piliečių.

4. Tuojau atšaukti pripažinimą Sovie
tų Sąjungos.

5. Kovą prieš komunizmo pavojų mo
kyklose ir bendrai visame gyvenime. Į 
tą kovą turėtų būti įtrauktas visas Le
gionas, taipgi valdžia ir kt. sutvėrimai, 
kurie priešingi komunizmui.

Daugiau ko reikalauti, matomai, jau ir 
nebuvo galima. ’ • ■ •
1 Nereikia: tačiauS manyti, kad ši kon
vencija reprezentavo visus Legiono na
rius. Puikiai žinome, kad labai daug 
Legiono narių yra tokių, kurie stoja ,su 
komunistiniu judėjimu, i o kiti—r-neturi 
apie jį mažiausio supratimo. Aišku, per 
šitas rezoliucijas, Legionas pareiškė tik
tai savo vadovybės norus. O Legiono va
dovybė visą laiką buvo reakcinga.

Mes galifė užtikrinti thus ponus, kad 
jie nepraveš savo šitų džtriačių gyveni
mam Darbo žmonių masės jiems to pa
daryti neprileis.

Turtingi Darosi Turtingesniais, o 
Biedni — Biednesniais

New Yorko liberalų organas “Post” 
suteikia įdomių skaičių. Jis paima iš 
žurnalo “Fortune,” surinktą iš žmonių 
atsiklausimų, tam tikrą statistiką, kuri 
parodo, kad esamuoju Roosevelto režimu 
labiausiai pasitenkinę yra tik patys, tur
tingiausieji, o mažiausiai—patys biednie- 
jie, negrai darbo žmonės.

Be to, “Post” paduoda kelių lygiai 
įstaigų surinktus davinius apie Jungtinių 
Valstijų bedarbių skaičių, kurie parodo 
sekamą: , w Jtoįįt

Spal. m. Liepos’
1933 1935

N a t ional Industrial
Conference Board 9,924,000 10,015,000

Alexander Hamilton
Institute ..’.......... 12,810,000 13,019,000

Amerikos Darbo
Federacija ..........10,122,000 11,000,000

National Research
League ........... .. 13,330,000 ‘ 14,210,000

Nors skirtumų skaičiuose randasi, ta- 
čiaus visos įstaigos parodo, jog nedar
bas ąiandien yra didesnis, negu jis; buvo 
1933 metais.

Laikraštis daro išvadą, kad Roosevelto 
Naujoji Dalyba veda dalykus, kaip jie 
buvo vesti.Hooverio laikais: turtingi da
rosi turtingesniais, o biedni—--dar bied
nesniais.

Šitaip kalba patys didžiausi Roosevelto 
administracijos garbintojai.

Darbininkai privalo ruoštis suformuoti 
Farmerių-Darbo Partiją sekamiems pre
zidento rinkimams. Iš kapitalistinių par
tijų darbo žmonės nieko gero negavo ir 
negaus.

Našiai Atpirksią .Visas
Žydų Biznio įstaigas
.BERLYNAS.—Nazių par

tijos Ekonominių Informa
cijų pusiau-valdiška agen

tūra skelbia, kad reikėsią!nei klausimo, kad toks ban- 
įsteigt banką, kuris padėtų remiamas valdžios
vokiečiams žydų krautuvių Į
•ir kitų biznių tarnautojams biS^tpSf°’
atpirkt tuos biznius nuo da- nupuldč padaužiški fašistų 
bartinių savininkų. Nėra I boikotai.

Deklaranto Našles 
Naturalizavimas

KLAUSIMAS: Mano vyras 
išsiėmė jo pirmas popieras, bet 
jis numirė keliais mėnesiais 
prieš įgijimą pilnos pilietystės. 
Ar teisybė, kad aš galiu nau
dotis jo pirmomis popieromis?

ATSAKYMAS: :
tystės Akto iš gegužės L. , . . _ . _
1934 m., našlė arba vaikai mi-iku11^ PaSamino Foieign Langu-

” i Service, 222
■ Fourth Av&nue, New York Ci-

Jeigu Tamsta - y' Kaina tos knygutės yra 25

j viešos mokyklos arba tiesiog 
'iš to biuro ofisų Washingtone. 
Pasiųsk jiems laišką, prašyda
mas, kad pasiųstų natūralizaci
jos1 knygutę. Bet jeigu žmo

gus nori tik .klausimus ir atsa
kymus, kuriuos egzaminatorius 
užklausia, tai gali tuos rasti 

Paga? "pilie- knV^utčJe “How to Become a
24 d I Citizen of the United States”, |

rūsio ateivio negali prašyti ant- Information 
rų popierų su to ateivio pirmo
mis popieromis. _____
norit tapti Suv. Valstijų pilie-Įk°Piją- 
te, tai turi išsiimti savo pirmas 
popieras atskirai.

'Naturdlizuotų Kanadiečių
Imigracijos Teises

KLAUSIMAS: Aš atvykau į į 
Kanadą astuoniais metais at
gal,: ir tapau Anglijos piliečiu. 
Ar su mano Kanados pasportu 
galiu atvykti į Suv. Valstijas, 
nepaisant kvotos, kaipo kana
dietis?

ATSAKYMAS: Ne. Atvyks
tančio ateivio imigracijos sto-

Dovanos Natūralizacijos Oficie- 
riams Sulaiko Kandidatus nuo 

Piliety stės.
KLAUSIMAS: Jeigu tik pa

greitintų išgavimą pilietystės 
popierų, aš norėčiau duoti ko
kią nors dovaną egzaminato
riui. Aš tikiu, kad esu ga
tavas, bet žinąu, kad kuomet 
man prisieis, imti kvotimą, tai 
iš-nerviškumo negalėsiu tinka
mai išlaikyti.

ATSAKYMAS: Nelabai sė

rubęžiups^ , Sųv. Valstijų, yra 
Suv. Valstiją ; piliečiai.
Svetur G\mę Amerikos Piliečių

Tėvų. Vaikai
KLAUSIMAS: Esu natura- 

lizuotas Amerikos pilietis nuo 
1929 m. Mano žmona tais pa
čiais metais išvyko į Europą 
ir už trumpo laiko mūsų sūnus 
gimė tenais. Ji vis Europoje 
su sūnumi. Aš noriu, kad jis 
tenais lankytų mokyklą. Kaip 
tas liečia jo Amerikos pilietys-. 
tę ?

• ATSAKYMAS: Sūnaus rezi
dencija užsienyje nepertrauks 
jo Am. pilietystę, tik kuomet jis 
sulauks aštuoniolikos metų, jis __ t
turės užregistruoti Amerikos ! atsitikimuose 
konsulate jo norą tapti gyven-įvius, galimas daiktas, kad šitas 
toju ir pasilikti Suv. Valstijų'naujas “Social Security Įstaty- 
pilieciu. Toliąųs, kuomet jis mhs” seks 'šitą nusistatymą, 
sueis į metus, tai turės prisieg-1 ‘ ' F.L.I.S.

•J • * ' t

ti ištikimumą Suv. Valstijoms. .
Sociališko Saugumo 

Sumanymas " :
KLAUSIMAS: Ar preziden- • 

tas pasirašė po taip vadinamo 
“Social Security Bill”? Ar tas 
inima visus, piliečius ir ne pi- : 
liečius? Ar darys skirtumą tar
pe piliečių ir ateivių?

ATSAKYMAS: Prezidentas 
po tuo bilium jau pasirašė, ir 
rugpjūčio 14 d., tapo įstatymu. 
Bedarbės apdraudos ir senatvės 
pensijos programa bus adminis
truota per valstijas, kurios pa
čios spręs, ar apdengti ir atei
vius. Šiandien senatvės pen
sijos įstatymai beveik visuose 

į neinima atei-

Skaitytojų Balsai
t

vis nuspręstas pagal šalies gi- nai žmogus Buffalo mieste pa- 
mimią ir ne pilietystės. Vien hko natūralizacijos egzaminato- 
tik vietiniai kanadiečiai gali i'iaus ofise 
atvykti į Suv. Valstijas kaipo kortele ir 
nekvotiniai imigrantai, kad; te jis įkišo 
nors dabar net ir ;
nekvotiniai imigrantai turi pri
statyti darodymų, kad jie ne
taps visuomeniškomis sunkeny
bėmis po įleidimo.

Poligamistai Negali Tapti 
Piliečiais

KLUSIMAS: žmogus, čion 
gyvenantis, buvo nubaustas, ke
li metai atgal, už dvipatystę. 
Dabar nori išsimti Amerikos 
pilietystės popieras, ar jis gali 
paduoti pirmą aplikaciją?

i ATSAKYMAS: Tas priguli 
nuo teismo nusprendimo. Po 
įstatymu, žmogus, kuris yra 
poligamistas, negali prašyti na
tūralizacijos. arba pilietystės.
Ūkininkai Nepaliuosuoti ‘nuo

Natūralizacijos' Kvotimų
KLAUSIMAS: Gyvenu ant 

ūkės, mūsų ąpieįinkėje nėr jo
kių mokyklų augusiems ir todėl 
aš negaliu prisirengti prie na
tūralizacijos kvotimų. Nežinau, 
ką daryti. Man buvo pasakyta, 
kad ūkininkai gali išsiimti pas
kutines popieras be jokio kvo
timo. Ar tai teisybe?

ATSAKYMAS: Vien tik gy- 
venetojai federalių “homeste
ads”, bet ne ateiviai ūkininkai 
paliuosuoti nuo natūralizacijos 
kvotimų. Lengviausias būdas 
prisirengti tokiam kvotimui yra 
lankyti vakarinę mokyklą, bet 
kur nėra tokių mokyklų, tai 
vistiek gali pasimokinti iš kny
gučių, kurias išleidžia Bureau 
of Naturalization. Tas knygu
tes galima gauti iš arčiausios

“Dėkavojam, daugelį kar
tų dčkavojam, guodotinas ir 
brangus tamsta, d. Šoloms- 
kai, Literatūros Draugijai 
ir “L a i s v ė s” redakcijai. 
Linkime visiems geriausiai 
darbuotis. Mes liekame la
bai linksmi ir dėkingi del tų 
brangių dovanų.”

DŽIAUGIASI “LAISVE” 
IR KNYGOMIS

Aną dieną įtalpinome 
“Laisvėje” laiškelį, rašytą 
v a 1 d iš k o j prieglaudoj 
(Ghent, N. Y.) esančių se
nelių, prašant prisiųst jiems 
“Laisvės” ir knygų. Drg.

apie tai tuoj pranešė teisdariui, “f admini^
John Knight, kuris įsake atsa-1 į te .. U 0S? °v. T n V b O T M A O
kyli aplikanto prašymą. Teisda-1 Racija _ siunčia, dienraštį. SYldtnUO 
ris taipgi išleido persergėjimą 1 Oavę tai, seneliai, per M. C.

sti jo 
pat konver- 

doleriu. 
ta

konvertą 
tam

dešimts---- , ~
atvykusieji I Egzaminatorius atidaręs

konvertą rado tuos pinigus ir,g0l0mskas pasiuntė 
<■» i /■> In i 1-i1 i vi vi n w z'x o z-i 4- z~\ i ri n Vi n i

visiems kandidatams del pilie- Jencky, rašo:
tystės, kad jie nebandytų pa
pirkti natūralizacijos darbiniu-‘miau. pundelį knygų (išviso 
kus- ' 1 • [jų penkiolika) ir du nume-

Įstatymas aiškiai draudžia ,rius “f ‘
natūralizacijos biuro darbiniu-' “Laisvę” 
kus reikalauti, prašyti, kolek-1 seliepaį pamatė tiek į 
tuotr arba imti kitų užmokės- - - - - - -
Č1U, CILKja IJ1111UI/, U UU, nu- . .v 1— • v 1 , , I
riuos įstatymas pažymi. Per-,1 vienas 1S jų piadejo SO <t, O 
žengimas šito įstatymo yra pra-t^S rankomis plot, O ; 
sižengimas su bausme iš dviejų trečias — kuone verke iš, 
metų kalėjime, arba pinigine džiaugsimo. Čia randasi keli, | 
bąusme iš $1,000 .arba abiejų, i kurie gyvena, šito j prieglau- 
Gąvimas < pilietystės per papir-.jdoj jau keli metai, bet dar 11ni i J i n n n ' i 1 • 1 • i TT*’

“Rugsėjo 14 dieną prie- Kapitalistinį Pasaulį Valdo 
Trys Dalykai

4

—Ar jūs žinote, kas šian-
Šviesos”, ir laikraštį ’dieną, valdo pasaulį? 

o taipgi laišką. | .^Nežinome. Kas gi?

arba pinigų, apart tų, ku- dflug k"yglJ 11 lai_kiastį, tai tr,,s BVarbūs dalykai: (1) 
..." pifag’as, (2) pinigas ir (3) 

j pinigas.

Jis Ne Katinas

Viešbučio svečias:^-Aš iš- ; 
nėra nė ■ ’ 

prašo manęs tamstom labai rankšluosčio, nė muilo, 
nuoširdžiai padėkavot. Kaip i Viešbučio Savininkė:—O 
pradėjau “Laisvę” skaityti, •'ar tamsta neturi liežuvio 
tai jie visi mane apstojo, burnoj?
kaip vaikai “Kalėdų Diedu-i Viešb. svečias:—Taip tu- 
ką” ir per valandą laiko su-1 riu. Bet aš juk ne kati- 
žinojom, kas pasaulyje de-’nas...
dasi. ' Surinko Es-Džei. ••

kimą yra nubaudžiamas pen-1 tokios dovanos nematė. Jie einu iš čia.’ Čia 
kiais metais kalėjime arba pi
nigine bausme iš ne virš $5,000 
arba abiejų, ir su išradimu kal
tu, pilietystės certifikatas pa
naikinamas. 

I

Amerikos Indijonų 'Pilietystė
KLAUSIMAS: Skaičiau sve

timos kalbos laikraštyje, kad 
Amerikos indijonas, sugrįžda
mas į Suv. Valstijas po ilgo ap
sigyvenimo Kanadoje, 
įleistas į šitą šalį, 
skaitomas ateiviu. Ar 
kad indijonams šioje 
pilietystė neduota?

ATSAK.: Gal tas 
minėtas atsitikimas įvyko labai 
senai. Birželio 2 d., 1924 m. 
Kongresas įsakė, kad visi indi- 
jonai, gimę teritorijališkuose

nebuvo
Jis buvo 

teisybė, 
šalyje

tamstos
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

371 Lake Street Newark, N. J.
Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

Vokietijos nazių kongresas iNureniburge, kur Hitleris 
_ paskelbė savo swastiką šalies vęliava.

KOJŲ TARPUP1RŠTĖS 
ŠUNTA

Drauge gydytojau, malonė
kite ir man duoti kokį patari
mą per mūsų dienraštį “Lais
vę.” Esu vyras 38 metų am
žiaus, 5 pėdų 6 colių, 155 sva
rų. šiaip, rodos, esu pusėtinai 
sveikas ir stengiuos užsilaiky
ti, kaip išpuola. Tik va man 
bėdos yra su tom manoi ko
jom. Jau nuo daug metų ko
jos šlapiuoja, ir man labai iš
šunta tarpupirštės. Oda pasi
daro balta, kaip popieris, net 
praplyšta ir vietomis nusilu
pa. Ir paniežti, nors skaudėt 
labai neskauda.

Vasaros metu, kai ilgiau ir 
dažniau pabūnu basas, tai ir 
tarpupirštės kiek apgyja. Aš 
kas diena kojas išmazgoju su 
muilu, ale vis nieko gero.

Atsakymas
Visų pirma meldžiu įsitė- 

myt naują mano adresą: Dr. 
J. J. Kaškiaučius, 48— 2nd 
Ave., Newark, N. J. Visi, ku
rie nori duoti kokių klausimų 
apie sveikatą ar nesveikatą, 
tegul adresuoja nurodytu ad
resu, kad laiškai greičia da- 
eitų.

Jums,, Drauge, labai pa
prastas apsireiškimas su Jūsų.

kojom. Jums tarpupirštės.. 
šunta. Jūs dažnai, net ir kas 
diena, ir kruopščiai mazgojate 
kojas, su muilu. O aš Jums 
pasakysiu, kad va čia kaip tik 
ir yra viso blogumo pradžia, 
žinoma, daug reiškia blogojon 
pusėn, kad vis apsiavęs, su 
batais vaikščiojat. ,, Kojos ne
gauna pabūti ant oro, ir oda 
pasidaro dėl to opesnė. Bet tas 
Jūsų dažnas kojų prausimas, 
maudymas tai da blogiau pa- * 
daro. O gi perdaug jau išsi- s 
plauna odos reibalinč medžią. ’, 
ga, ir oda tada pasidaro šiurk
šti, sausa, be reikiamo tęsia
mo, . ir ją įpuola savo rūšies 
įdegimas.

Kas daryti? O gi nepraus
kite kojų, nebent tik po kartą * 
per savaitę. O šiaip kas vaka
ras, parėję iš darbo, basas pa
būkite. Prieš eisiant gult, ko
jas, tarpupirštės ištepkite va
zeliną arba koldrėmu ir apsi-" 
maukite kokiom kojinėm. Ant 
rytojaus, tas kojines nusimau
kite, tarpupirščius apibarsty
kite paprastais barstomais' ‘ 
milteliais, jei reikia, apsiauki
te ir eikite savais keliais.,. 
Kartą kas savaitė ištepkite“ 
tarpupirščius iodo tinktūra. 
Dažniau būkite basas. Žiūrėsi-*' 
te, kaip Jums kojos pasitaisys.
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Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
kp. įstos į Meno .Sąjungą šį me
nesį? Minėtų kuopu draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

į merus.
Meno Sąjunga, 46 Ten Eydc 3v., 

Brooklyn, N. Y.

“Svarbu ne tai, kg menas suteikia kele
tui šimtų, ar net tūkstančių žmonių, 
kuomet jų miiionai. Menas priklauso liau
džiai. Menas privalo savo giliausiomis 
šaknimis jaugti j plačiųjų darbo masių 
tarpų. Masės tų menų turi suprast Ir pa
mylėt. Menas privalo apvienyt jausmi*; 
mintis ir masių valių ir jas kelti/’ 

—LENINAS.

Gerlaikio Belaukiant

štai, pavasaris, ruduo, 
Laikas bėga, kaip vanduo, 
O aš darbo jieškau vis, 
Ištisas dienas, naktis.

< Gerlaikis ant kampo.

Uždariau sklandžiai duris, 
Bet ramybės nėra vis: 
“Bilos” plaukia nuolatos. 
Nuo šviesos iki tamsos.

Gerlaikis ant kampo.

Maisto kainos kyla, jau 
Negali įpirkt daugiau. 
Mėsą pūdo sandėliuos, 
Bet uždyką jos neduos.

Gerlaikis ant kampo.

Ir aplankė mus “svečiai”, 
Užgiedojo jie rūsčiai, 
Kėdės neša vežiman, 
Nepriklauso jos jau man.

Gerlaikis ant kampo.

' Morgičmonas ir gi čia.
Jau ne tavo ši grįčia;
Procentų nemoki tu, 
Plikas stipk gatvėj badu.

Gerlaikis ant kampo.

Laikas, laikas jau kovon, 
Pilvas traukiasi krūvon;

* Apie gerlaikį šauksmai
Buvo tik žiopli sapnai.

Dabar visi matom.
Pranas Kartus.

“Tamylos” Dainos

Operetėj “Tamyloj” yra 13-ka dainų. Vi
soms dainoms, išskyrus vieną, žodžius parašė 
J. Nalivaika. Nors J. N. niekad laikraščiuose 
nerašydavo eilių, bet pasirodo, kad jis turi 
tame gabumus. Jo eilės, parašytos “Tamylai” 

liudija. Gi trejetą iš jo parašytų eilių ma
tysite žemiau. , .

Pirmame akte Tamyla dainuoja, pasakoda
ma savo motinai, kaip ji pamylėjo Aklį:

Upelyj ramiai vandenį sėmiau, 
Mano mamyte, galiu sakyti: 
Aklį arabą ten pamylėjau, 
Tau aiškiai reikia prisipažinti.

r
Jis jaunas, gražus, kurio norėjau, 
Gali, mamyte, išsivaizdinti, 
Kokią laimužę jauna turėjau; 
Man stoka žodžių, kad apsakyti.

Tavęs neklausus, pasižadėjau; 
Esu subrendus, nereikia pykti, 
Jam savo meilę visą atvėriau 

4 Ir jojo žmona greit žadu likti.

Trečiame gi akte, kur kabulai ateina gar
binti Alahą (dievą) ir atnešę dovanas dai
nuoja keturi vyrai:

Atnešėm kumpį ir sūrį kietą, 
Gražiai padirbtą, kaip ir nulietą. 
Priimk šį viską, daryk ką nori, 

. čia mūsų auka, puiki, padori.
Duoną padėjom, vyno neduosim 
Jojo neturim, tau pasiguosim.
Priimk šią auką, būkie garbingas, 
Nes tu Alahas mūsų teisingas.

Penktame akte jaunimas suranda Tamylą, 
kurią marabutas buvo išvijęs. Jaunimas pasi
žada kovot už paliuosavimą vergių moterų ir 
dainuoja:

< Čia pasižadam visi, kaip vienas, 
Suglaustai veikti šiem darbam, 
Dirbant vieningai, matysim dienas 
Algiro žemėj naujiem laikam. 
Mes išvartysim tamsybės sienas, 
Skleidžiant apšvietą mūsų draugam, 
Kad nepaliktų nei jokis kiemas 
Vergaut šiem teismam ir kunigam.
Tai matot, kokios eiles gražios ir kaip pri

taikytos prie operetės prasmės. Gaila, kad jų 
visų čia negalima patalpinti, nes užimtų gana 
daug vietos. Reikia tik pasakyti, kad per visą 
veikalą traukiasi tokios dainos. Muzika, ku
rią pagamino B. šalinaitė, taipgi labai tinka 
prie operetės prasmės ir labai graži.

Taigi kviečiam visus ateiti 6-tą dieną spa
lio (Oct.) į Labor Lyceum svetainę, 4-tą va
landą po piet ir pamatysite visą dainavimą 
ir lošimą operetės “Tamylos.”

± įžanga tik 50c, 75c ir šokiam—40c. 
Ą 'Menininkas.

Apie Latvių Poetą Joną Rainį
Rugsėjo 11 dieną sukako 70 metų nuo gimi

mo, o rugsėjo 12 d. 6 metai nuo mirties latvių 
garsaus poeto, Jan Rainio.

Išleistuvė “Prometei” Maskvoje išleido pa
minėjimui šio jubilėjaus Rainio eiles latvių 
kalboje, o antras žurnalas išspausdino jo prieš
mirtinius laiškus, rašytus seserei D. H. Stuč- 
kienei.

Rainis, tai slapi varde Jono Plekšo. Plekšas 
pirmu kartu visuomenės darbe žymiai pasiro
dė, kada jis 1891 metais Rygoje redagavo lat
vių marksistinės krypties laikraštį “Dienos 
Lapą.”

1897 metais caro valdžia padarė didelius 
užpuolimus ant marksistų Latvijoje. Buvo 
areštuota virš 100 žmonių, jų tarpe Jonas 
Plekšas, Stučka, Janson-Braun ir kiti. Plekšas 
ištrėmime išvertė į latvių kalbą tūlus raštus 
Puškino, Šilerio, Šekspyro, Ibseno, Goetčs. čia, 
būdamas ištrėmime, jis parašė eilių rinkinį 
po vardu: “Tolimi Atgarsiai Mėlyno Vakaro” 
po slapyvardžiu Rainis.

1903 metais Rainis grįžo iš ištrėmimo. Pa
rašė eilėraščių rinkinius “Audros Pasėliai” ir 
“Naujoji Spėka.” Jo eilėraščiai 1905 metų re
voliucijoje buvo sukilėlių numylėti ir dainuo
jami.

Po 1905 metų revoliucijos Rainis išvažiavo 
į Šveicariją, kur jis gyveno iki 1920 metų.

Pargrįžus jam atgal į Latviją, jis buvo iš
rinktas garbės nariu Latvijos Social-Demokra- 
tijos Centro Komitetan, o vėliau įtrauktas į 
Latvijos social-demokratų valdžios apšvietos 
ministerio vietą. Social-demokratai kovojo 
prieš Latvijos Sovietus ir todėl revoliucinis 
proletariatas smarkiai smerkė Rainį už susi
dėjimą su menševikais.

1926 metais jo bandymas pabėgti iš buržu
azinės Latvijos į Sovietų Sąjungą, laiškai ir 
prisipažinimai parodė, kad, kada jis įėjo į Lat
vijos menševikų valdžią, tai tuom laiku buvo 
dvasiniai nupuolęs ir pergyveno didelę vidu
jinę kovą. Jau 1921 metais jis savo seserei 
Stučkienei rašė: “Parvažiavau su dideliu 
džiaugsmu ir Vilčia, bet abu tie-jausmai jau 
pasibaigė. Sunku apie tai ir kalbėti.” Vėliau 
Stučkai rašė: “Jau apie 5 metai aš lioviausi 
rimtai literatūros darbą dirbęš. Gal būt, lai
kui bėgant, aš dar sugebėsiu parašyti tikrų 
kūrinių.”

Rainis pergyveno didelį nusivylimą, jautė, 
kad revoliucijos metu jo susidėjimas su men
ševikais, buvo prasikaltimas prieš Latvijos 
proletariatą, jis liovėsi rašęs.

Latvijos revoliuciniai darbininkai, sužino
ję tą, kad Rainis norėjo pirm mirties patai
syti savo klaidas, ir vėl būti kartu su revoliu
ciniu proletariatu, paminėjo jo gimtuvių ir 
mirties sukaktuves išleidžiant poeto revoliuci
nių eilių rinkinius.

5.

“Povilas Jurka”
(Skaitytojo pastabos)

Povilas Jurka atvažiavo Amerikon jieškot 
laimės, kad patapus turtingu.. . žengdamas 
savo gyvenimo keliu, susidūręs su įvairaus 
plauko “biznieriais”—jis iš. prigimimo būda
mas sąžiningu žmogumi (nors iš pradžios bu
vo politiniai bemokslis) vis tik išėjo į prole
tariato pramintą revoliucinį kelią. Į šitą kelią 
jam pagelbėjo išeiti iš vienos pusės tos žiau
rios kapitalizmo aplinkybės, kuriose jis dirbo; 
iš kitos pusės tie žmonės, su kuriais jis susi
ėjęs diskusuodavo gyvenimo klausimais (Svir
nelis, Marė, Julė). . z: \ ;t

Į Povilą Jurką paveikė gyvenimo tikrenybė. 
Jis pamatė, kad tokie kaip jis Jurkos,- Mikai, 
čaliai, yra tik įrankis įvairiems York’ąms,;!: 
Burtonams, šarmeliams turtams susikrauti.' 
Jis pasijuto, kad tarp York’ų, Burtonų esąs 
svetimas, jis suprato, kad jo gyvenimo keliąs 
yra visiškai kitas, šitą suprasti jam pagelbėjo 
ir čalio su dėdės Miko likimas...

Jau dirbdamas York’o batų fabrike, Povir 
las iš pradžios nebuvo dar nusistatęs eiti darbo 
žmogaus keliu. Iš pradžios jo tikslu buvo pa- 
tapt fabriko boseliu, o vėliau, gal, ir didesniu 
ponu. Apie tą jam ir Petrė kalbėjo.

Pamatęs, kad York’o fabriko darbininkai jo 
šalinasi, žiūri į jį, kaipo į priešą, Povilas j ieš
kojo tam • priežasties. Neteko jam ilgai jieš- 
koti darbininkų prie jo abejingumo priežasties. 
Jis darbininkų akyse tapo realibituotas, kada 
laike masinės demonstracijos prieš mirties 
bausmės sprendimą Sacco ir Vanzetti, kovėsi 
su policistais užpuolusiais demonstrantus. Jis 
smarkiai gavo per galvą su gumine lazda, kad 
net neteko sąmonės.
, Nuo šios dienos Yorko fabriko darbininkai 
pradėjo Povilui reikšti pasitikėjimo. Nuo to 
laiko jis pritraukiamas aktyviai dalyvauti dar
bininkų reikalų gynimo darban.

Iš pradžios Povilo veiksmuos pasireikšdavo 
individualiai-anarchistinės kovos metodai su 
darbo žmonių priešais, pavyzdžiui, kad ir su
mušimas Burtono laike dėdės Miko šermenų. 
Bet jau organizuojant York’o fabriko darbi
ninkų streiką Povilas pasirodo nlasiniu veiks
niu,—jis, pirma negu eit pas dėdę York’ą, ta
riasi su streiko komiteto nariais, kaip geriau 
padaryt: ar jam vienam nueit pas York’ą, ar 
su pora streikierių?

Nuėjęs pas York’ą (vienas), Povilas ne
kalbėjo apie savo asmeniškus reikalus, bet iš
syk išdėstė York’ui jo fabriko darbininkų sun
kią padėtį ir pasiryžimą kovoti už savo būvio 
pagerinimą. Jis gynė darbininkų reikalus... 
Jis neišsigando nei York’o grasinimų būti iš 
Amerikos išdeportuotam. Jis įsitikinusiai pa
reiškė York’ui: “Atsiminkite, kad terorizuo
dami mane arba streikierius jūs neužgniauši- 
te darbininkų streiko... ”

Laike York’o apavų fabriko darbininkų 
streiko Povilas, kaipo aktyvus streiko dalyvis, 
policijos smarkiai sumušamas ir pasodinamas 
kalėjiman, kurs randasi “Ašarų saloj” (Ellis 
Island). 

* * *
Meskim žvilgsnį atgal ir pažiūrėkim į tuos 

asmenis, su kuriais Povilui teko susidurti iki 
pateko kalėjiman...

Andrew York (Andrius Jurka)—Povilo dė
dė, kuris pralobo, tarp kitko ir prekiaudamas 
merginų kūnu, žinoma, merginų, daugiausia 
atvykusių į Ameriką iš Lietuvos.

Arba Burtonas ir šarmelis, kurie viens ki
tam padėdami (papirkinėdami policijos agen
tus ir pan. būdais elgdamies)—nuodijo tokius, 
kaip dėdė Mikas, čalis, kad jiems mirus gauti 
apdraudimo premijas už “jų kailį.”

Kol Povilas negalvojo apie tai, kad ir jis 
nesąmoningai padeda Burtonui varyti jo bjau
rų žmogžudišką darbą, tol jis dirbo pas Bur- 
toną... čia jis suprato, kad darbininkui są
žiningai dirbant iš savo rankų darbo nėra 
galimybės pralobti. Pralobsta tik tie, kurie 
griebiasi bjauriausių žmonių išnaudojimo bū
dų, kurie net daro “biznį” iš žmonių gyvasties.

Iš kitos pusės Povilas New Yorke susitinka 
su tokiais asmenimis, kaip Svirnelis, Julė, 
Marė, kurie paveikė į Povilą teigiamai, kurie 
pagelbėjo jam patapti sąmoningu darbininku, 
kokiais buvo jie patys.

Apart aukščiau minėtų asmenų, Povilas su
sidūrė su avantiūristiniais palinkimais asme
nim, kaip Petrė. '•

Vienus jis paneigė, kaipo mirtinus savo ir 
darbininkų klasės priešus (York, Burtonas, 
Šarmelis), kiti jam tapo artimiausiais kovos 
draugais (Julė, Svirnelis, Marė). Ir kuomet 
jis paliuosuotas iš kalėjimo (užstačius 500 dol., 
pastangomis TDA) atvyksta į New Yorką ir 
mato sutinkančius jį draugus, jis kupinas 
energijos koVoti už darbo žmonių reikalus, jis 
pajuto, kokią galią turi darbininkų klasė, 
kuomet ji organizuotai veikia,—jie—darbinin
kai priverčia su jais skaitytis ir Amerikos ka
pitalistų valdžią, jie privertė paliuosuoti ir jį 
—Povilą Jurką, vieną iš darbininkų .klasės at
stovų !... '

...Tarpe, jį—Povilą—pasitikusiųjų draugų, 
jis jieško Svirnelio, o gal ir Petrės... Išėjęs 
iš kalėjimo jis nori matyt savųjų tarpe tą, 
kurs jam pagelbėjo įžengti į teisingą revo
liucionieriaus kelią. Jis susirūpinęs Svirnelio 
puolimu.. . Jis pasiryžęs dėti pastangų, kad 
Svirnelį grąžinti į teisingą kelią, į kurį Svir
nelis padėjo’įžengti jam—Povilui Jurkai...

Savo kovos draugų tarpe Povilas tikėjosi 
pamątyti ir Petrę. Juk jinai jam rašė laišku- 
tyj: “Sutinku, tavo kelias teisingas, bet aš 
dabar persilpna juomi eiti. Gal kada nors...”

Del Petrės verta tarti žodį.
H ; I*etr(į.;anot jos pačios žodžių “perdaug iš- 
• lepinta* perdaug nori, iš gyvenimo juoktis, per- 

< daiigį pratus pasiremti kitais.” Bet ji supran
ta5 “ko reikia esančiam jūsų (t. y. komunistų. 
—P. S.) judėjime.” “Drąsos, darbo, pasiryžk- 
mo.” Ji sako, kad; “aš to negaliu, persilpna.” 
Bet iš jos tolimesnių žodžių matyt, kad ji 
“dabar” persilpna. Reiškia, yra viltis, kad 
ateityj sustiprės. ..

Po Artūro (Petrės vyro); bankrūto ir nusi- 
žūdymo, Petrė pradėjo ■ davinėti muzikos pa
mokas, kad užsidirbus sau pragyvenimui.. Ne- \ 
nuostabu, kad jos ideologija pasikeičia ir “gal 
kada nors” žengs vienu kėliu su Povilu Jurka. 
Užtat Povilas “žiūri tai šian tai ten, tarsi ko 
j ieškodamas, ko žiūrėdamas, gal Svirnelio, o 
gal Petrės?!” Jis nori daugiau turėti kovos 
draugų, kad bendru frontu kovoti del kapita
listinės sistemos nuvertimo; sistemos, kuri iš
ugdo Burtonus ir jiems panašius visuomenės 
parazitus, ir įvesti tokią sistemą, kur nebus 
žmogaus žmogumi eksploatacijos... ,

Tai tokios mano, kaipo skaitytojo, trumpos 
pastabos paskaičius apysaką.

Kaip dalykai eis toliau, bus matyt iš apysa-

kos antros dalies (tomo), kurią—Povilo Jur
kos—autorius pasiryžęs parašyti. Lauksim ne
kantraudami !

Kalbant apie apysakos turinį, reikia išsitart 
ir apie jos (apysakos) kalbą. Daugiau apie 
kalbą turėtų pasakyti amerikiečiai lietuviai. 
Aš tik pasakysiu tai, kad skaitant apysaką 
labai jaučiamas kalbos .suamerikoninimas. 
žinau, kaip kam, mano nuomonė tokia: 
negyventų kurios nors tautos žmonės 
kalbu apie lietuvių darbo mases), kalba
pasilikti tokia^bkią priimta vadinti gramatiš
ka, literatūriška kalba. Neverta paversti ją 
žargonu. Jeigu tenka vest veikiančiųjų apysa
koj asmenų dialogus, tai daleistina, kaipo spe
cifišką asmens išsireiškimą paduoti žargonu, 
bet pats autorius aprašydamas įvykius ir tt. 
geriau, 
kalbos, 
gonų.

Reik
ką užsiįdomauji iškeltų apysakoje klausimų 
išsprendimu. Aš manau, kad pas tuos proleta
rus, kurie dar randasi kunigų ir kitų mulkin
tojų įtakoj, perskaitę “Povilą Jurką” užduos 
sau klausimą, ar nevertėtų jiems irgi pasukti 
į tą kelią, kurį pasirinko Povilas Jurka. 
jeigu bent nedidelė tokių proletarų dalis 
sirinks Povilo Jurkos kelią, tai apysakos 
tariaus tikslas bus pilnai atsiektas. Aš 
nau, kad bus taip. Trumpai, tiek.

P. Saženis.

Elizabeth, N. J
Rimta Pastaba Mūsų 

Choriečiams

Ne- 
kur 
(čia 
turi

kad prisilaiko literatūrinės lietuvių 
be “grinorių,” “subvių” ir pan. žar-

pasakyti, kad pradėjęs skaityt apysa-

pa- 
au- 

ma-

Leningradas, 
Rugpjūtis mėn.

Michail Kolcov.

Trys Susitikimai su Barbusse
Nuo San-Rafaelio neilgai kelias bėga pajū

riu. Jis pradeda sukti į šalį, kraiposi, lipa 
į kalną. Vieta darosi tykesnė, paprastesnė, 
rimtesnė. Mažiau turistų ir koketiškų vieš
bučių. Dar toliau, linkui Cannesų arti Mi- 
ramiro, kelias pasidaro ir visai tuščias. Au
to busas čia apsistoja tik ant pareikalavimo. 
Išėjęs ant akmenuoto kelio, dar iš tolo pa
mačiau augštą, sausą figūrą, sveikinančiai 
atstatytas ilgas, sausas rankas, vienplaukį, 

, rimtą veidą su sveikinančia malonia šypse
na.

Ant augšto kalno, prie uolos prilipęs Hen
ri Barbusse namas. Langai tiesiai žiūri į 
bangas. Kambaryje, su savo knygomis, po
pieriais, mintimis, kaip kokis pūstelninkas 
gyvena žmogus.. Jis nejuokauja su drau
gais, neapsuptas jaunuolių būrio, jis ramiai, 
atydžiai dirba; paserga ir vėl dirba, dirba 
ilgai, kukliai, iki nuovargio.

Kiekvieną rytą šios apielinkės laiškanešis 
išlipa iš auto buso ir išneša didelį pundą 
laiškų ir laikraščių. Jis stato klausimą:

—Nejaugi, pone Barbusse, nejaugi jap su- 
spėjote perskaityti vakarykštį kalną litera
tūros? Kaip jūs nepaskęstate šiuose laiš
kuose ?

Su visomis pasaulio šalimis, o daugiausiai 
su d vie jomis, susirišęs tykus Miramiro gy
ventojas. Jam kasdien rašo Francijos dar
bininkai, invalidai, dalyviai pereito imperia
listinio karo, seneliai, vaikai, atydžiai klau
sinėja jo ar būs naujas karas, ar greitai jis, 
kaip jam pakenkti, kaip neprileisti. Ir ar 
tiesa, kad taip gera Sovietų Sąjungos val
džia, už kurią jis, Barbusse, taip kietai sto
vi, taip jos pasisekimais džiaugiasi, taip 
gerėjasi socializmo atsiekimais?

Laiškai iš antros šalies ateina su Sovietų 
krasaženkliais,—juose taipgi klausimai apie 
kapitalistines šalis, apie taikos reikalus, apie 
karo pavojų, o paskui pasveikinimai, pa- į 
kvietimai, priminimai to, kad Barbusse pa
sižadėjo dar kartą atvažiuoti į Tiflisą, Ode
są, Gorlovką ir kitus miestus.

Dvi sriovės laiškų susitinka ant stalo 
pas tylų namo gyventoją. Jis. jų turinį su
jungia savyje. Jis rašo atsakymus Sovietų 
šalies darbininkams, jaunimui, studentams 
apie kapitalistinio pasaulio tragedinius die-' 
nos įvvykius, apie pavojingą šlamėjimą pri
siartinančio naujo karo, apie kančias ir did
vyriškumą kovingų darbininkų. O kitiems, 
kankiniams kapitalistiniuose retežiuose, jis 
kartoja ir tvirtina apie Sovietų atsiekimus, 
apie šalį, kur žmogus neišnaudoja kitą žmo
gų. Po šimtų straipsnių ir pastabų apie So
vietų šalį, jis imasi už darbo ir rašo knygą 
“STALINAS” ir davė ją užsienio skaityto
jams ne tik kaipo apysaką—biografiją, bet 
kaipo vaizdą socialistinės valstybės, leninis- 
tinių idėjų, gyveniman vykinamų Stalino.

• Barbusse pavaišino mane vakariene ir il
gu pasivaikštinėjimu kalnuose. Sunku buvo 
paspėti jo greitai eisenai ir minčių veikimui. 
Klausinėjo apie viską pasaulyje. Tikrai

(Tąsa 4 puslp.) :

Rugsėjo 20 d. atsibuvo 
Bangos Choro pamokos ir mi
tingas. Narių atsilankė labai 
mažai. Dainos ir mitingas vi^- 
gi įvyko, nors ir mažai chorįe;, 
čių dalyvavo.. Choras neprąą-. 
tai sudainuoja, bet visa bėda, 
kad choriečiai yra labai apsi
leidę, bte ūpo, nepaiso suvis 
organizacijos. Aš esu įgaliotas 
tos organizacijos duoti tiems 
visiems papeikimą, kurie ap
leidžia be jokios priežasties 
chorą. • •

Teisybė, yra tokių draugių.-' 
draugų, kurie susipyksta yp'a-” 
tiškai, na ir kerštą ir pagiežą 
suverčia ant choro organiza7 
cijos ir jau, žiūrėk, nebesilan7 
ko ant repeticijų. Tai kaip to
kius narius pavadinti? Aš juos 
vadinu sabotažninkais ir truk
dytojais, nes jie trukdo darbą 
ir kenkia organizacijai bujoti 
ir plėstis. Jeigu tie draugai ir 
draugės suprastų organizaci
jos naudingumą, tai turėtų tp7 
kius klausimus rišti choro visą 
organizacija, o ne keršyti or
ganizacijai ir apleisti chorą,K

Dabartiniu laiku pas mūsų 
choriečius, kaikuriuos, yra la
bai prastas nusistatymas, kad 
jie nepaiso, ar gerai ar pras
tai, bet turi būti taip, kaip jtė 
nori ir atliktas kriukis. Kaiktf- 
rių choriečių yra ’ nesutaiko
mos Striūnos. Jas reikia ‘tūnytf 
taip,kaip piano ir kol tos striu 
nos nebus sutaikytos, tol cho*- 
ras ’negalės gyvuoti ir bujoti:

Jeigu dabartiniu laiku cho* 
ras negali gyvuoti-bujoti ir 
augti ligi milžiniškos organi
zacijos, tai jis negalės nieka
dos daugiau, nes turi mokyto^ 
ją dr. S. Pociunaitę. Ji dedi 
visas pastangas, kad choras iS- 
bujotų ligi milžino, nes Eli
zabeth e yra medžiagos lig va- 
lios-

Choro Korespondentas.

Newark, N. J
Komunistų Partijos Sukakties 

Paminėjimas Y,

Šį sekmadienį, rugsėjo 29 
d., 2:30 vai. po pietų įvyksta 
didelis ir gražus parengimas 
paminėjimui Amerikos Komu* 
nistų Partijos 16 metų sukak* . 
tuvių. Parengimas įvyks Krue* 
ger’s Auditorium, 25 Belmont 
Ave. Dailės programą išpildys 
“Theatre of Action” meninin
kai, Anna Sokolow ir jos šoki- 
kikių grupė ir Freiheit Cho
ras. Kalbėtojas bus tik vienas', 
Bill Gebert, iš New Yorko;’"* 
partijos Centralinio Komiteto; > 
atstovas/

Raginame visus Newarko - j 
lietuvius dalyvauti šiame pa-- 
rengime. Abelna įžanga tik 25 
centai ypatai. 
nori 
turi 
kių 
200.

Bet tie, kurią w 
turėti rezervuotas vietas,, 
mokėti po 50 centų. Tp-.. 
rezervuotų vietų yra tįįt.

Distrikto Komitetas.

Iš Pašalpos Punktu Daro 
Rekrotavimo Stotis

SAN BERNARDINO ir 
kituose Californijos mies*- 
tuose valdžia atidarė naujų 
kareivių ėmimo stotis pašąla; 
piniuose biuruose. Prieš tąr. 
smarkiai protestuoja tele1”' 
gramomis Roqseveltui Bę-, 
darbių Tarybos ir įvairios:, 
darbo unijos. ‘-°:;
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MENO SKYRIAUS DAUS
—TRYS SUSITIKIMAI SU BARBUSSE

(Tąsa iš 3-čio puslapio)

didelis komplimen-

LICENSES

PRANEŠIMAI IŠ KITUR WATERBURY, CONN.

norėjau

Y.

to

(LIETUVOS DAINA RENGIASI iSAVO DIDŽIAJAM KONCERTUI

L. Žemaitiene.

retail, 
Bever-

Kviečia Lyros Choras.
(229-230)

has been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail, under 
132 A of the Alcoholic Beverage 
Law at 6503—11th Ave., Borough 

con-

Teisingas francū-

and liquor at retail,

of the Alcoholic Beverage Con-
367 Avnue U, Borough of

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE, DETROIT, MICH.

has been issued to the undersigned 
wino and liquor at retail, under' 
132 A of the Alcoholic Beverage 
Law at 6216 New Utrecht Ave.,

t

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 132 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 572.3 New Utrecht Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
NICHOLAS BRIENZA & PAUL VITOLO 

(Blythebourne Bar & Grill)
5723 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 321.3 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 1.32 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1100—60th St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
NICHOLAS BRIENZA & PAUL VITOLO 

(I)-B-A Rex Tavern)
1100—60th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 132 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 6612-14 New Utrecht 
Avo„ Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to bo consumed on the premises.

ANTONIO GROSSI, Jr. 
(Kelly’s Kabin)

6612-14 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 54 has been issued to the undersigned 
to sell boor and wine at retail, under Sec
tion 132 A 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

FRANK PESCO 
(Savoy Tavern)

367 Avenue U, Brooklyn, N. Y.\

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 132 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 6023 3rd Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN HRYCYSZYN, Jr., 
6023 —• 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I. 1191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
under Section 132 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 6516 Bay Parkway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, 
bo consumed off the premises.

LOUIS ABRAMSON 
(Parkway Liquor Store)

6516 Bay Parkway Brooklyn, N.

Jam
Kiekvieną žmogų jis 

žinias išgaudavo, su- 
už surauktos kaktos,

apie viską—apie lenkų valstiečius, turkų 
pramonę, derlių Kabardoje, naujus darbus 
^Gorkio literatūros darbe, Mongoliją, vokie
čius emigrantus Pragoję, ir tt. Tai nebuvo 
Žingeidumas žmogaus, gyvenančio kokiame 
tižkampyje. Jis puikiai buvo susipažinęs 
su ruošimais naujo karo, kurio šmėkla nie
kados Barbussei neišnykdavo iš akių, 
vis buvo maža žinių. 
IŠklausinėdavo, iš jo 
taupydavo tą savyje, 
mąstančios, neramios.

Pasikalbėjimas buvo iki vėlyvos nakties. 
■O anksti ryte jis jau vėl sėdėjo už stalo, 
dirbo, ant sienos kapojo Stalino ir Lenino 
paveikslai, skaitė, rašė, čia atydžiai pasira
šinėjo po atsakymais darbininkams ir siun
tė juos į visus pasaulio kraštus.

* * *
Už penkiolikos dienų tartum mačiau visai 

kitą žmogų. Dušname, prirūkytame kam
baryje, laikraščio “Mond,” ant penkto augš- 
to, Barbusse vadovavo susirinkimui. Jis ant 
greitųjų pagaudavo kiekvieną pastabą, iš
klausydavo daugybės žmonių, rinko mintis, 
formulavo, užrašinėjo, skambino varpeliu.

Už sienos jo laukė delegacijos, kurios pra
šė kalbėti darbininkų susirinkimuose, čia 
buvo ir darbininkai rašytojai, čia buvo ir 
giminės areštuotų ir mirti nuteistų revoliu
cinių darbininkų. Barbusse kalbėjosi su 
kiekvienu skyrium, atydžiai klausinėjo, tvir
tai ir su dideliu grieštumu davė patarimus, 
maloniai išklausė jų skundus. Jo apsiėji
mas su fašizmo aukų giminėmis sumažinda
vo jų kančias, įpildavo jiems energijos, pa
keldavo viltis.
> Bet Barbusse ne tik ramino, jis aktyviai 
kovojo už nuteistųjų gyvastį, už jų paliuo- 

‘šavimą. Išlaisvindavo juos grupėmis ir pa- 
’vieniai, išplėšdavo iš budelių nagų.

Barbusse buvo matomas įvairiose Pary
žiaus dalyse, jis žinojo visų šalių ambasa- 
^dorių ntrmus, ten tankiai buvojo, įteikdavo 
'peticijas, reikalavimus. Jis keliavo auto- 
‘mobiliais ir traukiniais iš šalies į šalį, iš su
sirinkimo į susirinkimą, apjungiant darbi
ninkus, inteligentus, karo invalidus, našles 
’ir našlaičius aktyviai kovai prieš karą, re-

nW?-

akciją, žmonių ir kultūros naikinimą.
Sunku buvo pažinti atrodantį ramų ir ty

kų Barbussę. Tai buvo žmogus masių, agi
tatorius, propagandistas, organizatorius, ko
votojas.

“Solidarumo Palociuje”, tarpe rašytojų, 
Barbusse buvo draugiškas, smagus, iškalbus, 
neišdidus, nepaisant garsių girdų apie jo 
vardą, geras ir jautrus draugas. Politiniai jo 
priešai, neapkenčianti jo idėjas ir jo kovas, 
o tankiai kalbėjo:

—Teisingas žmogus, 
zas.

O ten, Vakaruose, tai 
tas iš priešų lūpų.

* *

bus kaip kokia kasykla!
Vagone jis atsisėdo tarpe dviejų merginų. 

Publika pažino jį. Iš visą pusių jį sveikino. 
Jaunas vyras su komjaunuolio ženklu priėjo 
ir:

—Sveikas, drauge Barbusse! Leiskite pa
spausti jums ranką!

Barbusse nutvėrė abejomis rankomis jau
no maskviečio ranką ir ilgai kietai laikė. 
Jis su pasididžiavimu tarė:

—Maskvoje mane nemažiau žmonių pa
žįsta, kaip Paryžiuje!

Jis panorėjo susipažinti su savo kaimin- 
komis.

—Kaip jus vadina?
—Ksenia Šapolova,—atsakė mergina.
—Ksenia! O aš maniau, kad tokis var-

das yra tik rusų romanuose.
—Ką jūs, aš ne iš romano. Aš čia vieš

nia, atvykau iš Gorki miesto.
—Iš Gorki? Tai ir esate iš romano. Jū

sų Gorkis rašė stebėtinūs revoliucinius ro
manus, o jie virto į tikrą gyvenimą. Tokia 
stebėtina jūsų šalis. Kad jūsų malonė, iš- 
verskite mano sakinį jai.

Aš išverčiau, ir visi vagone pradėjo juok
tis, o labiausiai juokėsi patsai Barbusse, 
smagus, pajaunėjęs, pasiliuosavęs nuo nuo
latinių sunkaus darbo minčių.

Bet liga jau sėdėjo jame—tykus, nepaste
bimas mirtinas priešas, besirengiantis prie 
paskutinio žygio, kad ant visados uždaryti 
tas taip retai besijuokiančias akis.

Vertė D. M. Š.

NEW HAVEN, CONN.
Smarkiai Rengiamasi prie 

Apvaikščiojimo
Čionai mes jau gerai rengiamies 

prie apvaikščiojimo ALDLD 20 metų 
sukaktuvių. Apvaikšiojimas . įvyks 
spalių 26 d., Lietuvių Svetainėj, 243 
Front St., pradžia 7:30 vai. vak.

Paminėjimas susidės iš koncerto, 
prakalbų ir geros vakarienės. Kalbė
toja bus draugė S. Sasna iš Brook
lyn, N. Y. O Įžanga maža. Į prakal
bas, koncertą ir vakarienę tiktai vie
nas doleris ypatai.

Visus kviečiame dalyvauti.
Rengimo Komisija.

*
Suskambėjo telefono varpelis. Pasigirdo 

kurčias-gicdajntis balsas.
—Taip, mes su jumis susitiksime trečia

me miete. Ir, kaip matosi, jums prisieis net 
ir Maskvoje būti mano svečiu. Aš turiu gri
pą, daktaras nepavelina apleisti kambarį.

Maskvoje jis ir vėl tarp kalno laiškų ir 
laikraščių, popierių ir atsakymų. Jis sma
giame ūpe, juokaujantis, smagus, nepaisant 
ligos. Išnyko nuo kaktos raukšlės. Suma
žėjo gyvenimo išvagojimas ir abelnai ant jo 
veido, smagi šypsena, pajaunėjo.

Maskviečiai jį žino, štai gėlės, čia kakla- 
pl uostas 
čia nau

raištis nuo pionierių grupes, štai 
naujų plokštelių prie gramofono, o 
ji laikraščiai.

—Jūs žinote, aš nenuvargstantis, 
panaudoti gripo ligos laiką sutvarkymui 
mano korespondencijų. Bet nieko negaliu 
padaryti. Maskvos gyvenimo bangos su
randa mane net ir šiame kambaryje. Už 
pusmečio—koki pas jus dideli nauji atsie- 
kimai! Ištisos naujos įmonės! Daug, daug 
naujo, negalima nei spėti sekti.

Barbusse negalėjo būti kambaryje, pra
dėjo eiti į gatvę. Viename susirinkime su
sitikus, jis pamerkė ir sako:

—Povaliai einame, pasivažinėsime pože
miniu Maskvos traukiniu. Aš dar nei karto 
ten nebuvau, paskui grįšime į susirinkimą...

Besivažinėjant Metru jis* džiaugėsi, 
kūdikis. Vaikštinėjo, laiptais laipiojo, 
rinėjo, gėrėjosi ir dūsavo.

—Tai daug geriau ir gražiau, negu man 
apie tai pasakojo! Tikrai, tai gražiausiai! 
Prieš jūsų Metro nieko nereiškia Paryžiaus. 
Net ir stotis San-Mišėl, palyginus su jūsų,

kaip
žiū-

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 530 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 132 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 7623—13th Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

ALFONSO CHIARIELLO 
7623—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby _ given that License No. 
RL 4028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132 A of the Alcoholic _____
ago Control Law at 998-1000 Coney Island 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
PARKVILLE TAVERN, INCORPORATED 

998-1000 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tri at License No. 
RL 409 has been issued to the undersigned 
to sell .beer, wine and liquor at retail, 
under Section 132 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 5501—8th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

TERESA COYLE 
(Paddy’s Tavern)

5501—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

rinkime spalių 8 d. Susirin
kimą šaukia Tarptautinis 
Darbininkų A p s i gynimas, 
Negrų Pažangos organiza
cija ir Amerikos Sąjunga 
Kovai prieš Karą ir Fašiz
mą.

PHILADELPHIA, PA.
Draugai ir draugės, “L.” skaityto

jai ir visos organizacijos, katrie tu
rite apnešiotų bei atliekamų nesu- 
naudojamų kotų, dresių, vaikų siute- . 
lių, bei kitų drabužiu malonėkite at
nešt į Liaudies Namą, čia bus komi
sija kuri priims šiuos drabužius. 
TDA rengia drabužių bazarą 12 d. 
spalio, pelnas nuo šio bazaro skiria
mas politiniam kaliniam. Prašome 
draugų mums padėt ir paaukaut bi
le kokį drabužį ir jeigu turite blan- 
ketų bei kitų tokių dalykų, prašome 
atnešt j 735 Fairmount Ave.

TDA 9 Kp.
(230-231)

NOTICE is hereby given that License No. 
L 47 ■ 
to sell wine and liquor at retail, 
Section 
Control Law at 6503 --11th Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to be < 
sumed off the premises.

FREI) CATALANO & 
CESARE A. GARGANO 

D-B-A as Catalano and Gargano
6503—11th Ave., Brooklyn, N.

YOUNGSTOWN, OHIO
ALDLD 90 kp. rengia prakalbas 

drg. F. Abekui, nedėlioj, 6 d. spa
lio, Lietuvių Kliubo Svetainėje, 628 
Franklin Ave., 3 vai. po pietų. Drg. 
Abekas ką tik sugrįžęs iš Lietuvos 
Visuotino Kongreso, Kaune, ir turi 
daug ką svarbaus mums papasakot 
apie dabartinę Lietuvos darbininkų 
gyvenimą. Kviečiam visus lietuvius 
skaitlingai dalyvaut, atsiveskite ir 
savo draugus. Įžanga veltui.

Komisija.
» v (230-231)

I NOTICE is hereby given that License No.
I L 1055 

to sell
I Section 

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

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 54 has been issued to the undersigr||d 
to sell wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 185 Avenue U, Borough of . 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ’ 
off the premises.

THOMAS GOMERINGER
(Avenue U Wine & Liquor Store) 

185 Avenue U., Brooklyn, N. Y.

Rengiamas svarbus susirinkimas 
apkalbėjimui ir diskusavimui “Lais
vės” ir ALDLD reikalai, maisto ap- 
taksavimas, Lietuvos apgynimas nuo 
Hitlerinės diktatūros ir eilę kitų 
svarbių dalykų. Susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 30 d. rugsėjo, 775 Bank 
St., 7:30 vai. vak.

Apart virš minėtų svarbių reikalų 
bus diskusuojama Liet. Frak. Centru 
Biuro atsišaukimas, kuris tilpo “Lai
svėje”, num. 227. Tad kviečiam vi
sus “L.” skaitytojus, simpatikus ir 
kitus pašalinius ateit ir prisidėt prie 
diskusijų ir bendro pasikalbėjimo.

J. ž.
(229-230)

TERRE HAUTE, Ind. — 
Miesto darbo upijų centras 
nutarė dalyvaut Ethiopijos 
apgynimo masiniame susi-

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

ketverge, 3 d. spalio, 7:30 vai. vaka
re, 3014 Yemans St. Visi nariai pri
būkite laiku, nes turim daug svar
bių reikalų apsvarstyt. Penktadienį 
įvyks drg. Abeko prakalbos, tad šau- 

. kiam šį susirinkimą viena diena pir
miau. Drg. Abekas kalbės apie Lie
tuvos darbininkus, ir išduos raportą 
iš Liet. Visuotino Kongreso, Kaune. 
Atsibus svetainėje virš Rusų restau- 
ranto, 9219 Russell St.

Kviečiam visus skaitlingai daly
vaut susirinkime ir užkviesti savo 
draugus dalyvaut prakalbose.

Sekr. A. Varaneckieųė.
. (230-231)

PARDAVIMAI
Naujas pareiškimas — parsiduoda 

mėsinyčia, yra trys išlygos: gali būti 
darbininkas, pusininkas arba savi
ninkas. Vieta gerai apgyventa su vo
kiečiais ir kitataučiais. Greitu laiku 
atsišaukite į “Laisvės” ofisą, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

WATERBURY, CONN.
Rengiamas didelis bankietas “Dai

ly Worker’o” naudai, subatoj, 28 d. 
rugsėjo, Lietuvių Parke, Lakewood. 
Įžanga tik 50c. Prašome visus drau
gus įsitėmyti dieną, ir skaitlingai da- 
lyVaut ir paremti darbininkišką dien
raštį.

Laimėjęs pirmą prizą mišrų chėrą konteste New Yorlco didžiulėje dainų šventėje Polo Grounds Stadione, liepos 20 d., 1935 m.

Pirmoje eilėje, tarp taurią medalių sėdi iš kairės Lelija Butkiutė ir Marijona Tarnas. Antroje eilėje sėdi iš kairės j dešinę: Elena 
Sabaliauskaitė, Jonas Mažeika, Julė Jackiutė, Albertas Tamkus; Ella Ramoškaitė-Binger, Antanas Aimutis ir Aldoria Liutkiutė. Viršuje 
stovi: Stasys Račkauskas, Kazys Kontrimas, Adelė Pankevičiutė, Juozas Antanavičius, Violėta Tamkiute, LIETUVOS DAINOS-ANSAMBLIO 

muzikos vedėja, Vincas Paulauskas, Ona Radavičiutč, Kazys Hoffmanas ir Stasys KažemėltAs.
LIETUVOS DAINOS-ANSAMBLIO DIDŽIULIS KONCERTAS ĮVYKSTA RUGSĖJO (SEPT.) 29 d., sėkfnadiehį, prajžia 4:30 vai. vak. 

Labor Lyceum, 949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. Programoje dalyvauja: Solistas Artistas Antanas Banys ir šokikės “Lyraites.” 
Baliuje gros J. Avižonio Radio Orkestras.

LIETUVOS DAlNOS-ANSAMBLIO RADIO PROGRAMA PENKTADIENIAIS 7 vai. vakare, iŠ stoties WLWL, 1100 klc.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras šaukia svarbų mi

tingą 6 d. October, 2 vai. po pietų, 
735 Fairmount Ave. Čia dalyvaus 
Meno Sąjungos sekretorius, kuris iš
aiškins kodėl yra svarbu ir reika
linga suorganizuot didelius chorus, ir 
kaip chorai gali padėt darbininkišką 
judėjimą sustiprinti.

Kviečiam visus: senus ir jaunus, 
“L.” skaitytojus ir simpatikus daly- 
vaut. Prašome tėvus savo sūnus ir 
dukteris atsivest ir prirašyt prie 
choro ir dalyvaut su kitais jaunuo
liais.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
z (Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 ild 4 kasdien, Seredomls Ir Su balomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSB OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas Ė. 23rd St.



BEER WINE LIQUOR 89 Osborne

Wholesale Retails 161—5th

No.

Beverage 
Borough 
be con-

Beverage 
Borough 
be con-

Beverage 
Borough 
be con-

is 
has

hereby glveh that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of tho Alcoholic BeVcrageNOTICE is hereby given 

RL 1902 has been issued

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2763 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine arid liquor at retail under 
Section 
Control

NOTICE is 
RL 769 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law at 629 Fulton Street. Borough
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

AMERICAN BUFFET CORP.
629 Fulton St- Brooklyn, N. Y.

\sss

Šeštadienis, Bugs. 28, 1935 LAPS VE

Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius

(Tąsa)
SKYRIUS VIII

Mūrininkas Tolle Eina pas “Aleksą”
Besikeičiant statytojų namuose antra

dienio ryte, Kurtas patėmijo, kad kas to
kio nepaprasto yra su jo draugais-darbi- 
ninkais. Buvo perdaug pavargęs užvesti 
kalbą tuojaus su jais, 
vo net miegui 
“Wedding-Prolet” reikėjo sulankstyti ir 
suvynioti. Ona jam pagelbėjo, tačiaus 
užėmė net iki trijų ryto iki užbaigė. Be
darbiai draugai turėjo išnešioti anksti 
Kolinstrasses apielinkėj po dirbtuves ir 
namus. Jie buvo taipgi pasirengę prie 
Gegužinės. Buvo patvarkyta, kad nei 
vienas akmuo neprivalo būti paliestas. 
Darbininkai buvo nusitarę iškelti raudo
ną vėliavą Neukollne ant baigiamos sta
tyti Karstadt krautuvės tą patį rytą.. 
Tai nebus lengvas darbas įlipti ten ki
tiems ir nuimti...

Kad tas visas darbas tik būtų užbaig
tas paskutinėj dienoj! Diena iš dienos 
jam darbas darėsi vis sunkesnis ir sun
kesnis. Gaudavo pamiegoti nedaugiau, 
kaip tris arba keturias valandas pasku
tinėj savaitėj. Vienok, po Gegužinės tam 
bus laiko pakankamai. Dabar tai neiš
vengiama. Šiuo laiku partinis darbas 
buvo daugiau svarbesnis, kaip miegas bei 
valgis. Paveržė skūrinį diržą dar stan
džiau ant savo darbinių kelnių. Tas 
gelbsti laikyti kaulus krūvoje.* * *

Mažai laiko bu- 
Kuopelės laikraštis,

Kurtas atsigrįžo link jo. Kas čia pasi
darė? — Fritz, paduok man tą laikraštį, 
pažiūrėkime—jis tarė. Senas Tolle buvo 
S.D.P. nariu.

—Ar dar tu neskaitei, Kurtai?... Ber
lyno policijos prezidentas savo žmonėm? 
—piktai kalbėdamas Tolle pakėlė vėl tą 
laikraštį. — Velniška sarmata net pa
mąstyti, kad tokia kiaulė priklauso ma
no partijai. — Pasakęs nusispjovė per 
atdaras duris.

Kurtas paėmė Vor warts, ir beskaitant 
apėmė jį piktumas.

“...Tai sulyg komunistų užmanymu, 
Berlyno gatvėse privalo lietis kraujas 
Pirmą Gegužės! Taip neturi būti! To
dėl aš vėl pasakau, pabrėždamas, kad iš
leidimas drausmės visoms viešoms de
monstracijoms Berlyne yra pasėka ko
munistų suokalbių. Bent kas nepaisant 
persergėjimo bandys Pirmą Gegužės pa
versti gatves į žaislavietę savo politiniam 
žaislui, privalo gerai suprasti, kad jis ri
zikuoja save ir savo pasekėjus. Atsikrei
piu į Berlyno ramius gyventojus, ypač į 
moteris ir vaikus, nedalyvauti bile de
monstracijoj, nebūti gatvėj be reikalo, ir 
remti daromus žingsnius palaikymui 
tvarkos ir ramybės.—

ZorgiebeL”
Jis

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 381 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 284 Scholes Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

GEORGE ANDRUKAITIS
284 Scholes St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hęreby given that License No. 
RW' 85 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 382 Sumner Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

GIOVANNI AMATO
THE OLD ARMORY BAR & GRILL 

382 Sumner Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 1770 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
533 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PALATIAL BOWLING & BILLIARD 
ACADEMY, 1NC-
Parkway, Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

533 Eastern

NOTICE is 
B 5192 has 
to sell beer 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
125 Marion Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRIETTA R. MARQUIS 
125 Marion St- Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law
Street,

NOTICE is 
B 366 has 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4418—4th Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
promises.

NICK GANIARIS & 
DEMETRIS MELACHRINO

4418—4th Ave- Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigr.otl

Law 
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6425 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

233—5th

NOTICE

FRED SCHAPER
Ave- Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

Kiti darbininkai tėmijo į Kurtą 
buvo organizatorium revoliucinės pra
monės unijos opozicijos ir įgavo didelės 
pagarbos tarpe narių per savo kietą nu
sistatymą už darbininkus. Aštuonios 
dienos tam atgal tapo vienbalsiai išrink
tas delegatu į Pirmos Gegužės Komite-

Net Jagowas negalėjo sudaryti 
genam

—Tu klysti... jis išanksto pasakė, kad 
bus kraujo praliejimas!

—Tik paklausyk:—“...bent kas ne
paisant persergėjimo bandys Pirmoj Ge
gužės paversti gatves į pasilinksminimo 
vietas savo politinėm išraiškom...” Ši 
purvina kiaulė apšaukia Gegužinės ap- 
vaikščiojimą “politinėmis išraiškomis!”

Mūrininkas Tolle skaitomą laikraštį 
numetė žemėn užsidegusiai ir nusišluos- 

^tė savo dideles rankas į savo kelines it 
būtų susitepęs nuo to laikraščio.

Kuf-tas numetė laikraštį ir pakėlė akis. 
—Vyrai! ot tai geras vyras. Jis nori 
mus sušaudyti ir paskelbia išanksto, kad 
tik komunistai esą kaltininkais!

Lauko pusėj sirena sušvilpė. Nekurie 
pasikėlė ir pradėjo išeidinėti.

—Palaukite minutę, draugai, — pašau
kė Kurtas. — Bosas šiandieną gali biskį 
palaukti. Manau, kad pirma mes priva
lome kaip ką nuspręsti...

(Daugiau bus)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1744 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unde. 
Section 132 ?_ _* Z._ _ P'S.—
Control Law at 161—5 th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

MICHAEL J. MITCHELL 
& PATRICK J. MURPHY 

(LINCOLN TAVERN) 
Ave- Brooklyn, N.

that License 
to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 835 Gates Ave- 
of Brooklyn, County of Kings, to 
Burned on the premises.

WILLIAM TROYANO
835 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 349 has 
to .sell beer. 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn. _
sumed on the premises.

ALBERT TRAMPOSCH 
Ave- Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic 
at 299 Wyckoff Ave., 
County of Kings, to

Beverage 
Borough 
be con-

299 Wyckoff

NOTICE is 
RL 456 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, _
sumed on the premises.

JOHN SWOBODZINSKI 
OAK TAVERN

130 Nassau Ave- Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic 
at 130 Nassau Ave., 
County of Kings, to

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is 
RL 518 has 
to sell beer. 
Section 132 
Control I>aw 
of Brooklyn, . ____
Burned on the premises.

MATEUSAS SIMONAVICIUS 
426 South 5th St. Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 426 South 5th St.. Borough 
County of Kings, to be con-

NOTICE is 
RL 670 has 
to sell beer. 
Section 132 „ T- ________
Control Law at 14 Moore Street, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
Burned on the premises.

NATHAN ROCKOWER 
14 Moore St- Brooklyn, N. Y.

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

Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 481 has 
to sell beer. 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, , _ _____ _
sumed on the premises.

RIVOLI ROTISSERIE REST. INC. 
1095 Flatbush Ave- Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 1095 Flatbush Ave., Borough 
County of Kings, to be con-

NOTICE is 
RL 363 has 
to sell beer. 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, _ _ ___ __
Burned on the premises.

JOHN J. PERINI & SAM LIEBOWITZ 
1022 Sutter Ave- Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 1022 Sutter Ave., Borough 
County of Kings, to be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1859 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverago 
Control I>aw at 882 Manhattan Av- Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
PALIAS REST.

882 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE la hereby given that License No. 
RL 354 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Borough 
be con-

Section 132
Control Law at 351 Flatbush Avc- 
of Brooklyn, County of Kings, to 
Burned on the premises.

DANIEL MORRISON 
351 Flatbush Ate.

A of the Alcoholic

hereby given that License No. ! NOTICE is hereby given that License No. 
RW 91 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 12 Carlton Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on tho premises.

FRANK TECHET 
D-B-A MIDWOOD RESTAURANT

12 Carlton j^ve., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 528 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 3011 Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

WILLIAM ENGLER
3011 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 1
L 1370 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at ,409 Lorimer St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho premises.

HYMAN BERGER
409 Lorimer St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2599 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under ' 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1042-46 Nostrand Av- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. Į 
RL 4005 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at / 575 Coney Island Avenue, 

to
Control Law at/57C T___  ___
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on (the premises. 

JAMES J. KENNEDY 
(BEVERLEY TAVERN)

575 Coney Island Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is 
RL 898 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law at 43 South 10th St- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, 
sumed on the

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

to be con-

43 South 10th

premises.
BRUNO MINĖT
St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 2929 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, _
sumed on the premises.

SARAH J. ALBRITTON 
GOLDEN ARROW BAR & GRILL

589 Franklin Ave- Brooklyn, N. Y.

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

wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic 
at 589 Franklin Ave- 
County of Kings, to

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3727 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law_______ ___ .___  ----- __ _____
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LENA GANZ 
Ave- Brooklyn, N. Y.

wine and liquor at retail under 
A of tho Alcoholic Beverage 
at 52 Tompkins Ave., Borough

52 Tompkins

NOTICE is 
RL 861 has

A 3300 has been issued to the undersigned I to sell beer, 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
804 Bay Ridge Ave- & 6901—8th Ave- 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
bo consumed off the premises.

ABRAHAM RAUCHER
804 Bay Ridge Ave- ■ 6901—8th Ave-

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 61 has been issued to lhe undersigned 
to sell wine and liquor at mail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1361 Fulton St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HYMAN LEVINSON 
YORK WINE & LIQUOR STORE 

St- Brooklyn, N. Y.
D-B-A 
1361 Fulton

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

of the Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is 
L 723 has 
to sell wine 
tion 132 A 
trol Law at 1001 Church Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho premises.

CHURCH

1001 Church

AVENUE WINE & LIQUOR 
CORP.

Ave- Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
2656 has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverago 
at 15.34-A Myrtle Ave- Borough 
County of Kings, to be con-

NOTICE is 
RI. 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.
ISIDOR PRAGER & NAT ZUCKERMAN 

BLUE RIBBON TAVERN
1531-A Myrtle Ave- Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
I RL 1947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 
Control Law at 1140 Liberty Avc- 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

JOSEPH BOLDUC
1140 Liberty Ave- Brooklyn, N. Y.

of the Alcoholic Beveragc 
Borough 
be con-

NOTICE is’ hereby givpn that License No. 
RL 2926 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

A of the Alcoholic Beverage ,
wine ana iiQuor at retail^ unuct į ovu
A of tho Alcoholic Beverage Section .

Control I,aw at 2761-3 Nostrand Av- Borough 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

ISRAEL FLAMM 
MIDWOOD BAR & GRILL

2761-3 Nostrand Ave- Brooklyn, N. Y.

con-

132

County of Kings, to be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A
Control Law at 260 Humboldt St- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises,

JOSEPHINE itOSMOWSKI
260 Humboldt St- Brooklyn, N. Y.

of the Alcoholic Beverage

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

■ at 158 Grand St- Borough 
to be con-

Section 132
Control Law 
of Brooklyn, County of Kings, 
sumed on the

CHARLES
premises.
AS ADMINISTRATOR OF 

ESTATE OF JOSEPH LOESER 
(YE OLDE TAVERN)

158 Grand St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 13-15 Grand St. Ext- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

MICHAEL NEWMAN 
(LUCKY BAR & GRILL)

13-15 Grand St- Ext- Brooklyn, N. Y.

con-

NOTICE is hereby given that License' No. 
RI, 3980 has been issued to the undersigned 
to sejl beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1157 Myrtle Ave- Borbugh 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

RUDOLPH 'WENZEL
Ave- Brooklyn, N. Y.1157 Myrtle

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 564 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 574 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

TRIANGLE BAR & GRILL. INC- 
574 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 361 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wtne at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 32 Withers St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on

32

tho premises.
ANTHONY BAMONTE 

(WITHERS GRILL)
Withers St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 632 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail1 under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2836 West 16th St.,: Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ANGELO GIUGLIANO 
2836 West 16th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 624 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 387 Oakland St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on tho premises.

JOHN W. KOLASINSKI 
THE OLD OAKLAND TAVERN

387 Oakland St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 453 has 
to sell wine 
tion 132 A ________ ________
trol Law at 533 Eastern Parkway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to ■ bo con
sumed off the r remises.

BEN PARKOFF, 1NC- 
Parkway Brooklyn, N. Y.

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

533 Eastern

NOTICE is 
L 833 has 
to sell wine 
tion 132 A 
t rol Law 
of Brooklyn, 
sumed off

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

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

of the Alcoholic Beverage Con
st 697 Rockaway Ave., Borough 

County of Kings, to bo con- 
the premises.

NOTICE is 
RL 631 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law at 2877 West 17th St- Borough 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

WILLIAM C. KRIEGER 
(BILL’S REST. & GRILL)

2877 West 17th St- Brooklyn, N. Y.

County of Kings, to be con-

given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic1 Beverage 
at 2863 Atlantic Ave., Borough

NOTICE is hereby 
RL 424 has ‘ 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law _____ ,
of Brooklyn, County of Kings, to be don- I 
sumed on the premises.

SIMON RASCHER
2863 Atlantic Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby , given that. License No. 
RL 3378 has been issued to the undersigped 
to sell beer, wine and liquor at retąjį under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

LOUIS LUSKIN 
(LITTLE ROUMANIA)

St- Brooklyn, N. Y.

at 89 Osborne St.,
Beverage 
Borough 
.be con-

. Puslapis Penktąja
===!t--------- ,.,J------- . ,
NOTICE is hereby Riven that License No. 
B 5200 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
351 Park Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

KATIE FRIEDRICKS
351 Park Ave., Brooklyn, N. Y. V';‘

ER/7-CELEBRAT1

18 Mėty Sukaktuves
Atmintinos Vakacijos

Matykite Sovietų Sąjungą Parodoj

Specialė ekskursija už nupigintą 
kainą vadovaujant J. N. Golos, 
World Tourists Managerio

Oct. 17. Laivu Aąuitania
Aplankys London, Leningrad, MoS' 
cow, Kharkov, Dneip roges, Kiev, 
Warsaw, Paris. Turistai bus supa
žindinti su labiausiai interesuojan
čiomis industrinėmis įstaigomis 
Sovietų Sąjungoj.

Del Informacijų Kreipkitės J1

World Tourists, Inc
175 Fifth Avenue

New York City 
Algonquin 4-6656-7-8

CUNARD WHITE STAR
Limited

uwuvm
GERIAUSIA DUONA
'.SCHOLES BAKING

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

t KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEĮKSUS

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

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4027 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2376 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Borough 
be con-

License No. 
undersigned 
retail under 

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE 
RL 458 
to sell beer. 
Section 132 
Control I-4iw 
of Brooklyn. _
sumed on the premises.
JOHN J. McNALLY it JOHN DILLON 
8624—oth Ave- Brooklyn, N. Y.

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at 
A of tho Alcoholic 
at 8624—5th Avenue, 
County of Kings, to

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 154 Smith Street, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

DANIEL CRONIN
154 Smith St- Brooklyn, N. Y.

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 1203 Nostrand Av- 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

ADOLPH T. SCHMIDT
1203 Nostrand Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic 
at 767 Fulton Street, 
County of Kings, to

RL 406 has 
to sell beer. 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, . _
sunned on the premises.

THOMAS KENNY 
767“ Fulton St- Brooklyn, N. Y.

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

at 1120 Broadway, Borough 
County of Kings, to be con- 

s premises.
MAE BRUNO

1120 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 1 
RL 491 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, 
sumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1408-A Newkirk Av- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(GERARD TAVERN)

1408-A Newkirk Ave- Brooklyn, N. Y.

132 A of the Alcoholic
Law at 49 Liberty Ave- 

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

STEPHEN WOLCHOK 
(NEW DEAL REST.)

49 Liberty Ave- Brooklyn, N. Y.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, . _ .
sumed on the premises.

SIDNEY JURIS
ALM. of the ESTATE of HARRY JURIS 
713 Rockaway Ave- Brooklyn, N. Y.

A of the Alcoholic Beverage 
at 713 Rockaway Ave., Borough 
County of Kings, to be con-

NOTICE is 
RL 485 has 
to sell beer. 
Section 132

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

Control Law at 156 Calyer St- Borough
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHRISTOPHER IMMEN, JR.
156 Calyer St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2688 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic 7“ 
Control Law at 148 Hoyt Street, Borough 
of Brooklyn, County of’ Kings, to t;' 
sumed on the premises.

JOHN HEISSENBUTTEL 
148 Hoyt St- Brooklyn, N. Y.

Beverage

be cori-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 9110-9116—4th Ave- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the

9110-9116—4th

NOTICE is 
RL 621 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control I.aw 
of Brooklyn, 
sumed on

4118-4120

premises.
PAUL GUDAS
Ave.f Brooklyn, N. Y.

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

Beverage 
Borough 
be con-

A of the 
at 4118-20 
County of 

the premises. 
ALFRED J. 

Avenue H,

Alcoholic 
Avenue H, 
Kings, to

GROTE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 2567 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 12 Harrison Ave- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY GRAFF 
KINGSLEY BAR & GRILL

12 Harrison Ave- Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 2141 East 28th St- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LEON W. BLISS, LEON E. BLISS 
EARL W. BLISS 

(BLISS LOG CABIN)
2141 East 28th St- Brooklyn, N. Y,

NOTICE is 
RL 614 has 
to sell beer, 
Section
Control Law at Cropsey Ave- Ft. of 25th
Avenue, ~ ‘ ~
Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES FRANZEN
ULMER PARK PICNIC GROUNDS 
MUSIC HALL,. ATHLETIC FIELD

Cropsey' Ave., Ft. of 25th Avė. B’klyn, N. Y.

132

Licensc No. 
undersigned 
retail under

. NOTICE is 
RL 978 has 
to sell beer, 
Section 132

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

Control Law at 676 Driggs Ave- 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

PETER SWEDAS 
(DRIGGS TAVERN)

676 Driggs Ave- Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1655 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 281 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CLIFTON BAR & GRILL INC- 
281 Nostrand Ave- Brooklyn, N. Y.

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie.Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga
rantuojant. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

hereby given that
been issued to the
wine and liquor at
A of the Alcoholic Beverage

Borough of Brooklyn, County of

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 80 has been issued to the undersigned- 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2002 West 
Brooklyn, County of 
on tho premises.

• GIOVANNI 
BASILIO

2002 West 6th St.,

6th St., Borough of 
Kings, to be consumed

PIZZUTO & 
IMBURGIA

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 92 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 

•/Law at 139 Conover 
Brooklyn, County of 
on tho premises.

THERESA 
(GUY^S 
St-

Street, Borough of
Kings, to b6 consumed

139 Conover

PIMPINELLA
TAVERN)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
RW 55 has __  __ __  ____  ...___
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 861 Glenmore Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

CARL MANN
861 Glenmore Ave- Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6252 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverago 
Borough 
be con-

Section 132 A of the. Alcoholic 
Control Law at 262 Wilson Ave- 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

JOHN ROCKOWER 
WIL-GREENE TAVERN, BAR and GRILL 
262 Wilson Ave- Brooklyn, N. Y.-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4026 has been issued to the undersighed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 279 Wyckoff Ave- 
of, Brooklyn, County of Kings, to 
Burned on the prefnises.

' ; <CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3446 has been issued' to the undersigned 
to sell beer, wine and l|quor at retail under 
Section 132' A of tho 'Alcoholic Beverage

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 1578 Broadway, 
pf Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

PATRICK BOYLAN 
CELTIC BAR & GRILL

1578 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2037 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
to sell beer, wine ąnd liquor at retail under 
Control Law at 550 State St- BoroUgh 
of Brooklyn, County, of Kings, to be con
sumed on the premisos. > .

LIDA MAY SLATTERY ' 
' ' OXFORD CAFE .

550 State St- ‘ : Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heręby given that License No. 
RL 2756 has been, issued to the undersigned 

__  ____ ___ „ ___________to sell beer, wine and liquor at retail under 
Control Law at ,685 Knickerbocker' Avenue, : Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

> Control I,aw at 51 Havemeyer St-’ Borough 
' of Brooklyn, County of Kings, to be con- 

■’surried’ on the premises.
SANTOLO SORRENTINO

51 Havemeyer St- Brooklyn, N. Y.

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

JOSEPH KOENIG
685 Knickerbocker Avd- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 'that License No. 
RL 3016 has b'eeri issued to the undorsigned 
to sell beer, wine apd liquor at retail under 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 777-779-781 Sterling Place, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

•GEORGE J. JOYCE 
777-791-781 Sterling Pl„ Brooklyn ,N. Y.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass

Vienintelė Lietuviška Vaistine Worcesteryje

ilietuviij Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitemyti adresą ir telefoną

Telefonuokite: Evergreen 7-1G61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St.; Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wfne and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic — 
Control Law at 432 Nostrand Ave- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
ROCKY ROAD TAVERN

432 Nostrand Ave- Brooklyn, N. Y.

Beverage

NOTICE iff- hereby given that License No. 
RL 2925 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and, liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1289-A Fulton St- & 534 
Nostrand Ave- Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PATRICK J. DURKIN
DURKIŲ’S EMERALD BAR' & GRILL 

1289-A Fulton Street, & 534 Nostrand Ave- 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
, RL 1625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 503 Nostrand Ave- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANDREW J. GALĘAGHER 
GALLAGHER’S SUBWAY INN.

Nostrand Ave- TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 167 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail Aider Section 
132 A of the Alcoholic Beverago Control 
Law at 907 Livonia Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kln^s, to bo consumed 
on tho premises.

ORAZIO GUTTILLA 
PIZZARIA J4APOLITANA

• & SPAGHETTI HOUSE
907 Livonia Ave., Brooklyn, N.

Brooklyn, N. Y.503NOTICE is hereby given that License No, 
RL 437 has ’ 
to sell beer. 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, _ ___
sumed on the premises.

GEIDE’S BAR & GRILL 
(ROSA BRENG, Prop.) 

Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 

Borough 
be con-

A of the Alcoholic 
at 110—Seventh Ave., 
County of Kings, to

NOTICE is 
RL’439 has 
to sell beer, 
Section 132

hcreby given that 
been Issued to the 
wine and liquor at 
A of the Alcoholic Beverage 

Control Law at 945 Liberty Ave- Borough
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARGARET 
SUNRISE 

945 Liberty Ave-

License No. 
undersigned 
retail under

Brooklyn, N. Y. 110—Seventh Ave. Y.

TRIFIRIO 
REST.

Brooklyn, N. Y.

•NOTICE is hereby given that License No. 
RW 504 has been issued to the undersigned 

1 to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholič Beverage Con
trol Law at 1229 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on tho premises.

THEODORE KORNMUELLER
1229. Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKOIR APIEUNKES ŠNlOŠį
Tolimi Svečiai Atvyksta lš Prieškarinio Mitingo “Sėdit Ant Parako Mi

Matyt “Tamylą”
Puikiąją operetę “Tamylą” 

pamatyt rengiasi ne tik brook- 
lyniečiai, bet ir iš labai tolimų 
kolonijų meno mylėtojai bū
riais ruošiasi į tą didelę ir retą 
iškilmę. Draugas Buknys,

Judžentas, žymiausias Brook
lyno lošėjas-komikas, jis “Ta- 
myloje” vaidins kabulų kuni
go ir teisėjo rolę.

‘Laisvės’ administratorius, ga
vo sekamą, daug pasakantį, 
laiškutį:
Drauge:

Jau kiek laiko rengiamės 
atvažiuot pamatyt veikalą 
“Tamyla“, kuris įvyks 6 d. 
spalio. Mano tėveliai irgi atva
žiuos su

Taigi, 
tikietus, 
kės pas

įstaigoj

dar vie- 
iš She- 

pamatyt

mumis.

malonėkite atidėt 5 
kaina 75c., tai nerei- 
duris jais rūpintis.

Būsime “Laisvės“ 
apie 10 vai. ryto.

Beje, sužinojau, kad 
na mašina atvažiuos 
nandoah, taip pat
“Tamylą." Tai malonėkite ati
dėti dar 5 tikietbs, po ^§6., 
draugo Kuzmicko vardu.

Draugiškai,
D. Zdaniutė-Judzentavičienė

.. Taip tolima apielinkė, kaip 
Girardsville - Shenandoah •- 
Wilkes-Barre turės tokią di
delę . -^atstovybę. Artimesm 
Brooklyno kaimynai bus dar

džių. Įžanga tik 35 centai 
Pelnas nuo šio parengimo bus 
skiriamas Darbininkų Centrui.

Skaitlingai susirinkite pasi
linksmint, ir paremt darbinin
kišką judėjimą.

Komisija.

nos/’ Sako Johnson

Mirštąs Del Žmonos 
Žiaurumo

buvo vienas
Rankas Nuo

eUtuziastiš-
Susirinkusieji 

kalbėtojus, 
atstovaudami

karštai 
kurie, 

įvairias

Madison Square Garden 
masiniam mitinge pereitą tre
čiadienį dalyvavo 12 tūkstan
čių karo ir fašizmo priešų, 
darbininkų, profesionalų, biz
nierių. Visų jų 
obalsis: “šalin 
Ethiopijos.”

Mitingas buvo 
kas.
sveikino 
nors 
srioves ir pažiūras daugeliu 
kitų klausimų, viens po kitam 
pasisakė už bendrą veikimą 
gynime Ethiopijos nuo Musso- 
linio plėšikiško užpuolimo. 
Vienbalsiai nutarta pasiųsti 
kablegramą Tautų Lygai Ge- 
nevoje, pareiškiant, kad šis 
susirinkimas pasisako prieš to
kį išrišimą Ethiopijos klausi
mo, kuris pažeistų Ethiopijos 
ekonomjnę nepriklausomybę.

Mitingui pasveikinimų at
siuntė žymūs unijų atstovai. 
Pačiam mitinge ant platfor
mos sėdėjo darbo unijų dele
gacija. Į mitingą organizuotai 
atmaršavo Universal Negro 
Improvement Association na
riai uniformose. Po jų įmarša- 
vo Negrų Raudonojo Kryžiaus 
slaugės, suorganizuotos per 
Ethiopijos Nepriklausomybės 
Komiteto Medikalį Skyrių. Jų 
įmaršavimas sukėlė mitinge 
didžiausia entuziazmą.

Mitinge kalbėjo žymūs uni
jų, tautinių ir bažnytinių or
ganizacijų vadai, Walter 
White, rabinas Stephen Wise; 
Dr. W. E. DuBois; Dr. Harry 
F. Ward, amerikinės prieška
rinės lygos pirmininkas; kapi
tonas A. L. King; kun. Wil
liam Lloyd įmes; E. M. Mc
Laurin ir Frank Palmer.

Aukų surinko $815.
Prieš mitingą Jaunų Komu

nistų Lyga surengė netikėtą 
demonstracija Times Square, 
iš Astor ir Claridge viešbučių 
’angų pradėjo snigti lapelių 
nūga ir 30 pėdų iškaba, su 
obalsiu “Ginkime Ethiopiją,”

Cla-

Taip užgiedojo^ viešbutyje 
generolas Johnsonas, apleisda
mas Works Progress Adminis
tracijos (WPA) vedėjo vietą. 
Jis, beje, tą vietą formaliai 
apleis 15 spalio. Johnsonas 
kalbėjo Garsinimų Kliubo su
ruoštam pokilyje, 23 Park 
Ave., kur jis dalyvavo tuojau 
po to, kaip pasakė, kad WPA 
darbininkų dirbamų valandų 
skaičius bus sumažintas nuo 
120 iki 60 į mėnesį, kad par
eitų daugiau į valandą ir būtų

Theodor Silkei’, 43 Goble 
St., Newark©, rastas pasikoręs 
maudynėj, su rašteliu rankoj:

“Aš ją perdaug mylėjau,, 
kad atsiskirti, mylėjau dau
giau, negu patį gyvenimą. 
Per dvyliką metų mūs vedy
binio ' gyveninio ’ ji • neapleido 
mano algos. Bet ji paniekino 
įmapo meilę. Aš negaliu ilgiau 
pakęsti.“

Je, Silker tik prieš mirtį 
sužinojo, kad kapitalistinėj 
ssitemoj meilė perkama ir 
parduodama, kaip ir viskas;

Centralbrooklyniečiy Atydai!
Gerbiamieji centralbrookly- 

niečiai! Operetės “Tamylos” 
tikietų yra pas J. Jušką, 79 
Hudson Aye., Central Brook
lyne. ’Taigi, kurie manot eiti 
pažiūrėt “Tamylos” lošimą, 
tai pasipirkit įžangos tikietus 
dabar, tuoj, nes tik dabar ga
lima gaut arti steičiaus tikie- 
tus.

’“Tamyla” bus lošiama 6-tą 
dieną spalio (Oct.), Labor Ly
ceum svetainėj, 949 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y.

skaitlingesni. Gi patys brook-i tano iškabinta nuo vieno 
lyniečiai jau senai laukia ir (ridge- viešbučio lango.
rengiasi pamatyt “Tamylą.” 
Viskas ko reikia, tai įsigyti iš 
anksto tikietus, kad kai ku
riems namiškiams nereiktų 
liktis už durų. O tas gali at
sitikti, sprendžiant sulyg da
bartinio pareikalavimo tikietų.

Reikalaus Drabužių ir Batų
Penkiose Didžiojo New Yor- 

ko dalyse vėl bus pradėtas 
irfasinis pikietas ir demonstra
cijos prie Šalpės Biurų atei
nantį pirmadienį, reikalau
jant, .kad biurai duotų šiltus 
drabužius iiv.batus visiems be
darbiu vaikam. Artinasi žie
ma, vaikai turi eiti ; mokyklon, 
nęžifirint oro, gi pusnuogiams 
gręžia peršalimas ir iš to pa
einančios ligos.

Tą bedarbių kovą turėtų 
paremti visi. Ypatingai galė-

D.

“Daily Worker” Vajus
Tarptautinis Darbininkų 

denas jau sukėlė $900 šiame 
“D.W.” vajuje už $60,000. 
Tačiaus dar turi sukelti $4,- 
100, kadangi pasižadėjo su
kelti $5,000. Gražus tos fra- 
ternalės organizacijos žygis. 
Mūs ALDLD 2-ras Apskritys 
pasižadėjo sukelti $100, bet 
pasėkų dar nesigirdi. Kuopos 
privalo subrusti išpildyti savo 
kvotas.

Or-

N.

Kaltina Išnešus Drabužius

tų Badarbių Taryboms padėti 
pikiete nedirbančios moterys- zarobos 
šeimininkės.

Teatras-Judžiai
Acme Teatre, 14th St., prie 

Union Square, pirmu kartu 
pradėjo rodyti naują filmą: 
“Sovietų Rusija žiūrint Ame
rikono Akimis.“ Filmą foto
grafavo ir gamino Sovietų Są
jungoj amerikonas inžinierius 
Charles E. Stuart. Tai yra pui
kus atsakymas Hearsto ir ki
tos buržuazinės spaudos me
lams apie Sovietų Sąjungą. 
Paveikslas bešališkai perstato 
Sovietų Sąjungą nuo krašto 
Iki krašto.

arčiau reikalaujamos unijinių Įkartais net sunku atskirti, kur 
algų skalės.

“Jūs sėdite ant dailios, ma
žos parako minos, su padeg- kad tiktų turgui, 
tais knatais,” generolas pasa
kojo nustebusiems fabrikan
tams. “Gerai į ją prisižiūrė
kite. Pirmiausia, paskiausia ir 
visada tai yra jūsų kūdikis.”

Nors jis atsisako pripažinti, 
kad streikai projektuose ir 
bedarbių demonstracijos pri
vertė jį pasitraukti ir pasiduo
ti unijų reikalavimams, tačiau 
aišku, kad jis jaučiasi sumuš
tu. Visas jo riksmas prieš 
streikus, visi bauginimai ir 
p e r s p ė j imai darbininkams 
menkai tepaveikė į darbinin
kus ir jis tą žino.

“Įsivaizdinkit,” toliau sako 
jis fabrikantams, “kas atsitik
tų, jei šalpa taptų sulaikyta. 
Mes nenorim žiūrėti į tą gil- 
tinišką vaizdą, nes kiekvienas 
su dievo duotais smegenim 
žvėris žino, kad tai reikštų 
kautynes, sukilimus, revoliuci
ją bėgiu dviejų savaičių.

“Nei jūs, nei aš, neigi bile 
sveikas žmogus sėdėtų ir žiū
rėtų, į savo šeimą mirštančią 
iš bado del visuomenės ramy
bės. Jis įsidėtų švino lazdą į 
kišenių ir eitų gauti maisto 
ten, kur galima.”

Kaip matome, tai nors ne
tiesioginiai, tačiau buržuazija 
priversta pripažinti organi
zuotos darbininkų spėkos pa
vojų. Ta spėka ir priverčia po
nus ne iš meilės ar gailesčio 
badu žūstantiems bedarbiams, 
bet iš baimės jų organizuotos 
kovos ir sukilimo teikti pašal
pą ir Jbent kokius darbus.

Lea Kairytė Mokinsis Slauge

John Lamza, 20 metųj 274 
Marcy Ave., Brooklyne, tapo 
patrauktas teisman per Paul 

jZarobą, kaltinant įsibriovus į 
1 _.bb Lb j ap artm entą, 170

Boerum St., ir iš ten išnešus 
apie $106 vertės daiktų, dra
bužių. Lamza, Bridge Plaza 
•teismabutyje, sakėsi esąs ne
kaltas. Palikta tolimesniam ty
rimui.

Miestas Skolinasi Pinigų

tikra meilė, o kur pirklyba, 
taip jau viskas sufušeriuota,

SO. BROOKLYN, N. Y

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas Nikodimas Grabaus

kas, kurs prieš imperialistinį (1914- 
18 m.) karą atvažiavo į Ameriką iš 
Kauno gub., Zarasų (Novo-Aleksan- 
drovsko) apskr., Tiltiškių vaisė., Bai-

. 1 bių kaimo ii’ apsistojo Leechburg,
Obuolių parę rengia L. D. 5. pa mieste. Vėliau gyveno Chikagoj.

50 kuopa, nedėlioj, rugsėjo Prašau jį patį atsiliepti, arba ži- 
2 9-tą, D a rbininkų Centre,J rančius apie jį man pranešti sekan

čiu antrašu:
SAŽENIS PIOTR S.

USSSR Leningrad “14”, 
Ul. Žukovskogo 20, kv. 4.

(228-231)

723—5th Avenue,. Brooklyn,!
N. Y. Durys atdaros 4 vai. va- i 
kare, šokiai prasidės 5:30 vai. 
vakare. Bus gera muzika šo
kiams, taipgi skanių užkan- ,

j Senyva moteris pajieško namų 
' darbo. Galite ją matyt vakarais nuo 

.. .... ■■■■■■■———r g jki g Kreipkitės sekamai: 8613—
' 107th Avenue, Ozone Park, N. Y.

(228-230)VAKARIENE
Palaikymui Komunistų 

Partijos 6 Sek. Kambarių 
Rengia Kompartijos Brooklyno 

Lietuvių Frakcija

Įvyks Sekmadienį

Spalio (Oct.) 13
Bilietai Jau gatavi. Tuojau įsi
gykite . ir dalyvaukite tame 

svarbiame parengime.

ĮŽANGA 75 CENTAI

vakarienę bus geriau
sios RŪŠIES, O PO VAKA
RIENEI BUS ŠOKIAI GRIE
ŽIANT GERAI ORKESTRAI.

' A ■"

“LAISVES” SVETAINĖJ
Lorimer Street ir kampds 
Ten Eyck St., Brooklyne

GERA MUZIKALĖ 
PROGRAMA

Prieš ir Po Vakarienei
BUS ŠOKIAI

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ' O Ei r 
KIRPIMAS

;■; ■■ M U 3 U ■ f ■ -■ Į; ' i

SKUTIMAS J

prielankus Patarnavimas 
100 Union Ave., Brooklyn 
Tatp, Ten Eyck ir Maujer' Sts.

Lea Kairytė, brooklynie- 
čiams plačiai pažįstama, veik
li Aido Choro ir jo Merginų 
Ensamblio narė, taipgi narė 
LDS ir kitų organizacijų, įsto
jo Brooklyn Jewish ligoninėn 
mokytis slauge. Toj pačioj li
goninėj jau nuo seniau moki
nasi ir- kita buvus veikli cho
ristė, Margaret Buivydaitė.

Linkime draugėms sėkmin
gai mokintis ir pasiekti tikslo, 
tačiaus tuo pat sykiu apgailes- 
taujam jų pasitraukimą iš mūs 
eilių. Nežmoniškai ilgos slau
gių valandos atima jas iš veik
los organizacijose. Vienok ir 
tuose darbuose organizuojasi 
darbininkai. Jeigu jie pasi- 
spaus pirmyn smarkiau, tuo
met ir slaugių darbo valandos 
bus trumpesnės ir jos vėl ga-1 
lės su mumis dalyvauti.

L.D.S. 3-čio APSKRIČIO 
I VALDYBOS POSĖDIS

New Yorko miesto kontro
lierius Frank J. Taylor prane
šė J. P. Morgan ir Co. firmai, 
kad šio mėnesio 30 d. miestas 
nori užtraukti 20 milionų pa
skolą, su 2^2 nuošimčiais pa
lūkanų. Atmokėf pasižada 
gruodžio pabaigoj. Paskolą.
garantuoja pastarojo 1935 ir laiku, 
pusmečio taksais.

Naujai išrinktos Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 3-čio 
Apskričio valdybos posėdią 
įvyks šį sekmadienį, 29 dieną 
rugsėjo, lygiai 11-tą vai. die
ną, 180 New York, Ave., New
ark, N. J. Naujai išrinkti val
dybos nariai ir nares, ragina
mi dalyvauti šiame posėdyje

Sekr. P. Baranauskas.

' Telefonai: Evergreen 7-7770 į

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS |

v- J
Senai dirbąs graborystės pro- c 
fesijoje ir Brooklyno apielin- r 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar J 
atidarė savo ofisą ir patarnauja f 

., balsamavimu ir palaidojimu j 
mirusią. S

Veltui Chapel Šermenim f
Parsamdo automobilius šerme- ? 
nims, vestuvėms, krikštynoms S 

ir kitokioms parems ? 
Saukit* dieną ar nakt| L

423 Metropolitan Avė. ?
Brooklyn, N. Y. g

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn. “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Puikiai {Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylipiiems pašarvoti dovanai.

j

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

iai'iaiww vw ia» wm iai wm'iai ww Wirt irti Wiai wwvwwwvwtAttAttniirw

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

BROOKLYNO LIETUVIA
—

1 GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.^ 
6—8 vakare'

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte

* 1—2 p. p.
6—8 va k. 

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. RD. W. ŽUKAUSKAS
VALANDOS:

1—2 p. p.

1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartį 
Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETII, N. Y.

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius. , 

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ /
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte - ■
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

---- --------- ------- --- -- ----- ------ M

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sods, Ido.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

ROBERT LIPTON
Įstaiga .

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir

II 12

Dovanos

FOTOGRAFAS
. JONAS STOKES

;Traukiu paveikslus familijų, ves- 
•tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

, BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6101

512

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parem, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y. ______

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją Ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų’ $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

harman

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumąi, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi-

• mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n lai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų Ligos, 
Mėšlažarnės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų {degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo-’4 
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiopų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė ir Irving PI. 

NEW YORK ----
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




