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Rytoj Francijoj. 
Thorezo Pareiškimas. 
Laimėjimas Anglijoj.

Kaip su Vajumi? 
Paryžiaus Parodoj. 
Italijos Deficitas.

Rašo R. Mizara

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7-00 

Metams

Rytoj, spalio 10 d., Franci- 
joj įvyks apskričių tarybų rinki
mai.

Jau per tūlą laiką verda 
įtempta kampanija: iš vienos 
pusės Liaudies Frontą sudaran
čios partijos veda didelę agita
ciją už savo kandidatus, o iš 
kitos—fašistai ir stambiųjų ka
pitalistų partijos, naudojančios 
visokius gražiai skambančius 
obalsius, varo savo pašėlusią 
propagandą.

. Tačiau tikimasi, kad Liaudies 
Fronto partijos rinkimus laimės.

Ten, kur nei viena partija 
negaus reikiamo balsų skaičiaus, I 
balsavimai bus pakartoti spalio 
17 d.

Beje, rugsėjo mėn. pabaigoj, 
kalbėdamas mieste Longwy, ge- 
neralis Francijos Komunistų 
Partijos sekretorius, Maurice 
Thorez, be kitko pasakė, kad 
šitio taip pavojingu taikai laiko
tarpiu komunistai galėtų sutikti 
įeiti į valdžią.

Kai pirmoji Liaudies Fronto 
valdžia buvo sudaroma, Franci
jos komunistai atsisakė joje 
dalyvauti, nepaisant, kad Blu- 
mas labai norėjo, kad jie įeitų.

(,Dar turpne progos apginti 
taiką,” sakė Thorez, “tik reika
linga panaikinti įvairios fašisti
nės sąjungos ir apvalyti mūsų 
respubliką nuo fašistų, šnipų ir 
provokatorių....”

Didelis kairiojo sparno laimė
jimas Anglijoj. Tos šalies Dar
bo P jos veikiantyjin komite- 
tan /išrinkta du žymūs veikėjai: 
pro Harold Laski ir Sir Staf
ford Cripps.

B

Fašistai Išžudė 2,500 
Civilių Madridiečių

Madrid. — Fašistų ka- 
nuolės iš priemiesčių vėl 
bombarduoja Madridą. Per 
paskutinius 11 mėnesių ge
nerolo Franco artilerija ir 
lėktuvų bombos išžudė 2,500 
nekariškių žmonių ir 4,800 
sužeidė šiame mieste.’

EXTRA!
Italija Atsisako Derėtis dėl 
Jos Armijų Ištraukimo iš

Ispanijos
Roma, spal. 8.—Šiandien 

ar rytoj Mussolinis įteiks 
notą Anglijai ir Francijai, 
visai atsisakydamas derėtis 
dėl Italijos armijų atšauki
mo iš Ispanijos.

Dideli Ethiopų Mūšiai prieš 
Italų Kariuomenę

Roma, spal. 8.—Mussoli- 
nio valdžia jau pripažįsta, 
kad ethiopai plačiai sukyla 
ir užpuldinėja italų 
menę. Bet fašistų 
dieriai giriasi, kad 
ethiopų partizanus, 
kilėlius vadina tik 
kais.”

kariuo- 
koman- 
sumušą 
Jie su- 
“plėši-

Chinai Užėmė Japonų Po
ziciją Shanghajuj

Shanghai, spal. 8.—Chinų
Abu uolūs kairiojo sparno ša- kariuomenė kanuolėmis ir

lininkai. Dėl jų išrinkimo labai 
nepatenkinti reakcininkai ly
deriai.

Kaipgi iš tikrųjų dalykai sto
vi su mūsų vajumi? Va, jau bus 
arti pusė mėn., kai vajus ofi
cialiai prasidėjo, o bet dar tik 
mažas skaičius draugų tesitei- 
kė dalyvauti jame.

Ką sakot, draugai Stripeika ir 
Šimaiti?

Ką sakot kiti visi vajininkai 
ir mūsų draugai skaitytojai?

kulkasvaidžiais išžudė be
veik visą dalį japonų armi
jos prie Woosung upelio; 
nutiesė savo pontoninius til
tus per tą upelį ir išmušė 
japonus iš pozicijos antroj 
pusėj.

Pažangesniųjų Laimėjimai 
Kanados Rinkimuose

Toronto, Ont., Canada. — 
Pasėkoje dabartinių rinki
mų į Ontario provincijos 
atstovų rūmą, kraštutiniaiTegu kiekvienas mūsų skaity

tojas pasistengs gauti po vieną1 atžagareiviai “toriai” turės 
naują skaitytoją, tai vajus bus, tiktai 20 vietų. Kiek pažan- 
pavykęs geriau, negu tikėjomės! gesnė ministerio pirminin-

Minėdami Juliaus Janonio 
mirties 20 metų sukaktį, nepa-

gesnė ministerio pirminin
ko M. Hepburn’o partija 
užims. 62 vietas.

Bet Hepburnui nekaip at-
mirskim, kad sj menesi (spalio sjrQg0 j0 kampanija prieš 
7_d.), 1924 metais, Maskvoj mi- qįq laike streiko prieš Gė
rė kitas žymus lietuvių poetas, neraj Motors automobilių 
Artūras Regratis-šlaitas. | korporaciją Oshavoj.

-----------------  I X • • 1 • —

Draugas A. žemaitis praneša, 
kad Baltimore j šiame vajuj jau 
įstojo penki nauji aplikantai į 
Komunistų Partiją.

Jei draugai sutartinai veiks, 
tai jų esamas skaičius ne tik 
padvigubės, bet patrigubės.

Rugs. 26 d. Paryžiaus pasau
linę parodą aplankė 469,391 as
menys.

Tai, ištikrųjų, didelis skaičius. 
Daugiausiai vizitorių lanko So
vietų Sąjungos pavilijoną!

Šiuose rinkimuose Hep- 
burno kandidatą sumušė 
Arthur Roebuck, buvęs ge- 
neralis prokuroras, kurį 
Hepburn išmetė iš savo val
džios. Roebuck tada buvo 
pašalintas už tai, kad jis 
pritarė darbininkų unijai. 
Už tokį pat “nusikaltimą” 
premjeras Hepburn buvo 
pavaręs iš valdžios ir Davi
dą Croll’į, tuometinį darbo 
ir viešos labdarybės minis- 
terį. Bet šiuose rinkimuo
se Croll taipgi darbininkų 
balsais laimėjo prieš Hep- 
burno kandidatą.O štai biskelis įdomių statis

tikų iš Italijos.
Pradedant su sausio ir bai

giant rugpjūčio mėnesiais, Ita-1 Importas: 206,278,000 lirų.
lijos prekybos su užsieniu da
lykai šitaip stovėjo:
Importuota už 9,101,309,000 lirų
Eksportuota ųž 5,044,256,000 1.

per tą patį laikotarpį buvo:

Deficitas 4,057,053,006 lirų.

Šios skaitlinės neliečia eks
porto ir importo į Italijos kolo
nijas. Su kolonijomis prekyba

Eksportą?: 1,843,013,000 lirų.
Su kolonijomis aišku, Italijos 

prekyba duoda pelno, bet dėlto 
su kitom šalim ji neša milžiniš
kus nuostolius to krašto žmo
nėms.

Nepaisant to, Mussolinis lei
džia bilionus lirų šoviniams ir

Japonų Šturmai per 7 
Savaites Neįlaužia 
Chinų Šanghajuje

a
CHINAI ATSILAIKO KA- 
NUOLIŲ DVIKOVOJ SU 

JAPONAIS

Shanghai, spal. 8.—Įvyko 
baisi ilga artilerijos dvikova 
tarp Japonijos karo laivų, 
sausumos patrankų ir chinų 
kanuolių batarėjų. Japonų 
artilerija bombardavo chi
nų pozicijas 8 iki 14-kos co
lių storio šoviniais. Ypač 
taikė į chinų kanuolių ba- 
tarėjas; bet, kaip praneša 
United Press, ta japonų šo
vinių audra niekur nenutil
dė nė vienos chinų kanuolės.

Pasirodo, jog ir chinai tu
ri gana stambių kanuolių, 
kad gali atsilaikyt artileri
jos dvikovoj su japonais.

Jau septynios savaitės, 
kaip pusė Japonijos karo 
laivyno ir geriausia mecha
niškai įrengta jos armija 
perkūnuoja prieš chinus 
Shanghajaus fronte, “bet 
300,000 chinų kareivių, kaip 
mūro siena, atsilaiko/’ sako 
United Press, “ir visos chi
nų linijos ties Tarptautine 
Dalim Shanghajaus tebėra 
faktinai nepajudintos, nors 
japonų ginkluotos jėgos vi
sais turimais karo pabūk
lais taip nuolat šturmavo 
chinus.”

Japonai Naudos “Visas 
Priemones,, prieš Chinus
Shanghai, spal. 8.—Vy

riausias japonų komandie- 
rius Shanghajaus fronte, 
gen. Matsui užreiškė, kad 
nuo dabar jie naudos “visas 
galimas priemones” kriu- 
šint chinų pasipriešinimą,— 
vadinasi, vartos ir nuodin
gas karo dujas.

Japonai Slapstosi nuo 
Chiny už U. S. A. Laivy

Shanghai, spal. 8.—Vie
nas Japonijos karo laivas 
priplaukė tik už 100 pėdų 
nuo Jungtinių Valstijų šar
vuotlaivio “Augustos” 
Whangpoo upėj, ir tada 
pradėjo įnirtusiai bombar- 
duot chinų kanuolių batarė- 
jas, veikiančias iš Pootun- 
go, Shanghajaus dalies. Tuo 
būdu japonų laivas faktinai 
užsiglaudė už Amerikos 
šarvuotlaivio.

Japonai rokavo, kad chi
nų artilerija bijos pataikyt 
į Amerikos laivą ir todėl ne
šaudys į Japonijos karinį 
laivą. Taip ir buvo. Chinai 
savo patrankų šovinius 
siuntė tik virš Japonijos 
laivo, toliau į japonų lini
jas Hongkew. Tai jau ne 
pirmą sykį japonų karo lai
vai prisidengia Amerikos 
šarvuotlaiviais.

Shanghai, spal. 8.—Pra
nešama, kad chinai gavo 50 
sovietinių ir francūziškų 
lėktuvų.

Tampa, Florida.—Eina tei
smas prieš 8 kukluksus, dau
giausia policininkus, kurie 

i socialistą J.orlaiviams žudymui nekaltų Is- mirtinai užpiakė 
panijos žmonių 1 Shoemakerį.

Asturijos Milicininkai Kirto 
Smūgį Fašistams

Valencia, Ispanija.—As- 
turijos milicininkai atmušė 
kelias fašistų atakas prie 
Tarna, Gijono fronte; nu
kovė 200 priešų ir sunaiki
no tris jų tankus.

Madrid. — Ispanijos lai
kraščiai ragina augint dar
žoves dideliuose gražiuose 
Madrido parkuose.

N. Y. Darbo Federacija 
Smerkia Ryaną, Perbė
gusį į Tammany Saikų

Denver, Colorado.—Daly
vaująs suvažiavime Ameri
kos Darbo Federacijos, Ge
orge Meaney, prezidentas 
New Yorko Valstijos Darbo 
Federacijos, pasmerkė Jose- 
phą P. Ryan’ą, pirmininką 
New Yorko Miesto Unijų 
Tarybos, kaipo pabėgėlį.

Ryan’as perbėgo iš majo
ro La Guardi jos rėmėjų pu
sės į abazą Tammany Hall 
supuvėlių neva “demokra
tų,” kurie stato Mahoney 
savo kandidatu j miesto ma
jorus šiuose rinkimuose.

Meaney savo telegramoj, 
pasiųstoj Nepartijiniam Ko
mitetui Darbo Federacijos 
narių, New Yorke, tačiaus, 
užtikrina, jog Ryano perbė
gimas į Tammany saiką ne
atitrauks 750,000 Federaci
jos narių nuo balsavimo už 
La Guardi ją.

Federacinių Unijų Tary
ba New Yorke yra vienbal
siai užgyrus La Guardijos 
kandidatūrą, ir dabar tik 
Ryan, senosios laivakrovių 
unijos engėjas, perbėgo pas 
Tammany grafterius.

J. J. Munholland, vice
prezidentas New Yorko 
Miesto Unijų Tarybos, dele
gatas Amerikos Darbo Fe
deracijos suvažiavime, taip- 
gK smerkia Ryano pabėgi
mą į tammaniečiu purviną 
liogerį.

Nusmerkty Liaudies Lakūną 
Mainai ant Fašistų

Salamanca, Ispanija. — 
Fašistų karo teismas nu- 
smerkė sušaudyti amerikie
tį H. E. Dahl’į ir tris sovie
tinius lakūnus, kurie buvo 
suimti, kai fašistai nukirto 
žemyn jų orlaivius. Gen. 
Franco tuoj dovanojo nus- 
merktiem gyvybę. Jis tikisi 
gaut už juos mainais kelis 
liaudiečių suimtus fašisti
nius lakūnus.

Dahl’io advokatas teisme 
tvirtino, kad jis buvo tik už 
pinigus parsisamdęs tar
naut respublikos valdžiai 
kaipo lakūnų instruktorius, 
bet, girdi, paskui tapęs ne
va “priverstas” ore kovot 
prieš fašistus.

Shanghai, spal. 8.—Chinai 
čia pradeda milžinišką ofen- 
syvą prieš japonus.

Franco Fašistai Užgro
bė Du Angly Laivus
London.—Ispanijos fašis

tų ginkluoti laivukai suėmė 
du Anglijos prekybos laivus 
“Yorkbrook” ir “Dover Ab
bey,” tarptautiniuose vande
nyse netoli Ispanijos šiauri
nio pakraščio. “Yorkbrook” 
plaukė į Gijoną ar Avilles 
su maistu liaudiečiams. Grįž
tant, jis būtų vežęs karo pa
bėgėlius į Franciją.

Fašistai abudu užgrobtus 
laivus nusivarė į savo prie
plauką.

Italai praneša, kad “neži
nomas” lėktuvas atakavo 
Italijos garlaivį “Ettore” 
bombomis, netoli rytinio Is
panijos pakraščio. “Ettore” 
mušė kelis kanuolių šūvius 
į lėktuvą.

Japonijos Bombininkai per 
Dieną Išžudė 360 Civilių 

Chiny Kantono Srityje
Nanking, Chinija.—Japo

nijos lakūnai, paskutiniu at
veju bombarduodami kelio
lika Chinijos geležinkelių 
stočių, miestų ir miestelių, 
per vieną dieną išžudė 360 
nekariškių chinų, vyrų, mo
terų ir vaikų, vien tik Kan
tono srityje, pietinėje Chi
nijoj e.. O Yangtze upės klo
nio miestuose' ir kaimuose 
jie išteriojo dar apie pus
antro šimto civilių gyvento
ją

Sakoma, jog šiuo bombar
davimu japonai suardę ge
ležinkelio veikimą tarp Kan
tono ir Hankowo.

Liaudiečiai Panaujina 
Atakas prieš Fašistus 
Šiaur- Rytiniam Fronte

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis. — Respublikie- 
čiai audringai atakuoja fa
šistus šiaur-rytiniame Ispa
nijos kampe. Stengiasi ap
valyt nuo priešų vieškelį, ei
nantį iš Jacos į Franciją. 
Nuo Jacos iki Francijos ru- 
bežiaus tėra tik 16 mylių. *

Jau keliolika valandų, 
kaip ■ liaudiečiai susikibę į 
mirtinus mūšius su fašis
tais. Liaudies armija pa
naujino šią ofensyvą ties 
Sabinango, už 10 mylių į ry
tus nuo Jacos.

ROMA NESUTINKA AT
SAUKT SAVO ARMIJĄ Iš 

ISPANIJOS
Roma, spal. 8.—Mussoli

nis pirma pasiuntė Hitleriui 
užgirt Italijos atsakymą į 
Anglijos ir Francijos pa
kvietimą—dalyvauti konfe
rencijoj dėlei Italijos armi
jų atšaukimo iš Ispanijos.

Mussolinio organas “II 
Popolo d’Italia” rašo, kad 
Italija nedalyvaus jokioj 
tarptautinėj konferencijoj, į 
kurią nekviečiama Vokieti
ja.

Jeigu Anglija ir Francija 
net pripažintų pilnas kari
nes teises Ispanijos fašis
tams, Italija vis tiek nesu
tiks ištraukt savo armijas 
iš Ispanijos, be fašistų lai
mėjimo,—rašo Italijos fašis
tų dienraštis “Tribūna”.

Amerika Sutiks Daly 
vauti 9 Šalių Sueigoj 
Prieš Japonijos Karų

—„-------- --------------- 1

Padegiojo Namus, Norėdami 
Gesinti Gaisrus

Mays Landing, N. J.— 
Penki nariai Absecon mies
telio gaisrininkų komandos 
ir miestinis atmatų suvaly- 
tojas prisipažino teisme, 
kad jie praeitą vasarą pa
degė penkis namus. Norėjo 
gaut progą panaudot gaisrų 
gesinimo mašineriją, kaip 
kad jie sakė teisme. Prašo, 
kad jų perskaudžiai nenu
baustų. x

Šimtai Tūkstančių Ame
rikos Marininkų Boiko
tuos Japonų Dirbinius

Philadelphia, Pa. —Dau
giau kaip 1,200 narių Jung
tinės Elektrininkų, Radio 
darbininkų ir Mašinistų 
Unijos, priklausantieji prie 
155-to lokalo, išnešė rezo
liuciją prieš Japoniją, 
smerkdami ją už žudynes 
Chinijoj ir šaukdami visus 
unijistus boikotuot Japoni
jos dirbinius.

New York.— Industrinės 
Marininkų Unijos Taryba, 
atstovaujanti 200,000 narių, 
įteiks reikalavimą konfe
rencijai CIO atstovų Atlan
tic City boikotuot visokius 
Japonijos tavorus. Kitas 
įnešimas CIO konferencijai 
bus—ragint Jungtines Val
stijas suvienyt savo jėgas su 
kitomis taiką mylinčiomis 
šalimis, idant priverst Ja
poniją pasitraukt iš Chini
jos.

Suprantama, kad tos re
zoliucijos bus priimtos.

Ethiopai Sunaikino 200 
Italų Karinių Trokų
London. — Nesenai ethio; 

pai užpuolė italus Adowoj 
ir išžudė 200 jų kareivių,— 
rašo Londono Times kores
pondentas.

Pasirodo, jog dar rugpjū
čio mėnesį ethiopai užklupo 
ir sunaikino du šimtus ka
rinių Italijos trokų ant 
Dessye-Massawa kelio. Taip 
patankėjo užpuolimai iš et
hiopų pusės, kad Mussoli- 
nio valdininkai bijo vieške
liais važiuot.

Nuo to laiko, kai Italija 
“užkariavo” Ethiopiją, vi
siškai nupuolė grūdų ir ka
vos auginimas. Labai stin
ga maisto. Apart tam tik
ro skaičiaus karinių pozici- 
jų-miestų, šalis iš esmės 
dar tebėra valdoma ethiopų 
vadų, vedančių kovą priešvadų, vedančių kovą 
italus.

ORAS
Šiandien būsiąs giedru ir 

vėsu, sako New Yorko Oro 
Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
54 laipsnių. Saulėtekis 5:59; 
saulėleidis 5:28.

jįfe®.

i

BET PATI NEŠAUKS TO
KIOS SUEIGOS; ANGLI

JA IRGI BIJO

Washington, spal. 8.— 
Prezidentas Rooseveltas ta
riasi su savo ministeriais, 
kokių žingsnių galima būtų 
daryt dėlei Japonijos karo 
sustabdymo Chinijoj. Pirm 
to, jis patvarkė, kad minis
terial tėmytų, kaip laikraš
čiai ir žmonės atsiliepia į 
Roosevelto kalbą Chicago] 
prieš fašistinius užpuolikus.

Jungtinių Valstijų užsie
ninis (Valstybės) ministeris 
C. Hull pareiškė, spaudos 
atstovams, kad ši šalis su
tiks dalyvauti Devynių Val
stybių Sutarties konferenci
joj, jeigu kas kitas sušauks 
tą konferenciją. (Devynių 
Valstybių Sutartis 1922 m. 
užtikrino Chinijos nepalie- 
čiamybę.)

Yra suprantama, kad Am
erikos vyriausybė neprisi
ims tos konferencijos a- 
shingtoną. Anglijos X* 
taipgi nenori, kad konfe
rencija įvyktų Londone. Bi
jo užrūstinti Japoniją.

Nežiūrint smarkaus pa
reiškimo prieš japonų varo
mas žudynes Chinijoj, pre
zidentas Rooseveltas prie
šingas ginklų naudojimui 
prieš Japoniją. Anglijos ir 
Amerikos valdžios taipgi 
(bent dabar) nesutiktų ofi
cialiai boikotuot Japonijos 
prekybą. Atsimena, jog dar 
tuo laiku, kada Japonija 
grobė Mandžuriją, japonų 
valdovai užreiškė, kad eko— 
nominis karas (boikotas) 
prieš juos tai reikš ginklų 
karą iš Japonijos puses. 
Taigi būsią daroma tik 
“moralis spaudimas” prieš 
Japoniją.

Japonai Nenusileisią
Tokio, spal. 8.—Japonijos 

valdininkai sako, kad jie 
tęs karą prieš Chiniją “iki 
galo”, nežiūrint, kokį spau
dimą prieš japonus darys 
Tautų Lyga ar kas kitas. 
Jie sumobolizavę daugiau 
kaip pusę miliono armijos 
prieš Chiniją ir, girdi, “ne
galėtų” iš ten pasitraukti 
be laimėjimo.

.-•■si
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Hendaye, Franc. — Asso
ciated Press žiniomis, Ispa
nijos liaudies armija atėmė 
iš fašistų kelias pozicijai 
Jaca srityje, Aragon fronte.

fSI

Ispanijos Liaudiečiai Užka 
riavo Kelias Pozicijas

GENERALIS STREIKAS 
LENKIJOJ DĖL UNIJŲ 

LAISVĖS
Varsa va. — Lenkijos val

džia suspendavo Mokytojų 
Unijos komitetą už jo de- , 
mokratinius palinkimus. To
dėl sustreikavo visa Moky
tojų Unija, o- Lenkijos Dar
bo Federacija paskelbė vie
nos dienos protesto streiką. 
Reikalauja darbininkams ir 
profesionalams laisvės or
ganizuotis ir susirinkimus 
daryti.
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Plėšimo ir Smurto Filozofija
Savo laiku Smetona paskelbė, kad Lie

tuvos žmonės esą netinkami demokra
tiškai tvarkytis ir suprasti savo reika
lus, todėl saujalė tautininkų turinti lai
kyti juos suvarę į “ožio ragą”. Dabar 
jis rodo kitą filozofija pateisinimui tau
tininkų smurto prieš Lietuvos žmones. 
Rugsėjo 18 d. kalbėdamas Kauno “dar
bininkų, tarnautojų ir įmonių adminis
tracijų atstovams”, jis pasakė:

< Ir geroje šeimoje pasitaiko nesusiprati
mų. Gali jų pasitaikyti ir mūsų valstybė- ' 

" je, kuri yra didelė šeima. Visi nesusipra
timai tačiau sėkmingiausiai sprendžiami 
teisingumu. Taigi teisingumu turime tvar
kyti ir santykius darbo davėjų su darbo 
ėmėjais. Teisinga yra tai, kas galima pa
siekti, o kas negalima, tai neteisinga.

Vadinasi, kai 1926 metais smetoninin- 
kai smurtu pasigrobė galią ir uždėjo ant 
žmonių savo diktatūrą, tai buvo teisin
ga ir Lietuvos liaudis turi tylėti. Arba, 
daleiskime, jeigu plėšikas atstato prieš 
tave revolverį ir iškrausto kišenius, tai 
jis pasielgia labai tėisingai, nes jis atsie
kia savo tikslą. Šita filozofija pateisi- 

. na kiekvieną smurtą, kiekvieną apgau-* 
lę, kiekvieną žmonių apiplėšimą. Eik, ’ 
mušk, piešk, žudyk ir jei tik tau pavyks, 
tai tu busi ir doras ir teisingas. Ji pa
remta brutališka jėga ir atmeta visokį 
žmoniškumą bei padorumą.

^-~*—Ši plėšimo ir brutališkos jėgos filozo
fija yra kertinis fašizmo akmuo. Hitle
ris ir Mussolinis jau senai ją atvirai 
skelbia. Smetona juos tik pamėgdžioja.

mos metu 1777-1778 metais. Už atsižy- 
mėjimus jis buvo pakeltas į korpuso ko- 
mandierių. Priešakyj korpuso jis sėk
mingai kovojo pietuose ir gynė Charles- 
toną. Mūšyj prie Savannah, tais pat me
tais, 9 d. spalių, generolas K. Pulaski 
buvo mirtinai sužeistas. Už dviejų die
nų, tai yra, 11 d. spalių, jis mirė.

Generolas Kazimieras Pulaski prigu
li garbingoms Lenkijos praeities revo
liucinėms tradicijoms, kaip ir generolai 
Kosciuszko, Dombrovski ir daugelis ki
tų. Jų tradicijos, jų dvasia yra griežtai 
priešingos dabartiniam Lenkijos fašiz
mui. Generolą Pulaskį galima prilyginti 
tiems šių dienų kovotojams, kurie palie
ka savo namus, šalį, tėvus, gimines, 
draugus ir pažįstamus ir vyksta į Ispa
niją, kad kovojus už laisvę prieš barba
rišką fašizmą. Kaip tada generolas K. 
Pulaski kovojo prieš reakciją, už revo
liuciją, už žmonijos laisvę ir šviesesnį 
gyvenimą, taip šiandien Lincolno ir Wa
shington Batalionų ir Tarptautinės Bri
gados draugai kovoja ne vien už Ispani
jos laisvę, geresnį gyvenimą, bet už abel- 
ną pasaulinį progresą, prieš barbarišką 
fašizmo reakciją.

Prez. Rooseveltas Šau
kia Į Kovą Prieš Karą

Mines Generolą Pulaskį
Praeityje Lenkija pasauliui davė ne

mažai garsių revoliucionierių. Jų tarpe 
buvo toki kovotojai, kaip Paryžiaus Ko- 
jnunoj Dombrovskis, Amerikos Revoliu
cijoj generolai Kosciuszko ir Pulaski.

Generolas Pulaski ir gyvastį atidavė 
už Amerikos žmonių laisvę. Dabar, mi
nint 150 metų Konstitucijos sukaktį, yra 
atmenami ir kovotojai už Amerikos žmo
nių laisvę. ?iew Yorko valstijos guber
natorius Lehman paskelbė, kad pirma
dienis,, 11 d. spalių, skiriamas generolo 
Kazimiero Pulaskio atminimui. Tarp kit- 
ko, Lehman savo pareiškime sako:

“New Yorko valstija visados atidavė 
didelę pagarbą mūsų liaudies toms ša- 

įu lims, kurių sūnūs ir dukteTys paliko sa
vo kraštą ir namus, kad save paaukavus 
iškovojimui laisvos šalies pasaulyj.

“Greta daugelio vardų, kurie visados 
užims garbingą vietą mūsų istorijoj, yra 
vardas didžio lenkų patrioto Kazimiero 
Pulaski. Jo karinis prasilavinimas ir 
sugUbumai yra neginčijami, jo gabumai 
buvo tiesiog legendariški, jo meilė tiesos 
ir laisvės buvo didelė. Jis numirė už 

' Amerikos nepriklausomybę.”
Kazimieras Pulaski gimė 1748 metais 

Pddolijoj. Jis baigė karinį mokslą ir bu
vo Vienas iš didelių laisvės šalininkų. 
Apie 1770 metus caristinė Rusija, kaize
rinė Prūsija ir Austrija susitarė užpul
ti Lenkiją ir pasidalinti. Lenkijoj vieš
patavo išdavikai. Generolai Pulaski, 
Kosciuszko ir eilė kitų stojo prieš tuos 
pai^davikUs. Bet jie buvo mažumoj. Ge
nerolas K. Pulaski turėjo palikti savo 
tėvynę 1772 metais. Jis atvyko Ameri
kon. Neužilgo prasidėjo Amerikos žmo
nių revoliucija prieš Angliją. 1777 me
tais Pūlaski stojė į Jurgio Washington© 
arini ją. Pulaski gerai atsižymėjo kovoj 
prie Brandywine. Po to Amerikos Kon- 

Kgresas paskyrė jį viršininku raitarijos 
brigados. Pulaski sėkmingai kovojo 
Gerimantowne, arti Philadelphijos, žie-

Septyniolika Metų be Vilniaus
Šiandien sueina lygiai septyniolika 

metų nuo tos dienos, kuomet Lenkijos 
armija užgrobė Vilnių. Tai buvo nie
kaip nepateisinamas smurto žygis. Nuo 
to laiko Vilnijos krašte prasidėjo žiau
rus persekiojimas ir lenkinimas lietuvių 
ir kitų tautų žmonių. Apie vilniečių bė
das ir vargus daug sykių esame rašę 
dienraštyje, todėl čia tai visa nėra reika
lo kartoti. Proga šios sukakties pra
vartu priminti keletą istorinių faktų, 
kuriuos labai gudriai ir sąmoningai nu
neigia arba paslepia nuo dienos šviesos 
smetoniniai patriotai, kurie garsiai lū
pomis dainuodami “Mes be Vilniaus ne- 
nurimsime”, savo širdyje nešiojasi vel
nią. Jei jų diktatūrai pradėtų grūmoti 
rimtas pavojus iš vidaus, tai jie ne tik 
Vilniaus amžinai atsižadėtų, bet ir patį 
Kauną su mielu noru paaukotų- tiems pa
tiems Lenkijos ponams. <

Jei Lenkijos plėšikai taip lengvai ga
lėjo pravesti savo smurtą su Vilnium, 
tai jie turėtų nuoširdžiai kasmet padė- 
kavoti Lietuvos klerikalams, tautinin
kams ir kitiems ponams, kurie tuo laiku 
turėjo pasigrobę Lietuvos valstybės vai
rą. Kai Sovietų raudonoji armija plie
kė lenkus, tai lietuviški ponai padėjo 
lenkamsA Kai Sovietai Vilnių pavedė 
Lietuvai ir jį jai pripažino, tai lietuviš
ki ponai nieko nedarė, kad užkirsti ke
lią Želigovskio smurtui. Kaip visi da
bar žino, lietuviški “didvyriai” be jokio 
rimto pasipriešinimo Vilnių atidavė 
smurtininkams. Tai buvo Lietuvos par- 
davikų darbas. Bet tie pardavikai ir 
dabar valdo Lietuvą, o juos atsiklaupę 
ant kelių garbina mūsiškiai Tysliavos, 
Karpiai ir Vitaičiai.

Antra tiesa, kurią reikia pabrėžti šios 
sukakties proga, tai ta, kad Vilniaus at
vadavimui stovi skersai kelią dabarti
nė barbariška tautininkų diktatūra. Kas 
liečia sutrempimą liaudies teisių, atėmi
mą visokios laisvės darbo žmonėms, už
dėjimą ant jų nepanešamos vargo naš
tos, tai juk didelio skirtumo nėra tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Kaip vienoje šaly
je, taip kitoje liaudis yra pavergta ir pri
spausta, kultūriniai barbarinama, o me
džiaginiai marinama. Tat ar galima 
laukti, kad Vilnijos krašto žmonės trok
štų pasiliuosuoti iš po Lenkijos imperia
listų jungo ir lenkti savo sprandą po 
Smetonos diktatūros jungu? Negalima 
laukti ir niekas nesulauks. O kol pačios 
Vilnijos liaudis urmu, ryžtingai nesi- 
glaus prie Lietuvos, po prievarta, spėka 
Vilnius nebus išlaisvintas, nes Lenkija 
kelis sykius didesnė už Lietuvą ir kele
riopai stipriau ginkluota.

Taigi, Vilniaus laisvinimo darbas kie
tai susijęs su Lietuvos vidujiniais reika
lais. Kas nekovoja už išlaisvinimą Lie
tuvos iš tautininkų diktatūros, tas neve- 
lina Vilniui pasiliuosavimo. Laisva, pa
žangi ir prabangi Lietuva pasidarytų tuo 
magnitu, kuris trauktų prie. savęs pa
vergtus Vilniaus žmones.

Štai kur kelias Vilniaus atvadavimui, 
o ne veidmaininguose Lietuvos liaudies 

p priešų šūkiuose “mes be Vilniaus nenu- 
' rimsime.”

Ką “Laisve” jau nuo se
nai rašo apie pavojų civili
zacijai iš priežasties beky
lančios fašistinės epidemi
jos, tą dabar patvirtino 
prezidentas Rooseveltas.

“Laisvė” iš pat pradžios 
civilio karo Ispanijoje rašė 
ir įrodinėjo, jog generolas 
Franco išstojo į mūšį prieš 
demokratiniai išrinktąją Is
panijos valdžią ne savo spė
komis ir ne Ispanijos žmo
nių noru, ale Italijos fašis
tų ir Vokietijos nacių kurs
tomas, finansuojamas ir re
miamas ginklais. Dabar mū
sų prezidentas pripažįsta 
teisingu tą “Laisvės” aiški
nimą savo sekamais žo
džiais:

“Tūlos valstybės kursto 
pilietinį karą šalyse, ku
rios jom nieko blogo ne
padarė, stoja vienon pu
sėn kariaut prieš antrą.” 
Čia prez. Rooseveltas ker

ta į žandą Mussoliniui ir 
Hitleriui už veržimąsi į Is
paniją. Tuom pat gauna per 
nosį ir lietuviškieji klebo- 

' nai, kurie stoja už generolo 
Franco sukilimą prieš tei
singai išrinktą Ispanijos 
valdžią.

“Laisvė” nuo senai rodo 
į Japoniją, kad žaidžia ug
nim prie bačkos parako. Ji 
be karo paskelbimo įsiveržė 
ir užgrobė Mandžūriją; ji 
dabar irgi be karo paskelbi
mo veržiasi į Chiniją, plienu 
ir ugnim naikindama mies
tus ir žudydama žmones. 
Už tad prezidentas Roose
veltas savo prakalboje Chi
cago j e sako:

“...be karo paskelbimo, be 
persergėjimo arba bet ko
kio pateisinimo . civiliai 
žmonės, sykiu moterys ir 
vaikai, yra hegailestirigai

5 žudomi oro bombomis.”
Toliaus prezidentas pa- 

briežia:
“Negali būt jokio pa

stovumo ar taikos nei pa
čiose šalyse, nei tarp ša
lių, jeigu visi nesilaikys 
įstatymų ir dorovės pa
grindų.”
Ir čia vyriausia šios šalies 

galva patvirtina- tą faktą, 
kurį “Laisvė” pakartotinai

Dainy Švente Lietuvoj ir Amerikos 
Menininkai

Amer/Lietuvių Kongreso Chica
gos Skyriaus Pareiškimas

Neteisėtoji Lietuvos vyriausy
bė per kelis paskutinius metus 
deda didžiausias pastangas, kad 
užmegsti artimesnius ryšius su 
išeivija ir gauti bent didesnės 
dalies pritarimą smurtu įsteig
tai valdžiai.

Tuom tikslu Lietuvos vyriau
sybė, prisidengusi “Draugijos 
Užsienio Lietuviam Remti” var
du, šaukė “Pasaulio Lietuvių 
Kongresą” Kaune, 1935 metais. 
Tuom tikslu Lietuvos valdžia 
valstybės lėšom kvietė būrį ame
rikiečių sportininkų į Lietuvą, o 
vėliau prisiuntė būrį savųjų 
sportininkų į Jungtines Valsti
jas po kontrole “seimo” atstovų.

Ateinančiais metais tautinin
kų vyriausybė sugalvojo sureng
ti Lietuvoj “dainų šventę” ku
rioje užkvietė dalyvauti išeivi
joje gyvenančias dainininkų 
grupes bei chorus. Tam tikslui 
Lietuvos vyriausybė nesigaili pi
nigų, kuriuos, žinoma, ne patys 
dabartiniai vaidininkai aukauja 
iš savo kišenių, bet paima iš val
stybės iždo.

Pažangioji amerikiečių lietu
vių sriovė dalyvavo “Pasaulio 
Lietuvių Kongrese” Kaune su 
tikslu pačioj Lietuvoj pakelti 
protesto balsą prieš tautininkų 
diktatūrą ir tas jai dalinai pasi
sekė. Lietuvos kaimiečiai ir dar

rodo, jog iš priežasties bar
bariškojo fašizmo įsigalėji
mo gręsia šalyse vidujiniai 
sukilimai ir pasaulinis ka
ras.

“Laisvė” yra daug rašiu
si apie tai, kad dėl fašizmo 
įsigalėjimo Italijoje, Vokie
tijoje, Lietuvoje ir kitur 
gręsia pavojus civilizacijai. 
Tą jau įmato ir mūsų pre
zidentas. Plačiai išdėstęs 
fašistinio imperializmo ka
rines intrigas, prez. Roose
veltas sako:

“...o dabar tie žygiai pa
siekė tokio laipsnio, kad 
jau tikrai gręsia pavojum 
patiems civilizacijos pa
matams.”
Atsižvelgiant į tai, kaip 

teisingai ir iš anksto “Lais
vė” permatė, prie ko fašiz
mas prives pasaulį, kiekvie
nas “Laisvės” skaitytojas 
turėtų džiaugtis, kad buvo 
persergėtas ir apsaugotas 
nuo ^fašistinės epidemijos. 
Už tai kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas privalo širdin
gai darbuotis, kad gauti 
“Laisvei” naujų skaitytojų 
šiame vajuj.

Prez. Rooseveltas savo 
prakalboje šaukė į 73,000 
klausytojų:

“Amerika nekenčia ka
ro. Amerika trokšta tai
kos. Todėl Amerika veik
liai j ieško taikos.” 
Padėkime prezidentui ap

saugoti Ameriką ir visą pa
saulį nuo karo, darbuokimės 
už palaikymą taikos. Dau
gelis Amerikos lietuvių yra 
apnuodyti fašistine epide
mija. Gydykime juos! Eiki
me pas juos į namus ir kal
binkime užsirašyti “Lais
vę.” Užrašę vjiems “Lais
vę”, atitrauksime nuo fašis
tinio abazo, nes jie kasdien 
gaus teisingas žinias iš viso 
pasaulio ir pamatys, jog fa
šizmas yra jų neprietelius. 
Gaudami “Laisvei” naujų 
skaitytojų iš žmonių, fašis
tiniai apnuodytų, apšviesda- 
mi juos, silpninsime fašiz
mą ir Lietuvoje ir nedalei- 
sime jam įsigalėti Ameriko
je. Tuomi prisidėsime prie 
palaikymo pasaulyje taikos.

P. Buknys. 

bininkai, pamatę, jog amerikie
čiai yra pasiryžę pagelbėti jiem 
kovoj už atsteigimą demokrati
nės santvarkos Lietuvoj, pradėjo 
smarkiau ir drąsiau veikti.

Tačiaus kas liečia apsimainy- 
mą sportininkais bei meninin
kais su Lietuvos vyriausybės pa
skirtom grupėm, pažangieji am
erikiečiai niekaip negali sutikti. 
Mes tą kuogeriausiai įrodėm 
Jungtinėse Valstijose lankanties 
sportininkam’ ir tautininkų po
litikieriam šią vasarą.

Lygiai taip mes negaliine pri
imti Lietuvos neteisėtos vyriau
sybės užkvietinio dalyvauti jų 
rengiamoj “dainų šventėj” atei
nančią vasarą Lietuvoje. Mes 
esame įsitikinę, kad nuvykusius 
į Lietuvą amerikiečius meninin
kus tautininkai stengsis kuoge
riausiai priimt ir įpiršt jiem sa
vo anti-demokratines idėjas, 
kad sugryžę girtų tautininkų 
diktatūrą Lietuvoj.

Būdami demokratiniai nusis
tatę ir turėdami savo uždaviniu 
pagelbėti Lietuvos liaudžiai at- 
steigti demokratinę santvarką 
Lietuvoje, mes, Chicagos Sky- 
i'iųs^Amerikos Lietuvių Kongre
so, esame griežtai nusistatę prieš 
pažangiųjų amerikiečių - dalyva
vimą taūtiriinktį rengiamoj “dai
nų šventėj.”

Mes tik tada galėsime bendra
darbiauti Lietuvos vyriausybės 1

rengiamose kultūrinėse bei me
no iškilmėse, kada ta vyriausy
bė bus pačių Lietuvos piliečių iš
rinkta visuotinu, slaptu ir betar
pišku balsavimu, kaip nurodoma 
Steigiamojo Seimo priimtoj 
konstitucijoj.

Mes taipgi pažymime tą fak
tą, kad pritariančių dabartinei 
Lietuvos vyriausybei menininkų 
Jungtinėse Valstijose visai ma
žai randasi ir iš to tautininkai 
negalės sudaryti jokios žymes
nės grupės pakėlimui savo pres- 
tyžo. Tik pažangiesiem ameri
kiečiam, Lietuvos liaudies drau
gam ir demokratijos gynėjam 
nereikia prisidėti prie jokio žy
gio, kuris galėtų pakelti tauti
ninkų prestyžą ir prailginti jų 
neteisėtą viešpatavimą.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos Skyriaus Komisija:

L. Jonikas,
M. Batutis,
U. Nedvaraitė.

Binghamton, N. Y.
Pirmame Warde (First 

Ward) susiorganizavo Liau
dies Partija (Peoples Party) 
ir jau atlaikyta bent keli susi
rinkimai. Išrinkta laikinas ko
mitetas. Renkami piliečių pa
rašai. žmonės noriai rašosi ant 
peticijų. Išdirbta platforma, 
ko ta Liaudies Partija reika
lauja iš didžiųjų miesto ponų. 
Reikalaujame daugiau visokių 
pagerinimų:

1. Dar vienos mokyklos Pir
mam Warde.

2. Daugiau žaislaviečių vai
kučiams.

3. Geresnės apsaugos nuo 
potvinių, kad būtų įtaisytos 
geresnės rynos ir užėjus pot- 
viniams vanduo neapsemtų na
mus. Paplatinti Clinton St.

4. Įtaisyti centrus jaunuolių 
susirinkimams, pasilinksmini
mams ir tt.

5. Numažint taksus mažų 
namų savininkams ir rendas 
nuomininkams.

6. Sukėlimui miesto įplaukų, 
pakelti taksus didžiųjų namų 
savininkams . ir rendaunin- 
kams, korporacijoms ir kom- 
paniškoms krautuvėms.

7. Priešingi taksams ant pir
kinių (sales tax).

8. Numažinimo elektros ir 
gaso kainų. Sutinkame, kad 
miestas paimtų į savo rankas 
virš minėtas įstaigas.

9. Proporcionalės atstovj’’- 
bės nuo Pirmo Wardo — ly
gios balsavimo galios Taryboje
(Council) pagal skaičių gy
ventojų.

10. Darbo ir WPA klausi-’inkams unijos apmoka jų ke
rnais mes stojame: už organi- Hones ir kitas išlaidas.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Kas tai yra “Devynių 

Spėkų Sutartis” , (Nine 
Power Pact), apie kurią da
bar daug rašo spaudoje są
ryšyje su Japonijos impe
rialistų užpuolimu ant Chi- 
nijos?

Skaitytojas.
“Devynių Spėkų” (Vals

tybių) Sutartis buvo pasira
šyta pradžioje vasario, 1922 
metais, Washingtone. Ją pa
sirašė: Jungtines Valstijos, 
Anglija, Chinija, Francija, 
Italija, Japonija, Holandija, 
Portugalija ir Belgija. Tai 
buvo tuojau po Washingto- 
no karo laivynų sutarties. 
Toje sutartyje yra sekami 
punktai:

“(1) Gerbti nepaliečiamy- 
bę ir nepriklausomybę Chi- 
nijos teritorijų.

(2) Suteikti pilniausią ir 
netrukdomą progą Chinijai 
išauklėti ir palaikyti įtakin
gą savo valdžią.

(3) Panaudoti pasirašiu
sių įtaką tam tikslui, kad 
pasekiningai būtų įsteigti ir 
palaikomi principai lygiai 
progai vystyti prekybą ir 
industriją visoms tautoms 
Chinijos teritorijoj.

(4) Atsisako pasirašiusios 
šalys nuo pasinaudojimo 
proga iš esamospadėties 
Chinijoj atsiekimui sau spe
cialių privilegijų arba tei

žavimą darbininkų į tikras 
darbo unijas; už darbą vi
siems bedarbiams; prieš dis
kriminaciją ateivių.

Virš minėta partija stato 
kandidatu į aldermanus Henry 
Konecny, 7 Valley St., ir į 
supervisorius John Woyce- 
ckowsky, 48-Mygatt St. Parti
ja prašo visų mūs paramos, 
kaip balsavimuose, taip ir pini- 
giškai. Susirinkimams, garsini
mui ir abelnam veikimui reikia 
lėšų.

Į Liaudies Partijos Balsuo
tojų Lygą įeina ir \3 lietuvės 
moterys, kaipo delegatės, vie
na nuo LDS 6-tos ir dvi nuo 
ALDLD 20-tos kuopos. Virš 
minėtos kuopos yra prašomos 
prisidėti su pinigine parama 
Liaudies Partijai (People’s 
Party). ’ “L” Kor.

UETUVOS ŽINIOS
Kokių Medikamentų ir 
Tvarstomosios Medžiagos

Turi Būti Įmonių 
Vaistinėse

Kauno miesto darbo inspekto
rius įmonių vedėjams nustatė 
vaistų ir įrankių įmonėse pirma
jai med. pagalbai teikti.

1. žirklės, chirurginės 1
2. žirklės, paprastos 1
3. Pincetai 2
4. Segtukų 20
5. Guminė žarnelė 1Į/2 cm dia

metro 1 m.
6. Leukoplasto 3 cm. 1 m.
7. Individualinių pakietų 5-10 

gabalų
8. Vatos gigroskopiškos 50
9. Lignino 500 g.

10. Bintų (vytuvų) 8 cm pločio 
5 gab.
11. Tinct. jodi 5% 50.0.
12. Tinct. valer. aether. 25.0.
13. Denatūruoto spirito 200.0.
14. Stiklelis vaistams gerti 1.

Vaistus ir kitas gydymo reik
menis laikyti tam tikroje spin

delėje su užrašu “VAISTAI”, 
šalia vaistinėlės iškabinti turi 
būti paaiškinimai, kaip, reikalui 
esant, vaistinėle naudotis.

Gelžkeliečię Poilsis
Gelžkeliečių unijos konvenci

joj paaiškėjo, kad šiemet darbi
ninkai į metus uždirba iki 2,200 
rublių, šiemet į poilsio namus ir 
kurortus buvo išvykę 89,890 gel
žkeliečių ir 9,205 jų vaikai uni
jos lėšomis. Kaip žinia, Sovietų 
Sąjungos visi darbininkai gau
na nemažiau 2 savaičių apmoka
mų vakacijų. Geresniems darbi-

sių, kurios aprėžtų teises 
piliečiams kitų draugiškų 
valstybių, ir atsisako nuo 
kenksmingo Veikimo prieš 
kitas valstybes.”

Tokis tai yra turinys De
vynių Valstybių Sutarties. 
Kaip matome, ją pasirašė 
ir Japonijos imperialistai, 
tuom jie atsisakė nuo bent 
kokio žygio užgrobimui Chi
nijos žemės, steigimui ten 
sau prielankių valdžių, ken
kimui kitoms šalims. Japo
nijos imperialistai sulaužė 
šią sutartį jau 1931 metais, 
kada jie Užpuolė ir pavergė 
Mandžūriją, vvėliau Jehol. 
1932 įlietais jie buvo užpuo
lę Shanghajų, bet Sovietų, 
Amerikos ir Franci jos pro
testai, sutraukimas viso 
Amerikos karo laivyno prieš 
Japoniją ties Hawaii salo
mis, Japoniją privertė ati
traukti hagUs. Dabartinis 
Japonijos užpuolimas ant 
Chinijos yra nieku nepatei
sinamas, tai bjaurus impe
rialistų žygis. Už tai ją pa
smerkė 52 šalys Tautų Ly
goje ir reikalauja, kad būtų 
sušaukta devynių pasirašiu
sių valstybių konferencija, 
kad privertus Japoniją, lai
kytis tos sutarties. Už tai 
griežtai pasisakė Jungtinių 
Valstijų prezidentas — Roo- 
sevėltas ir valdžia.
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Draugams
Tamsios mūsų dienos. Sūrios mūsų ašaros. 
Kartus ir ilgas kentėjimas.
Ir prie saulės karsto, krikštolinio karsto 
sunkus naktinis budėjimas.

Mus apklojo ūkanos. Apgaubė voratinkliai, 
Ir nuo dulkių aptemo krikštolas.
Reikia ištesėti. Suspausti reik ginklą. • 
žiūrėti j brėkštančias tolumas.

Jis atjos—pavasaris. Sudaužysim karstą 
ir išleisime saulę in dangų.
Kai neliks jau skausmo, kur mum širdį varsto 
—apdainuosim gyvenimą brangų.

H. Lukauskaitė.

Vai/tg Dienos
'Julius Janonis.

Mano vaikų dienų sapnai pagamino gražią, 
be galo gražią atminimų knygą. Skleisdavau aš 
tą knygą, siaučiant širdyje audrai, skleisdavau . 
sunkaus sielvarto valandomis, ir rasdavau nu
siraminimą, žuvusios drąsos panaujinimą ir 
pasitikėjimą savimi.

Julius Janonis
Skleisdavau aš tos knygos lapus, ir pames

damas gyvenimo tikslą, ir nustodamas vilties 
—ir vėl aiškiai išvysdavau švyturį žibant, gai
res plevėsuojant.

Verčiau aš tą knygą, ir atsiskyrimo kankina
mas, ir nerasdamas sielos, kuriai galėčiau širdį 
pravertį. Kas kartą nuslenka nuo manęs visa, 
kas širdį slegia, kas kart įgiju daugiau pasiti
kėjimo savimi, kas kart jaučiuos linksmesnis, 
kas kart labiau pradedu gyvenimą branginti.

Stebuklingi vaikų dienų atminimai! Jųjų ga
lėję nuraminti ir palinksminti net ir tą, kurs 
ties savimi nieko šviesaus nebeįstengia įžiūrėti.

Kaip gaila, kad ne visų žmonių tokie pat 
vaikų dienų atminimai. Kaip gaila, kad laikas, 
viską naikinąs laikas, lyg bangos, plaunančios 
jūros krantą, nuneša, nuplauja ir juos, tuos 
brangiausius. Kaip gaila, kad iš visos atmini
mų knygos beliko vos keli lapai, kad iš visos 
grandinės beliko vos kelios grandįs .... Ir kad, 
laikui bėgant, ir tie patįs lapai išdils, ir tas pa
skutinis grandinis—dings....

* * *
Seniausias, apie ką atsimenu, tai pasakos. 

Būdavo pristosiu prie motutės ir tol neduosiu 
jai ramumo, kol ji nepradės pasakoti. Pradęs 
ji sekti pasaką, ir aš nebegirdžiu nei vienodai 
ūžiančio ratelio, nebematau nei greitai mažė
jančio, vikrių motutės pirštų pešamo kuodelio. 
Sėdžiu ramiai, nesijudindamas, o mano min
tys toli, o mano vaidentuvė tveria — gamina 
gražiausius vaizdus: kaip narsus jaunikaitis, • 
užjojęs per stiklo kalną į aukštą pilį, veda skai
sčią karalaitę; kaip tvirtas galiūnas kapoja 
siaubūnams-smakams galvas; kaip žaltienė vir
sta egle, o savo yaikus paverčia medžiais....

Daug ir gražiai mokėdavo pasakoti motutė. 
Apie ką tik ji nepasakodavo! Bet nė viena pa
saka nedarydavo tokio įspūdžio, kaip apie Jo
niuką. Nebepamenu tos pasakos turinio, žinau 
tik jos pabaigą. Vyresniųjų seserų nuskriaus
tas Joniukas apsigyvena miške ir, kviečiamas 
grįžti namo, prašo pastatyti jam rimtą svirną, 
atvesti ristą žirgą ir pakloti šalavijų lovą. Ka
da seserys brolio norą išpildo, Joniukas, sėdėda
mas medyje, klausia:

“Kam pastatėt rimtą svirną?
Kam atvedėt ristą žirgą?
Kam paklojat šalavijų lovą?”
Seserys jam atsako:
“Tau pastatėm rimtą svirną, 
Tau atvedėm ristą žirgą, 
Tau .paklojom šalavijų lovą?”

Joniukas, bijodamas seserų, nelipa iš
džio, o jos būtinai nori parkviest! brolį namo.

me-

Kas naktį viena jųjų lieka pas medį, laukdama, 
bene nulips Joniukas. Pirmas dvi nakti sergsti 
vyresnios seserys, trečią naktį prieina eilė jau
nesniosios, Joniuko mylimosios sesers. Ji at
sigula šalavijų lovoje ir užmiega. Joniukas at
sargiai nulipa nuo medžio, prieina prie sesers 
ir neiškenčia jos nepabučiavęs. Sesuo bučiuoja
ma pabunda, paima Joniuką ir parveda namo. 
Namie Joniukas, pripratęs prie maitinimosi 
miško vaisiais, užvilgo duonos ir numiršta.

ši pasaka man labiausiai tikdavo, ir aš daž
niausiai prašydavau ją papasakoti. Bet kadan
gi aš, gailėdamas Joniuko, kas kartą tą pa
saką sakant, verkdavau, tai ilgai turėdavau 
prikalbinėti motutę, kad ji sakytų apie Joniuką. 
Motutė sutikdavo sakyti tą pasaką tik tada, 
kada aš prisižadėdavau neraudoti. Bet vos tik 
ji pratardavo: %

x “Kam pastatėt rimtą svirną?
Kam atvedėt ristą žirgą?
Kam paklojot šalavijų lovą?—ir aš 

apsipildavau ašaromis....
* sĮe

žiemos vakaras. Lakstau po grįčią ir laukiu 
pareinančio iš miško tėtušio, atnešant kiškio 
pyrago. Subeldžia į duris, šoku priemenėn at
kištų velkės. Įeina tėtušis su kitu savo draugu 
kirtėju, šaltas garas įsiveržia pirkiom Pagrie
bęs iš pasuolio šluotražį nušluoju nuo jtetušio 
ir jo draugo Kučiausko kojų sniegą. Paskui 
pradedu reikalauti .kiškio pyrago. Tėtušis nu
kabina nuo kirvakočio maišelį, atriša jį, iš
traukia sušalusios duonos abyšalę—pietų lie
kanas ir duoda man, sakydamas, kad pamatęs 
kiškį kepant pyragą, kiškis nubėgęs, o pyragas 
palikęs:

“Va tau aš ir atnešiau,” baigia tėtušis. Vy
resnysis brolis Mykolas sako, kad tėtušis mane 
išjuokiąs, kad aš gavęs ne kiškio pyrago, bet 
mūsų pačių duonos. Man irgi rodos keista, kad 
kiškio pyragas mūsų duona. Aš pradedu abe
joti ar tik iš tikro tai ne duona, bet tėtušis sa
ko :

“Jei netiki man, tai, kad nori, klausk ir Ku
čiausko”.

Klausiu. Kučiauskas patvirtina kad tėtušis 
man davęs kiškio pyrago. Nebėra ko abejoti: 
nusikraustau ant krosnies ir griaužia abyšalę.

Tuo tarpu Mykolas pasiima iš spintos Ušins- 
kio “Rodnoje Slovo” ir pradeda skaityti.

Ta, žaliai aptaisyta, knyga man tikras “mag- 
nasas”: tiek joje visokių “ponų”! Bežiūrint 
nusirintu nuo krosnies ir stačiai prie brolio, 
prašydamas parodyti “ponų.”

Brolis nerodo, o aš taip noriu išvysti tų ar
klių, namų, medžių, ir aš paleidžiau savo dir- 
bynę.

“Na, vėl, švogriau, patempei lūpą,” šaiposi 
Kučiauskas. Aš da labiau imu raudoti, galvo
damas, kad manęs pasigailės motutė ir lieps 
broliui duoti man pažiūrėti knygos, bet apsirin
ku. Motutė jau dairosi šluotos.

Kučiauskas, pamatęs, kad man gręsia “krikš
tas,” pradeda mane raminti:

“Cit, švogriau, spjauk tu ant tos žaliosios 
knygos, aš tau rytoj atnešiu daug gražesnę, 
raudoną.”

—Ponų joje bus? klausiu, šluostydamas akis.
—Kaipgi.
—O daug?
—žinoma, kad daug, tris kartus daugiau, 

kaip žaliojoje.
Aš visai nusiraminu ir svajoju, kai aš turė

siu knygą, gražią, raudoną, su daugybe “po
nų” kaip Mykolas prašys jam parodyti, bet 
aš nerodysiu. Jis, žinoma, verks, o aš juoksiuos, 
kad jis stygas derina, kaip jis anakart iš ma
nęs juokėsi. Bet ne, aš jam rodysiu, tik ne daž
nai : po vieną kartą kas savaitę.

Nuo šio karto aš kasdien laukiu Kučiausko, 
atnešant man kygos. Praeina viena, dvi ir dau
giau dienų, jis vis neateina. Kur jis galėjo 
dingti? Turėtų paskubėti. Juk žino, kad man 
reikalinga knyga. Bet šit galų gale atžingsniuo- 
ja. Pilnas vilties, nekantraudamas bėgu pasi
tikti :

—Atnešiai knygą?
—O kad tave bala, ir užmiršau. Na, rytoj tai . 

tikrai atnešiu.
Bet rytoj vėl tas pats pasikartoją. Poryt ir 

vėl ta pati giesmė: “Užmiršau.”
—“Na, tai gavai raudonąją knygą?—juo

kiasi brolis.
—“Rytoj gausiu, šiandien užmiršo pasiimti.”
—Užmiršo! lauk tu tos savo knygos. Negali 

susiprasti kvaily, kad Kučiauskas tik juokėsi 
iš tavęs, žadėdamas atnešti knygą.”

—Ar tiesa Mykolas sako?—klausiu motutės.
—■Netikėk jam, žinoma, kad atneš. O tu ne

erzink vaiko, geriau eik kratinio kratytų,— 
sudraudė motutė brolį.

—Ir aš tikiu Kučiauskui ir laukiu atnešant

knygos, nors jis, lyg tyčia, vis užmiršta ją ir 
užmiršta.

*
Senai jau laukiu ir nėkaip negaliu sulaukti 

Kalėdų. Kasdien po keletą sykių klausinėju 
motutės, ar da jos toli, ir vis da girdžiu, kad 
iki Kalėdų esąs da gerokas laiko galas. Laikas 
slenka labai pamažu, bet vis dėlto slenka ir 
galų gale atšliaužė ir kūčios.

Atsikėlęs rytą anksčiau, negu paprastai, grei
tai taisaus, prausiuos, atsiklaupęs pas lovą bal
siai pakalbu poterius.

—Ar jau po pusryčio?—klausiu motutės.
—Tai jau senai. Taip ilgai miegojai—ir pla- 

džių nebeliko—ir paduoda man rūgusio pieno.
Aš jau buvau bepradedąs valgyti, bet įeina 

vidun Mykolas ir pradeda sakyti, kad šiandien 
kūčios, pasninkas, kad tas, kas kūčiose valgąs, 
tas turįs Kalėdų laike su vištomis pakrosnyje 
tupėti.

Metu šaukštą, džiaugdamasis, kad nespėjau 
paragauti — kitaip reikėtų Kalėdose pakrosny
je tupėti.

—Kad tu vis kišiesi ne į savo dalykus, bara 
motutė Mykolą, nebegalėdama prikalbinti ma
nęs valgyti.

—Eik atnešk geldą,—sako motutė broliui.
Numanau, kad jau maišys pyragus. Brolis 

įneša geldą. Motutė išplaudžia ją ir pradeda 
jnaišyti. Užmaišius, uždeda duondengte užklotą 
geldą ant krosnies.

Šiandien daug ruošos: reikia visą pirkią iš
valyti, visus drabužius išdulkinti, visus suolus, 
langus nuplauti. Motutė su seserimi dirba, kaip 
sakoma, išsijuosusios, net ir mane pristąto 
prie darbo: man liepia pakruosnį išluoti. Ten 
taip tamsu—baugu lysti pakrosniu, bet motutė 
gązdina, kad neateisiančios Kalėdos, jei būsiąs 
pakrosnis neišluotas, nes Kalėdos labai mėgs
tančios švarumą. Nėra kas daryti: lendu pa
krosniu, švariai, kaip galėdamas švariau, šluo
ju, besistengdamas nepalikti nė vienos dul
kelės.

šiandien ir tėtušis pareina iš miško anksčiau, 
negu paprastai: aš su juo einu pirtin.

Pirtyje taip karšta, kad aš, vos įėjęs j on, 
sprunku atgal priepirtin. Tėtušis traukia mane 
pirtin, bet aš užsispirtu, neinu. Kaimynų vie
nas sako:

—Gal reikia diržo?
—Ne, atsakau, aš turiu juostą. Kad ims visi 

juoktis.
Man pasidarė gėda: nors aš ir nesupratau, 

kas pajuoktina tame, kad aš pasakiau turįs 
juostą, bet nusiminiau, pasakęs ką nors kvailo.

Nusivanoję, besimazgodami vyrai palieka 
pirties duris atdaras, šiluma sumažėja. Dabar 
ir aš įeinu pirtin, nors verkdamas. Tėtušis, pa
siguldęs mane ant plautų, vanoja, paskui ima 
trinkti man galvą. Iš karto da nieko, galima 
kęsti, bet paskui, kai pradeda muilas lysti 
akysna, nebeiškenčiu neraudojęs.

Nors visi iš manęs juokiasi, aš verkiu ir 
namo pareinu apsiašarojęs, lyg Vileišio ka
tinas.

Parėjus namo, užmirštu apie pirtį, visą ma
no domą atkreipia iškūrenta ir švariai išluo- 
ta krosnis. Juk tuojau keps pyragus! Ir iš 
tikrųjų, ilgai laukti nebereikia: pyragai jau 
guli ant skardų

Už kiek laiko 
pyragą.

jis matydamas, kad aš ne juokais prašau, su-l 
bara mane tokius niekus prasimaniusį. Aš vėl 
prašyti, jis net užpyksta, varo mane šalin. Man 
pagelbon ateina sesuo—ji irgi prašo tėtušio.

—Kad ir tu lyg maža,—barasi ant jos tėtu
šis :—nežinote nė ką prasimanote. Kurgi ma
tyti, kad Lietuvoj degintų eglaites. Kurše tai 
kas kita, o čia tai tik kaimynai mus pašieptų.

Bet aš prašau, verkiu ir tol verkiu, kol išver
kiu eglaitę: tėtušis ant galo pasižada atnešti, 
ir iš tikro pavakarį atneša į miško eglaitę.

Aš su seserimi (tikriau sakant, sesuo, nes aš 
daugiau kliudau, kaip padedu) įstatova mede
lį į kryžavonę; nupiname iš šiaudų puikiausių 
grandinėlių ir apkabinava jais eglaitę. Sesuo 
išskaptuoja keturius raudonus burokus ir pri
riša juos prie šakų; burokuosna įstato žvaky- 
galius; iš likusio nuo lempos aptaisymo spal
vuoto popierio padaro raibą žvaigždę ir priri
ša prie eglaitės viršūnės; pakabina kelius sal
dainius, riešutų, obuolių—ir eglaitė prirengta.

Vakare, apsiruošus, pastato eglaitę viduryj 
grįčios ir uždega,žvakeles. Tai gražumas! žiū
riu ir negaliu atsigėrėti, žvakelės taip ir spin
di, mirga raudonuose burokuose, gražiau, negu 
brangiausiuose žibintuvuose; auksu spindi 
šiaudų grandinėliai. Spalvuotoji gi žvaigždė 
gražesnė už pačią saulę (taip nihn išrodo). Tik 
gaila, kad neilgai degė; žvakelės greitai pradė
jo temti ir gesti, ir bežiūrint visai užgeso. Da
bar klupau prie gardumynų, apie kuriuos, eg
laitei degant, gražumo sužavėtas, buvau visai 
užmiršęs.. . .

Ilgai šią naktį negalėjau užmigti ir ilgai da 
paskui sapne matydavau degančias žvakutes ir 
spindančią žvaigždę.. . .

Redakcijos Pastaba', šiemet sukanka 20 me
tų nuo Juliaus Janonio mirties. Tų liūdnų su
kaktuvių atžymėjimui ir didesniam Janonio kū
rybos įvertinimui, bei susipažinimui su jo dar
bais ir gyvenimu, Lietuvių Meno Sąjungos 
Centro Komitetas ruošia masinį mitingą, kuria
me programa bus sekanti:

(1) R. Mizara skaitys apie Julių Janonį re
feratą. '

(2) Aido Choras ar Aidbalsiai (o gal abu) 
sudainuos tam vakarui pritaikytas dainas.

(3) Pranas Pakalniškis deklamuos Janonio 
garsią poemą “Rudens Vidurnaktį.”

(4) Pr. Balsys skaitys keletą Janonio eilė
raščių.

Mitingo vieta: Lietuvių Piliečių Kliubas, 
kampas Stagg ir Union gatvių, Brooklyne. Lai
kas: trečiadienį, spalio 13 d., 7:30 v. v.

Brooklyn© ir apielinkės lietuviai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti ir atatinkamai pagerbti 
savo poetą.

Tacoma, Wash
Iš LDS 85 ir ALDLD 132 •/.

Kuopų Susirinkimo
Spalio 3 d. abi kuopos laikė 

savo bendrą susirinkimą pas 
Kavaliauskus. Narių dalyvavo 
per abidvi kuopas 13. Apsvar
sčius kuopų reikalus, prieita 
prie laiškų skaitymo. Pirmiau
sia buvo perskaitytas laiškas J 
d. A. Bimbos, Komunistų Par- • > 
tijos Lietuvių Centro Biuro se- 
kretoriaus. Laiškas vienbalsiai • 
priimtas ir gauta 2 nariai į 
partiją. Taipgi 2 prižadėjo * 
įstoti vėliau. Kitas laiškas per
skaitytas reikale jaunuolių. ‘ 
žurnalo. Priimtas vienbalsiai. ★

Taipgi buvo skaitytas dien
raščio “Laisvės” atsišaukimas 
vajaus reikale gaut “Laisvei” 
naujų skaitytojų. Buvo ragina
mi užsirašyti “Laisvę”, kurie 
dar jos neskaito, kaipo vienin
telę lietuvių darbininkų ap- 
švietos skleidėją ir jų reikalų 
gynėją. Bet kol-kas naujų 
skaitytojų dar negauta.

Ant pabaigos susirinkimas 
bendro pikniko likusį pelną 
($15) paaukojo šiems reika
lams: Komunistų Partijai $5; .A 
Ispanijos kovotojams prieš fa- 
šizmą $5; jaunuolių žurnalui 
$3, ir į Agitacijos Fondą $2.

Pinigus siunčiasi d. A. Bim- 
bos vardu.

Gavom linksmą naujieną, 
kad ir Tacordą aplankys d. L. 
Pruseika, kuris dabar lankosi 
Californijos valstijoj. Lauk
sim !

LDS 85 kp. pirmininkė,
F. Kavaliauskiene.

---- ,---------
Binghamton, N. Y.

ir bežiūrint juos pašauna, 
aš jau ragauju čielą Kalėdų

Metus Kurše tarnavusi vy-Prieš Naujus 
resnioji sesuo pradeda kalbėti, kad reikią de
ginti eglaitę.—Niekaip negaliu suprasti, kaip 
tai galima eglaitę deginti, klausinėju sesers, ir 
ji man pasakoja, kad Kurše prieš Naujus Me
tus kiekvienuose namuose parnešama iš miško 
eglaitė, visaip papuošiama, apkarstoma viso
kiais gardėsiais, žaislais; ant eglaitės šakų pri
rišama žvakučių. Tos žvakutės uždegamos; tai 
ir esąs “eglaitės deginimas.”

Klausausi sesers pasakojimo ir regiu vai
dentuvėje žalią eglaitę, papuoštą visokių viso
kiais žaislais, salduminais, gražių gražiausiai 
mirgančių žvakučių šviesa.

Klausausi ir užmirštu, kad aš tik pasakoji
mą girdžiu, užmirštu, kad prieš mane nemirga 
žvakutės, kad nekaba ant spygliuotų šakelių 
papuošalai, kad eglaitės nėra.

Pabaigus seserei pasakoti, nubundu lyg iš gi
laus malonaus sapno ir įsitikinau, jog ta gra- . 
žioji eglaitė buvo tik mano įsivaizdinimas. Kaip 
norėtųsi iš tikrųjų pamatyti eglaitės degini
mą! Kreipiuos į tėtušį, prašydamas, kad jis at
neštų iš miško eglaitę.

Tėtušis klausia kam man reikią eglaitės. At
sakiau, kad deginimui. Tėtušis šypsodamas ža
da atnešti. Aš matau, kad jis neatneš, neš jis 
visados taip šypsosi, žadėdamas tą, ko nema
no ištesėti. Prikimbu prie tėtušio, prašau, o

“Kornevilio Varpų” Aidai
“Kornevilio Varpai”, Brūkliniškio Aido 

choro pastangomis, skambėjo aidėjo trejetą 
valandų didžiulėj Labor Lyceum salėje, perei
to sekmadienio vakare. Nuaidėjo, nutilo, bet jų 
atbalsiai ilgai aidės skaitlingų klausytojų au
syse. Ilgai mirguliuos jų įkaitintoj vaidentu
vėj įvairiaspalviai vaizdai, scenos, veidų vei
dai, kostiumai...

Na ir turi kuo pasididžiuot mūsų vyriausia
sis choras! Puikų jis sau užsidėjo vainiką sa
vo dvidešimtpenkmetinio jubiliejaus spektak
ly! Tokį spektaklį mūsų lietuviška publika 
vargu kada būtų mačiusi ant lietuviškos 
scenos.

Ir nebet kokio choro išgalėse atvaizdint to- 
kis stambus meniškas gabalas, čia reikia ne
mažo choro, gerai lavinto choro, supratingų 
vaidilų, balsingų dainorių. čia reikia įgudu
sios vadovybės, mokytojų, muzikos direktorių, 
režisierių. Bepigu tokiai didelei kolonijai, 
kaip kad Bruklinas: čia yra neįkainuojama B. 
L. šalinaitė—choro mokytoja, vedėja, pati 
aukštai lavinta muzikoj, pati dainininkė, prele
gentė, kompozitorė, aktorka; čia yra nepava
duojamas Jonas Valentis, prityręs aktorius, 
gabus režisierius, mūsų scenos pramatorius, 
meniškas inžinierius; čia yra visa eilė sugabių, 
sumanių aktorių, susispietusių aplink Lietuvių 
Liaudies Teatrą; čia, pagaliau, yra puikus, 
gražus Aido choras—Bruklino pažiba, kurio 
sąstatan įeina daugumoje mūsų vikrus, gyvas, 
gražiai išaugintas jaunimas,—jaunimas kupi- 

■. nas jaunuoliško entuzijazmo, kupinas geismo 
gyvent ir veikt!

Šita meliodinga operetė iškėlė aikštėn kele
tą sugabių galimybių. Juozas Sukackas pa
sirodė esąs skambus baritonas ir labai skonin
gas ant pastolio. Dar pirmą kartą man teko jis 
matyti tokioj viešumoj,—ir gražaus jis paliko 
įspūdžio!

O ką gi sakyt apie Ą. Klimaitę? Gyva, vik-
(Tąsa 4-tam pusi.)

Vikt. Vaičekauskaitė už sa
vo -gAbumą vidujinėj mokykloj 
laimėjo stipendiją ir išvažiavo 
į New York State Teacher’s 
College, Albany, N. Y. Mokin
sis aukštesnės mokyklos moky
toja. •(

Ši jaunuolė yrtr^LDS Jau
nuolių Skyriaus narė ir buvo 
jo sekretore per kiek laiko. 
Taipgi yra gera veikėja ir pui
ki smuikininkė, ji mūsų darbi
ninkiškų parengimu publiką 
daug sykių yra palinksminusi 
gabiai valdydama smuiką. 
Draugam J. K. Vaičekauskam 
priklauso didelis kreditas už 
gerą išauklėjimą dukrelės.

Linkime Viktorijai geriausio 
pasisekimo užsibrėžtame mok
sle, taipgi nepamiršti darbi
ninkiško judėjimo, kuriame 
darbavosi iki šiolei.

“L.” Korespondentė.

Baltimore, Md
Lietuvių Komunistų Veikimas

Lietuvių komunistų frakci
ja laikė savo susirinkimą spa
lio 1 d. Gražus buvo susirinki
mas. Kodėl aš sakau, buvo 
gražus? Todėl, kad visi drau
gai buvo linksmi, nes į taip 
trumpą laiką įsirašė partijon 
penki nauji nariai. Dabar vi
si bendrai — seni ir nauji na
riai — imamės už darbo, kad 
dar daugiau narių gauti.

Šitie penki nariai įstojo po 
atsilankymo d. R. Mizaros. 
Vadinasi, per dvi savaites.

Darbuosimės ne tik gavi
mui naujų narių, bet ir 
dos vajuj. Esu tikras, kad 
timoriečiai pralenks kitus mie
stus, nes ką Baltimorės 
gai prižada, tai ir išpildo 
si pasižadėjo darbuotis 
vės” vajuj.

Susirinkime buvo 
rengti balius Lietu 
jos naudai. A.

(Pajieškojimą d. P 
džiame, nes gali kilti 
lingu nesusipratimų. -

Frakci- 
smaitis. 
. aplei- 
bereika-
- Red.)
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Puslapis Ketvirtas

MENO SKYRIAUS DALIS
“Korijevilio Varpu” Aidai
(Tąsa iš 3-čio puslp.)

rutė, švelnabalsė—ji taip ir žavėjo didžiulę 
salės publiką. Riestas komikas ir skardus te
noras J. Judžentas; rimtai romantiška ir bal
singa L Kavaliauskaitė; suktas storabalsis 
tragingoj šykštuolio rolėj F. Jakštys; sunkioj 
pleperio senio rolėj P. Pakalniškis; paskui vi
sa graži, žibanti, mirguliuojanti eilė daininin
kų ir aktorių: kiekvienas individualiai ir visi

bendrai darė malonaus, pastovaus įspūdžio!
Garbės verta ir gerai pritaikyta orkestrą, 

Šaknaitės diriguojama.
Man labai patiko mikli choro pirmininko E. 

C. Dubeno taktika. Savo mimika, skardžiu pra
nešėjo balsu, savo įgimtu artizmu jis sugebė
jo suvaldyt publiką,—ir publika jo klausė.

Publikoje tik ir girdėjosi pasitenkinimo žo
džiai : tai, bra, teatras! yr .ko pasiklausyt, yr 
ko pasižiūrėt!...

Jonas Kas kailis.

O • v* 1 • 111*11 O 17 v • iš gazolino stoties. Atlikęs taousipazinkim su Wilkes-Barre Karžygiu i-darbą, revolveri ,: 
_____  j metė į “bušius”, kuriuose vėliau 
komisaro. Atakose, nuo liepos g P°hcija suiado.
iki 9 d., kada Lincolno batalijo-i Dabar, Mocku,1 Pametama ir 
nas neteko daug kovotojų ir mi- daugiau knmina ysčių. Jo tėvas

Luzerne pavieto draugai laiko 
sau už garbę turėti 5 kovoto
jus už laisvę prieš fašizmą Ispa
nijoj. Vienas iš penkių yra drau
gas Steve Nelson, wilkesbarie- 
tis, buvęs Kom. Partijos sekci
jos organizatorius. Kaipo apie 
didį karžygį “Volunteer of Li
berty”, laikraštis leidžiamas 
Tarptautinių Brigadų Ispanijos 
fronte, Madride, šitaip aprašo:

“Stepai! nedaleisk jiems pa
imti !

“Šis yra žodis, kuris bėga žai
bo greitumu per Lincolno-Wa- 
shingtono batalijono tranšėjas 
pirma atakų ir laike jų. Stepas 
Nelsonas — Politinis Komisaras 
Lincolno-Washingtono batalijo
no, nenuilstantis karžygis. Bile 
minutę, dieną ar naktį jį matysi 
keliaujant iš tranšėjos tranšė- 
jon, visada vaktuojant priešo 
šnipus ir jų dedamas pinkles; vi
sada šaltai ir nuosekliai aiški
nant draugams kovotojams apie 
žinias išlaukiniame pasaulyje, 
apie pasekmes kituose frontuo
se; jis nuolat susirūpinęs visų 
kovotojų reikalais, jų opinija, 

. laimėjimais frantuose ir net 
pirkimais, kad ir dantų šepetu
kų. \ L

“Stepas Nelsonas išpildo tą 
viską, ko reikalauja Ispanijos 
Liaudies Armija nuo politinio

litarių vadų, tai d. Nelsonas, be *r ^10^s čia pat Montello gyve-
na. Motina jau mirus. Jo mote
ris sako, kad buvęs geras vyras 
jai ir vaikams. Darbininkiško 

: supratimo neturėjo. Matomai, 
girtybės ir tamsumo auka.

Šalna.

išsikalbinėjimo, stojo kritusių 
kovotojų vieton. ,

“Septynioliką valandų per 
dieną kovoti, Stepui per trum- į 
pa diena. Nepraeina nei viena 
diena, kad šis nenuilstantis, ne
nugalimas karžygis ir vadas ne-
• v * * * i_ * ■ Pranešimas Centu. Illinojausio maeimniii Irannnlin Iznmnnni- «

Lietuviams Darbininkams
je, mašininių kanuolių kompani
joj, infanterijoj, virtuvėje ir vi
sur ir priedui laike poilsio pa
švenčia daug laiko diskusuoda- 
mas su draugais ir teikdamas 
dvasinį stiprinimą nuvargusiem.

Centralinio Illinois ALDLD 
13-tas Apskritys rengia prakal- 

i bų maršrutą d. J. Jukeliui.
Ne dabar yra laikas pilnai apra- Į Maršrutas* prasidės su 16/ d. 
šyti Stepo didžius darbus, kuris (spalio. ‘
yra mylimas savo sandraugų už p ........... — * -- -•
laisvę. Trumpai dabar tegalima nomis.
pasakyti: jis yra karžygis, stra
tegas, politinis vadas ir drau
gas.”

Šis aprašymas “Volunteer of 
Liberty” buvo skaitytas drau
gams Luzerne pavieto frakcijo
se, kur d. Nelson veikė. Visi 
draugai, kurie girdėjo šį aprašy- v-g 
mą ir atjaučia karžygio darbą I 
už laisvę, atsakymui, prisižadė
jo stiprinti Komunistų Partiją 
gaunant ne mažiau, kaip po vie
ną naują narį.

Požeminis.

Springfield, III., 16 ir 17 die-?

DKISV8 šeštadienis, Spalio 9, 1937

kiams. įžanga 25c — Kom. (236-238)

v.,

VARPO KEPTUVEsu-

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

1

S

$

10, 2-rą vai. po pietų, B. Poteliūno les Svet., Main ir llth gatvių, Ore- ja. Nesivėluokite. — V. K. Valdyba. 
Svet., 53 Bank St.

Prašome visų dalyvauti susirinki
me, užsimokėti duokles, kad neliktu
mėte suspenduoti. Turėsime daug 
svarbių dalykų apsvarstyti, nepa
mirškite ir nauju narių atsivesti. — 
Sekr. J. V. S.

HARTFORD, CONN.
Bendras Darbininkiškų Organiza

cijų Komitetas rengia pirmą didelį 
balių, šeštadienj, 9 d. spalių, Laisves 
Choro Svet., 57 Park St., 8 vai. vak. 
Yra daug svarbių dalykų paremti, gi 
organizacijos, neturėdamos pinigų iž
duose negali tą atlikt, todėl kiekvie
no Lietuvio pareiga yra atsilankyt ir 
paremt darbininkiškas organizaci
jas. Bus skanių užkandžių ir gėri
mų. Taip pat gera orkestrą grieš šo-

MAHANOY CITY, PA.
Spalių 10 d. yra rengiamos labai 

svarbios prakalbos ALDLD 9-to Ap
skričio, Norkevičiaus Svet., 2-rą vai. 
po pietų. Kalbėtoja bus drg. J. Bon- 
džinskaitė, kuri nesenai sugrįžo iŠ 
Sovietų Sąjungos. Todėl moterys ii 
vyrai nepraleiskite šios progos atsi
lankyti į šias prakalbas, išgirsite 
daug svarbių dalykų. Įžanga veltui. 
— Kom. (236-238)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, spalio 11 d., 7:30 v. vak. 
Laisves Choro Svet., 57 Park St. 
Prašome visus narius atsilankyti, nes 
turėsime daug svarbių dalykų aptar
ti, tai yra teatro ir apie Lietuvių 
Amerikos Kongreso Maršrutą. — J. 
V.' Margaitis. (237-239)

BA LTI MO RE, M I).
Vietos ALDLD 25 kp. susirinkimas 

Įvyks pirmadienį, spalių 11 d., Lietu-/ 
vių Svet., 853 Hollins St. Pradžia 8 
vai. vak. Visi nariai ir nares malo
nėkite ‘dalyvauti šiame susirinkime. 
— Kp. Sekr. (237-238)

PATERŠON, N. J.
Spalių 2 d. Patersone įvyko darbi

ninkiško judėjimo veikėjų ir simpati- 
kų susirinkimas dėlei susipažinimo 
plačiau su Komunistų Partijos veikla 
ir reikalingumo stot į Komunistų 
Partiją, kuriame ir drg. Bimba daly
vavo.

Tuomet buvo nutarta greitu laiku 
sušaukt kitą susirinkimą dėlei išdir- 
bimo planų, kaip daugiau būtų gali
ma įrašyt lietuvių Į K. P. Todėl tuo , 
klausimu yra šaukiamas susirinkimas 
spalių 9 d., 7:30 vai. vak. pas drg. 
J. Bimbą, 63 Graham Ave. Taigi 
draugai, kuriems rūpi padidint Ko
munistų spėkas yra kviečiami atsi
lankyt šiame susirinkime. — L. K. 
Frak.

gon City. Kuomet pas mus labai re
tai teatsllanko geresni kalbėtojai iš 
rytinių valstijų, tai šis žygis skaito
mas labai svarbus. Tai manau, kad 
Portlando ir Oregon City lietuviai 
skaitlingai lankysis į šias prakalbas. 
— J. Stupin. (237-239)

s ELIZABETH, N. J.
<5* 5

Pirmadienį, spalių 11 d., 8 v.
LDP Kliube, 408 Court St. Įvyks ne
paprastas Bangos Choro susirinki
mas aptarimui Choro reikalų, šiame 
susirinkime dalyvaus B. šalinaitė, 
Meno Sąjungos Sekretorė. Visi nariai 
būtinai prašomi dalyvauti šiame 
sirinkime. — Choro Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Spalių 10 d., 2-rą vai. po pietų, 
735 Fairmount Ave., įvyks Veikian
čio Komiteto su organizacijų narių 
platus susirinkimas, šiame susirinki
me bus svarstoma šie klausimai: 
Veikalų perstatymas, Baliaus rengi
mas, Paskaitų rengimas, “Laisvės” 
ir “Vilnies” ir “Daily Workerio” va
jai, Mokyklėlių klausimas, “Laisvės” 
Bankieto apkalbėjimas; Prakalbų 
rengimas ir kitais klausimais.

Yra kviečiami plačiausiai dalyvau
ti mūsų judėjimo nariai ir simpati- 
kai. Pasaulyj padėtis veda prie pa
saulinio karo, kurį fašistai provokuo-

gATo’j

ŪŽT)f

Tol. TRObridgė 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cental Skvero, .

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

(237-238)
PORTLAND, ORE.

. Portlandiečiai ir Oregonsitiečiai 
laukia atvykstant draugo L. 
Pruseikos, “Vilnies” Redakto
riaus iš Chicagos. Jis prižadėjo at
važiuot į Oregoną apie 15 d. spalių, 
šiuo tarpu jis lankosi apie Californi- 
ją. LDS 106 kp. rengia jam prakal
bas, kurios ivyks 17 d. spalių, Eag-Benld, 18 d.

Collinsville 19 d.
East St. Louis 20 ir 21 dd.
St. Louis, Mo., 22 d. spalio.
Draugai ir draugės.
Drg. J. Jukelio maršrutas bus 

surištas su “Vilnies” ir “Lais- 
" >” vajumi. Taipgi ir ALDLD 

reikalais.
Mūsų priedermė padėti d. Ju-, 

keliui, kad būtų prakalbų marš-1 
rūtas kuo pasekmingiausias ir 1 
neštų daug naudos mūsų darbi
ninkiškiems dienraščiams ir or
ganizacijoms.

ALDLD 13-to Apskričio
Sekr., J. J. Daujotas, ;

1377 N. 25th Street, 
East St. Louis, 111.

Rūgšti ruginė, snr'di ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkamas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake; (JKeese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Piec, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn. N. Y.
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VAKARIENE ir ŠOKIAI
PARAMAI .1. M. KARSONO

Rengia Bendrai Visos Hudsono Lietuvių Draugijos

Subatoje, 16 d. Spalio (October)
H. L. PILIEČIŲ KLIUBO SVETAINĖJE

17 SCHOOL STREET HUDSON, MASS.

Pradžia 7:30 Valandų Vakare
PHONE PULASKI 5-1090

Baltimore, Md

pasirengę stoti į dar-

ne-

malonėkite ateiti į 
25 kuopos susirinki-

ALLIANCE HALL 
193-197 Grand Street Brooklyn, N- Y.

Telephone EVergreen 7-7840

MONTELLO ŽINIOS
lauk. Tuomet Mockus sustojo ir 
moteris išmetė lauk. Viena, Sal
ly Benoit taip smarkiai krito ant 
galvos, kad mirtinai prisimušė, 
guli ligoninėj mirties patale. 
Vėliaus jis, palikęs moteris, nu
važiavo ant Diamond Field par
ko, kur gyventojų arti nėra, ke
liai puikūs vingiuoti sukinėjasi 
aplink ežerus. Vietomis yra pa-1 
daryta mašinoms parkinti aikš
telės, naktimis ten suvažiuoja 

į nemažai jaunimo, nes ten yra

Vietoj Darbams Pagerėt, 
Bedarbė Padidėjo

Bedarbė pusėtinai darbinin
kus čionais privargina. Diamond 
Shoe Co. pavasarį visai sustab
dė moteriškų čeverykų operavi
mą todėl, kad su unijos pagel- 
ba darbininkai atsisakė pusdy

kiai dirbti. Tuomet neteko dar
bo apie du šimtai darbininkų. 
Dabar kompanija uždarė vyris-, 
kų čeverykų operavimą, Cam- 
pellos skyrių. Norėjo darbinin- j 
kams numušt 10 nuošimti, o ka-' «ei'os aplinkybės romansui; yra 
dangi darbininkai, su unijos pa- i 
gelbą, su tuomi nesutiko, tai 
kompanija sustabdo operavimą 
ir vėl netenka darbo apie trys 
šimtai darbininkų. W. L. Doug
las Shoe kompanija dirba tik 
5 dienas po 6 valandas, čion 
dirba apie 14 šimtų darbininkų. 
Thompson Bros. Shoe Compa
ny stovėjo apie 7 savaites, buvo 
pradėjus dirbti, bet darbininkai 
vėl sužinojo, kad jau greit stos 
dėl stokos orderių.

Kitos kompanijos irgi dau
giausia dirba pusę laiko. Todėl 
tokiose aplinkybėse būnant, 
dienraščio “Laisvės” vajaus rei
kalai irgi nekaip stovi. G. Šimai
tis tuomi labai susirūpinęs; 
žino nei ką daryti.

Lietuvis žagintojas,
Kriminalistas

Lietuvis Leonas F. Mockus, 
27 metų amž., trijų vaikų tėvas, 
gyvenąs po num. 812 Montello 
St., spalių 2d., pusė po vienos 
naktį, važiuodamas automobi- 
lium ant kampo Main Street ir 
Pleasan St., pamatė 2 moteris, 
laukiančias buso į Stoughtoną. 
Tai buvo Sally Benoit ir Louise 
Benoit, stoughtonietės.

Mockus jas užkalbino ir sakė, 
kad ir jis važiuoja į Stąughtoną 
ir galįs jas nuvežti. Kuomet su
sėdo ir ėmė važiuoti, pamatę 
kad ne tais keliais veža, moterys 
ėmė rėkti; liepė sustoti. Prasi
dariusios duris grąsino šokti

“Laisvės” Skaitytojams

Gerbiamieji baltimoriečiai, 
dienraščio “Laisvės” skaity
tojai :

Mūsų brangaus dienraščio 
“Laisvės” vajus už‘ naujų 
skaitytojų gavimą jau prasidė
jo, bet mes, baltimoriečiai, dar 
nesame 
bą.

Todėl
ALDLD 
mą, kur bus išdirbti planai, 
kaip gauti naujų “Laisvei” 
skaitytojų.

Susirinkimas įvyks spalio 11 
d., 7:30 v. vak., Lietuvių Sve
tainėj.

Kviečia,
“Laisvės” Skaitytojai.

;kur pasislėpti nuo mėnulio,—po 
žaliais medelių lapais. Mockus 
rado jaunuolius Arthur Gay, 19 
metų ir Sylvia Paulding, 16 me
tų, abudu iš Montellos. Išsitrau
kęs revolverį, paliepė lipt lauk 
iš automobiliaus. Mergina labai 
išsigandus, biskį atsipeikėjus li
po lauk, o vaikinas, lipdamas, 
spyrė koja į revolverį. Tuomet 
Mockus šovė ir pataikė į krūti
nę. Vaikinas tuoj sukniubo. Po 
to užpuolė merginą savo gyvu- 

| liškiems geiduliams. Mergina su 
juo taip kovojo, kad jam net 
veidą apdraskė, ir akies ką tik 
neišplėšė. Tuomet jis, perpykęs, 
trenkė ją ant žemės ir šovė. Kul
ka pataikė į ranką. Po to bjau
raus darbo Mockus, palikęs au
tomobilių ir savo kruvinus dra
bužius, parėjo namo.

Vaikinas Gay, nors mirtinai 
sužeistas, kiek atsigavęs, mėgi
no savo automobilium važiuoti, 
bet ant nelaimės mašina suge
do. Tuomet išlipo ir ėjo pėsčias 
ligi Oak Street, kur dasigavo 
pas farmerį Wallsh, kuris, suži
nojęs dalyką, pašaukė policiją. 
Vaikinas tapo nuvežtas į ligon- 
butį. Policija merginą rado be
klaidžiojant visą apdraskytą. Ji 
buvo nesunkiai sužeista. Pplici- 
jai ji išpasakojo visą istoriją. 
Mockus tapo areštuotas namie.

i Prisipažino prie kąltės. Sakėsi, 
i kad buvęs girtas. Padėtas po
• 150 tūkstančių dol. kaucijos. 2 WILKES-BARRE PA.
i revolverius jis buvo pasivogęs ! LDS 7 kp. susirinkimas Įvyks Oct. ’

Los Angeles, Calif.
Pereito ketvirtadienio “Lai

svėj” tilpusioj korespondenci
joj iš Los Angeles; žymint au
kotojų vardus, buvo praleista 
vardas Ch. Levišausko, kuris 
aukojo “Vilniai” $1.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GRĘAT NECK, N. y.

ALDLD 72 kp. ir TDA 48 kp. su
sirinkimai įvyks pirmadienj, spalių 
11 d., Kasmočių Svet., 91 Steamboat 
Rd. 8 v. v. Visi nariai būtinai daly
vaukite ir tie, kurie priklauso prie 
ALDLD kuopos stengkitės ateiti ir 
užsimokėti duokles, nes jau baigias 
metas, o yra daug neųžsimokėjusių. 
Būkite laiku. Org. F. B. L. ir F. K. 
( (238-239)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

Oct. 10 d. pas M. Norbutą, 210 Hazle 
St., 10 vai. ryto. Visi nariai stengki
tės ateit į susirinkimą minėtu laikų, ’ 
kurie dar nesate užsimokėję duoklių, 
prašome užsimokėti. Taip pat, kurie 
pilnai užsimokėsite, netrukus aplan
kysite naują knygą, autorius drg. A. 
Bimba. Yra ir svarbių dalykų ap- ( 
svarstyti šiame susirinkime. Sekr.

Brangūs Broliai ir 
Seserys:—

Kviečiame iš visos 
apielinkės atsilankyti 
kuo skaitlingiausiai j 
šią vakarienę. Pirma 
tokiaj vakarienė bus 
Hudsone, dėlto, kad 
ją rengia bendrai vi
sos Hudsono draugijos 
ir kuopos J. M. Kar- 
sono naudai, kuriam 
keletas metų atgal 
traukinys nukirto abi 
kojas.

Mes visi žinome, 
kaip žmogui sunku 
gyventi be kojų. Be 
mūsų pagelbos, J. M. 
Karsonas, negali kojų 
įsigyti, kadangi jis gy
vena ant pašalpos, ku
rią gauna iš pašalpos stoties..

Mes atsilankę ant šio parengimo, praleisime linksmai 
liuosą laiką ir tuomi patys atliksime labdaringą darbą, 
prisidėdami J. M. Karsonui įsigyti medines kojas.

Bus Skani Vakarienė; Taipgi ir Gėrimų
Šokiams Grajys Trijų žvaigždžių Radio Orkestrą

VAKARIENEI IR ŠOKIAMS ĮŽANGA 65c. VIEN TIK ŠOKIAMS 30c. 
Kviečia BENDRAS KOMITETAS.

J. KARSONAS

ALLIANCE HALL
(Susivienijimo Svetainė)

193-197 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Brooklyno visuomenė senai laukė tinkamos vietos pa
silinksminimams, susirinkimams, baliams, bankietams, 
vestuvėms, lošimams, ir abelnai parengimams su už
kandžiais, gėrimais, šokiais.

ALLIANCE HALL, MODERNINIAI ĮRENGTA
Atatinka visokiems reikalavimams. Svetainės savinin

kai visuomet kooperuos su rengėjais, kreipkitės žemiau 
nurodytu adresu.

Ruiminga Restauracija, Geriausi Valgiai 
Moderniniai geriausi gėrimai, rami vieta. Žinomi žmo

nės, pp. Wm.' Shedlow, ir Bruno Minėt.

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night.

■e—

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

Odos-Kraujo-NervŲ Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNĖS 

Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union Sq-ir IrvinsP1- New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,
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’ANGLIJOS DARB1ECIAI 
BOIKOTUOJA JAPONI-

* JOS TAVORUS 
London

bo Partijos suvažiavime de
legatai smerkia Japoniją už 
chinų skerdimą, Įteikta su
važiavimui rezoliucija rei
kalauja, kad būtų sušauktas 
specialis posėdis Anglijos 
seimo, kuris paskelbtų 
kotą prieš pirkimą bet 
kių Japonijos dirbinių 

^tavorų.

Anglijos Dar

t>oi- 
ko- 
bei

Fašizmas Apsidirbsiąs 
Visais...

SU

Roma, spal. 6.—Mussoli- 
nio organas “Popolo d’Ita
lia” gina Japonijos karą 
prieš Chiniją ir smerkia 
tuos, kurie ragina boiko- 
tuot Japoniją. Sykiu jis iš
plūsta demokratines valsty
bes, Sovietus ir “svyruojan
čius katalikus,” ir grasina, 
kad fašizmas, galų gale, su 
“visais apsidirbsiąs.” Tą ra
šinį Italijos juodmąrškiniai 
laiko atsakymu į prez. Roo- 
sevelto kalbą.

“KADA IR JEIGU” JAPO 
N AI UŽIMTŲ 5 CHINŲ 

PROVINCIJAS...

Peiping. — Japonai pla
nuoja sudaryt naują neva 
“nepriklausomą” valstybę iš 
Chinijos penkių šiaurinių 
provincijų, tai yra, “kada ir 
jeigu” jie užims jąsias. Tuo
met jie pakeistų Peipingo 
vardą atgal į Pekingą ir pa
darytų jį sostine tos savo 
naujos neva “valstybės.”

Siūlo Kalėjimą Bosam
Denver, Colo. — Darbo 

Santikių Komisijos pirmi
ninkas Madden pareiškė, 
kad dažnai reikėtų siųst ka- 
lėjiman fabrikantus, o ne 
darbininkus už susikirtimus 
pramonėje.

Reumatizmas SulaikoIII

mas į 48 Valandas
New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius is Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai 
ūmatiškus 
ištinimus

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 280 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS CLUB 
280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
CW 13 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 386 Troutman St., Borough ol 
Broonkly, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB. INC.
386 Troutman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
CTR 23 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 918 Halsey Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARCADIA BALLROOM CO.. INC. 
918 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RW 358 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A of the Alcoholic 
at 212 Court Street. 
County of Kings, to 
premises.

PEDRO P.
212 Court St.,

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on th<

Kings, to be consumed

64

No

the

the

D’AMBROSIO
882

1128

Kings, to be consumed

40

31 South

805—3rd

177

1522

N. Y

187—7th
193

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

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

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

Bergen Street. Borough 
of Kings, to be ■consumed

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

NOTICE 
RL 1335

Alcoholic Beverage Con- 
Court Street. Borough 
of Kings, to be consumed

PAGNOTA 
and Grill)

Brooklyn, N. Y.

CACACE
Brooklyn, N. Y.

on the premises.
JOHN KOLASINSK1

(d-b-a The Old Oakland Tavern).
— Z'-—Brooklyn, N. Y.

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

IRVING ROCKOWER
(d-b-a Sam’s Bar and Grill)

Tompkins Avenue. Brooklyn, N. Y.

the premises.
STANLEY SYPNIEWSKI 

(Stanley’s Jtest. Bar and Grill) 
Grand Street. Brooklyn, N.

the premises.
DOMINICK
(Don’s Bar

Marcy Avenue.

AUGUST GOODARD
3rd Street, Brooklyn, N. Y

CAFE INC.
Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

1 Law at 22 Clinton Street, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.
GONDOLIER MANAGEMENT CORP.
Clinton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL1225 has been issued to the undersigned 

'to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1116 Manhattan Ave., Borough

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

t

of

A.

Kings, to be consumed

No

Kings, to be consumed

170 Ave.
Y

1054

33 49

J.

161—5th Park342
the

N. Y.

,38

the
CIUBOWSKI

69 N. Y.

1510 De

774—3rd

&of Kings, to be consumed

276

156—7 th

85

41
22

-a...

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

■■
1

of
on

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

Avenue,
Kings, to be consumed

KESSLER 
and Grill)

Brooklyn, N.

P. FIEDLER , 
Eagle Inn)

Brooklyn, N. Y.

GUMPERT 
Hof brau)

Brooklyn, N. Y.

MITCHELL 
Tavern)

Brooklyn, N.

Bogart Street, Borough 
of Kings, to be consumed

Section 132A of the 
trol Law at 1416 
of Brooklyn, County 
on the premises.

FRANK

CHARLES BUSS
269 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

SHAVLOCK 
Brooklyn, N. Y

“1

Alcoholic Beveraige Con- | 
Atlantic Ave.. Borough 
of Kings, to be consumed

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

LUDEIKOS ALEKSEJUS
Hudson Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE
RL 4399

1 Law at 38 
Brooklyn, County 
the premises.

AL,EX 
Bogart Street,

Į
Ave., 

to

1533 
of

the premises.
LUCY COLASUONNO 

(Starr Inn. Bar & Grill) 
Irving Avenue. Brooklyn,

_____ MASIELLO
. (d-b-a Knickerbocker. Tavern Rest.) 

1416 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 739 has been issued to tho undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A oi the Alcoholic Beverage Control Law 
at 848 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County pf Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE GIRESI
848 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 620 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 269 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1128 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 262 Wilson Ave., Borough 
of 
on

I Law at 262 Wilson 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
the premises.

JOHN ROCKOWER 
(Will-Greene Tavern. Bar & Grill)

262 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License.
RL 4354 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 234 Cleveland St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MINNIE E. HARTMANN 
(Cleveland Palace)

234 Cleveland St., Brooklyn, N. Y.

ALVAREZ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 823 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A of the Alcoholic 
at 207 Hudson St., 
County of Kings, to 
premises.

THEODORE 
207 Hudson Ave.,

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 431 Irving Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE KNAPP
431 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

ITĄISVB Puslapis Penktas

at retail under Section 
Beverage Control Lav, 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

BELMONTE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RW 608 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control T aw 
at 95 Navy Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 1249 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liouor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
troll Taw at 964 Halsėy Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HALSEY SPIRITS, INC.
964 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

95 Navy
GINO CASCIANI

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RW 328 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 133 Irving Ave.„ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WILLIAM ERNST AND 
JOSEPH ZWICKL BAUER 

(D-B-A Black Eagle Tavern) 
Irving Ave., Brooklyn.

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

i NOTICE is hereby given that License No 
. RL 5436 has been issued to the undersigned 
| to sell beer, wine and liquor at retail undet 
i Section 132A of the Alcoholic Beverage Con

trol Law at 685 Knickerbocker Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH KOENIG 
(Koenig's Tavern)

685 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

133

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 343 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1864 Eastern Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENZO ANNUNZIATA
1864 Eastern Parkway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 355 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 1 Bainbridge St. 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

1
&

Beverage Control Law 
& 491 Sumner 
County of Kings, 

premises.
BERNARD C.
Palm Garden 

Bainbridge St.
491 Sumner Ave.,

FREEMAN 
Restaurant

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 805 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1543 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE SCHRIMPF 
(D-B-A Linden Inn)

1543 Myrtle Ave., Brooklyn. N. Y.

[NOTICE is hereby given that License No. 
RW 906 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 219 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VINCENZO PURRAZELLA & 
GIUSEPPE PURRAZELLA 

(Central Bar & Rest.)
Central Ave., Brooklyn, N.

jūsų kraujuje sudaro re- 
skausmus, sustingimus ir 

ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite š; pranešimą ir pa
siųskite jj su savo vardu ir antrašu 
farba ateikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

LICENSES
BEER WINE LIQUOR

Wfiolė«ale and Retail
NOTICE in hereby given that License No. 

T RL 6062 has been httmed to the undersigned 
to sell beer,- wine And Hquor at. retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law ’nt 2042 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the prerėisėa. ,Charles Pfeffer

Saratoga Bar & Grill
2042 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE H hereby given ifi^t License No. 
RL1143 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer, whte and Jfr/uor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 873 Halsey St.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,.

DUMfNtCO I’ROCE 
a-b-a Parkview Tavern

873 Halsey St. Brooklyn, N. Y

NOT1CĖ is hereby given that License No 
RL 4358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, .wine and liquor At retail under 
Section 132-Ą of the Alconolic Beverage Con
trol Law at 473 Grand Street, Borough 

a y of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
* ' cm the premises.,, . :

STANLEY MISVNAS
473 Grand Street, .Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License’ No 
RL 4920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and, liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 324 Devoe Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL LEIPUS
324 Devoe Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6424 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 170 Nassau Avenue. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. '
v ' BENNY HRULSKI
170 Nassau Ave., Brooklyn. N. Y.

219

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 362 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1078 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

DOMINIC
1078 Flushing Ave.,

be consumed on the

VACCARO
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 289 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A of the Alcoholic 
at 222 Stone Ave., 
County of Kings, to 
premises.

at retail under Section 
Beverage Control Law

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

RALPH
222 Stone Ave.,

SODANO
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2369 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1526-30 Myrtle Ave & 
Gates Ave., Borough of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed on the premises.

GUILBERTO RICC 
(D-B-A The New Home Rest.) 

1526-30 Myrtle Ave. & 1533 Gates Ave. 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough of 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ALFRED RICKERT AND LOUIS STELZER 
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4967 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 148 
of Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN
118 Grattan St.,

Grattan St., Borough 
of Kings, to be consumed

JUREVICH
Brooklyn, N. Y. t

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1626-8 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDDIE LEONARD 
(Minstrėl Bar & Grill, Inc.) 

1626-1628 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the *
trol Law at 2863 
of Brooklyn, County 
on the premises.

SIMON
2863 Atlantic Ave.,

Alcoholic Beverage Con- 
Atlantic Ave., Borough 
of Kings, to be consumed,

RASCHER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1247 has been issued to the undersigned 
fo sell beer, wino And Ifqaoi“ At retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 220 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. . , ...

JOHN SAUEtfWAtD & 
J LEONARD STROREL

220 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y

NOtIC’S Is hereby given tha’f License No 
Rl, <875 has been Issued to the undersigned 
to sell beer,, wine. llq’udr at retail undei 
Sectioh 132A of tne Ajčohdlič Beverage Con
trol Lrtw at 151 Wyckoff Ave., Borough 
of Ęrooklyh1, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

A. SANGTRAfcDI & F. BITTROLFF 
151 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1310 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol LAw at 828 De Kalb Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUTH STEINBERG 
(Ott’s Rest. Bar & Grill)

828 De Kalb Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3835 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 251 Cooper Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RAYMOND MAŽEIKA
251 Cooper St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL1117 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Bevedage/Con
trol Law at 279 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1127 has been isšued”'to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 Evergreen Ave., Borough 
of .Brooklyn,.County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICHOLAS BACHERT 
(D-B-A Evergreen Bar & Grill)

139 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1083 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1578 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK BOYLAN 
(Celtric Bar & Grill)

1578 Broadway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 2888 ■ 
of Brooklyn, County 
on the premises.

HELEN
.(Jerome Tavern)

2888 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 69 Irving Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6811 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 176 Sheffield Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM CHARITON 
(Chariton’s Rest.)

176 Sheffield Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2513 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 144 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County 
on the premises.

CHARLES
(Golden

144 Wyckoff Ave..

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A cf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3406 Tilden Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTOR ATMELL 
Tilden Gardens

3106 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 688 Halsev Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIX-EIGHTY-EIGHT 
HALSEY, INC.

688 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICfe is hereby given that License No, 
RL 3838 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 61 Lafayette Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. , .

INTER-CITY BAR and ORtLt INC 
61 Lafayettė Avenue, / Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5005 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liauor at retail under 
Section 132A of the .Alcoholic Beverage Con
trol 
of : 
oi>

I Ldw at 41 Amboy Street, Borough 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
the premises.

ABRAHAM S. BENDER 
(Amboy Grill)

Amboy Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4402 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail* undei 
Section 132A of tho Alcoholic Beverave Con
trol Law it 412 Glenmore Avenue, Borough 
of Brooklyfi, C6ūnty of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIA KRANECk 
(Glenfnore Cafeteria)

112 Glenmore Avenue,' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1344 has been Issued to the undersigned 
to sell beer. wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2028 Pitkin Avenue, Borough 
of Brooklyn. Cėunty of Kings, to be consumed 
on the premises.
JAMES SMITH & PETER STENCAVAGĖ 
2028 Pitkin Avenue. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3828 has bęen ls«uė(l to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Bevėrage Con
trol Law at 2273 Pitkin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEMARLO INC.
2273 Pitkin Avenue. Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1329 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1063 Belmont Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ADAMENAS
1063 Belmont Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3824 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1337 Bushwick Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of 
on the premises.

ABRAHAM
(Bushwick

1337 Bushwick Avenue,

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1045 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-' 
trol Law at 101 Cooper Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ANDREWS 
(d-b-a Cooper Bar and Grill)

101 Cooper Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquOr at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 917 De Kalb Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of 
on the premises.

MORRIS B.
(Murry’s Bar 

917 De Kalb Avenue,

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4916 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1(1,54 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County“ of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS B. KESSLER 
(Broadway Bar and Grill) 

Broadway, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4916 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A ->f the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 33 Hudson Avenue, Borough 
of 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5704 has been issued to the .undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 161—-5th Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of 
on the premises.

MICHAEL
(Lincoln

Avenue,’

NOTICE 
RL 1258 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol 
of 1 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4392 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Sdfction 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
rtol Law at *371 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on ■ the premises.

TEOFIL URBANOWICZ 
and VINCENT MORDES

371 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2548 has been issued to the undersigned 
to sell boor, winei and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 713 Rockaway Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIDNEY JURIS 
Adm. Estate of Harry Juris

713 Rockaway Avenue. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1343 has been issued' to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1630 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN WYNN 
(Rainbow Inn)

1630 Fulton St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2384 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
.Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2502 Surf Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS EARLY 
2502 Surf Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anil liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1540 De Kaili Avenue, Borough 
of 
on

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

HERMAN BANATETT and 
ARTHUR MICHEL1NI 

(Alps Inn)
Kalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 6701 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 147 Thames Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTHONY SCHAPOLIS & JOHN WIGNES 
147'Thames Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6707 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 276 Humboldt Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VITO CONTRASTANO
(d-b-a .Mansion Bar and Grill)

Humboldt Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby. given that License No. 
RL 1309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132Ą of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1500 Gates Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. JULIUS MALETTA 
1500 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4205 has been issued to the undersigned 
to sell beer, winfe and liquor at retail undet 
~ ‘ " Alcoholic Beverage Con-

Gates Avenue, Borough 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholię Beverage Con
trol Law at 103 Reid Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES FRUCCI
103 Reid Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2620 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1304 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County 
on the premises.

THOMAS 
1304 Fulton Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1436-38 Myrtle Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV DOERZBACHER 
(Bratwurst Glockle)

1436-38 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1144 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tire premises.

HOWARD SHEA 
1144 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 599 has been issued to’ the undersigned 
to sell beėr and wino at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Lav 
at 170 Avenue T, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

GIOVANNI PTZZUTO AND 
BASILIO 1MBURGIA

T, Brooklyn, N.

NOTICE
RL 5856 ___  _____  „ .... ______ „
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1605 Broadway, Borough of 
Brooklyn, .County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NETTIE GOLDSTEIN 
(Tarry Tavern)

1605 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1055 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Tompkins Avenue. Borough 
of ’ " 
on

NOTICE is hereby given that License No 
RW 920 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A <.f the Alcoholic 
at 342 Park Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CARMĖLLA
(D-B-A Park Ave. Rest.) 
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 
RL 1046 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 503 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW “J. GALLAGHER 
(Gallagher’s Subway Inn)

503 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1090 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 432 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Rocky Road Tavern)

432 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE m isi hereby given that License No. 
RL 1360 has been issued to' the, undefsigribd 
to sell beer, wine and liquor at retail. under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9 Willoughby Street, BorOugh 

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

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s Subway Inn)

9 Willoughby Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1032 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1289-A Fulton Street and 534 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PATRICK J. . DURKIN
(d-b-a Durkin’s Emerald Bar and Grill) 

1289-A Fulton St., and 534 Nostrand Ave., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7189 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at. retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1449 East New York Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SAM STILLMAN
1149 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 467 Hopkinson Avenue, Borough 
of Brooxlyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
BERTHA BLATT and MORRIS WEINER 
467 Hopkinson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 774—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kinds, to be consumed 
on the premises.

SUSANNA WAITELS 
Adm. Estate of Konstantin Waitels 

Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 5009 
to tell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the 
trol Law at 110 
of Brooklyn, County 
on the premises.

COURT 
110 Court Street,

’NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6495 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retai,! under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 156—-7th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS ROACHE
Avė’nue, Brooklyn, N. Y.

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beveragei Con
trol Law at 55 Hudson Avenue, Borough 

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

GEORGE BARANAUSKAS
55 Hudson Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5641 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liauor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Hudson 
of 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Glenmore Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed, 
on the premises.

FANNlfe ONUFRICHUK 
(d-b-a Eagle Rest.)

123 Glenmore Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1349 has been issued to the undersigned 
to sėli beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 242 Myrtle Avenue, BoroUgh 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1279 has been issued to the undersigned i 
to sell beer, wine and liquor at rėtail under i 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 1 
trol Law at 109 Nassau Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTIE SER AD
109 Nassau Street, Brooklyn, N. Y.

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

TESSTE KUTBER
(d-b-a Kay and Bee Rest. and. Bar) 

Hudson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6216 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol 
of 1 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6546 has been issued to~ihe undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholiė Beverage Con
trol Law at 87 Henrv Street, Bohough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIES INC
87 Henry Street, . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N<> 
RL 1282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liauor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Kent Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of "Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIE MUTZ
101 Kent Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7308 has been isshe’d to the undersigned 
to sell bger, wine and liquor at retail under 
Section 182A. of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 773 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kinge, to be consumed 
on the premises,.

ANTHONY J. BUSCH
773 Coney Island Avenue, Brooklyn. N- Y. 321 Grand Street.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2394 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 277 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be ionsumed 
on the premises.

ANTHONY YENCAUSKAS
277 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 2333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 777-779-781 Sterling Pl., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE J. JOYCE 
777-779-781 Sterling Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3410-3412 Tilden Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN DRISCOLL & FRANCIS 
MtcGLINCHEY—TILDEN INN 

3410-3412 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 749-51 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

LOUIS KAPSALIS
(Ixiuis Little Campus and Rest.) 

749-51 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gixfen that License No 
RL 5010 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 837-A Franklin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

McALFIN PARKWAY REST., INC. 
837-A Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3821 has been issued to the undersigned 
to sell beėr, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 655 Nostrand Avenue, Borough 
•of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

BILL KARABATSOS 
(La Touraine Restaurant)

655 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N- 
RL 2380 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 923 Franklin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANKLIN TAVERN, INC.
923 Franklin Avėnuė, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License F 
RL 6100 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1140 Liberty Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOLDUC BAR and GRILL CORP. 
1140 Liberty Avenue, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7235 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1128 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAROLD F. ATCHUE and ,
WILFRED H. ATCHUE ’
(Hal-Wil-Bar and Grill)

Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that ’< License No, 
RL 5002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 64 MesCrole Avenue, Boroufch 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRVING FLAMM
(Old Land Mark Bar & Grill)

Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1222 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1018 Manhattan Ave,, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES KILAR 
(Amber Lantern Inn—Restaurant)

1018 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1550 Fulton Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN M. KENNEDY & HENRY P. ShtlTti 

Capitol Bar & Grill
1550 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2390 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 193 Meserole Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WLADYSLAWA DURKA
193 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lfre-Ro No. 
RL 1337 has i-'en is«»i<»d to the und^i-Ki^n<*d 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A o' thn Aleoho’ic Beverage Coh- 
trol Jew at Dri'-’S Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

M’^ONI MASTO'VS’'T
36 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is -neneoy given that License No. 
RL 1220 has been issued to the undersigned 
to sell b?er, wine and liquor at retail u"der 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 253 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GERKE
253 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4850 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor flit retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverace Con
trol Law at 882 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Rings, to be ''Onsutnw 
on the premises.

. TAMES PANTELEAKIS 
(d-b-a Pallas—Restaurant) 

Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nrt. 
RL 6544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail U”dhr 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage^Odn- 
trol I,aw at 996 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumeo 
on the premises.

MARY GRZYBOWSKT
996 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2446 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, wine and liquor at retail u”det 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 48 Beard Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. O’CONNOR
48 Beard Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1308 has been issued to the undersigned oerl 
td sell'beėV, wine and liquof at retail'undėr ^o] 
Section 132-A of the Alcoholic Bdverage Con ' of p 
trol Law at 40 Marcy Avenue, Borough1 
of Brooklyn, County of 
on

NOTICE is hereby given that License N«. 
RL 6298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail u-'det 
Sectioq 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 

1 I,aw at , 209 Fr’AnkUn -Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL ROMAN
209 Franklin St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No
RL 2319 has been issued to the undersigned viv/i mnllllBVMIll „ve.,
to sell beer wine and liquor at retail undei of Brooklyn, County of Kings, to be consumed hnrt.inn IXVA f\t Inn A Rnvnro<rn I (ho premises

THEODOR KURYLAS
1116 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

Section 132A of the Alcoholic Beverpge Con
trol Law at 158 Grand Street^ Borough I 
of Brooklyn, County of Kings, to Be consumed I 
on the premises, I

n CHARLES LOESER x
Adm. of Estate of Joseph Looser 

(d-b-a Ye Olde Tavern
158 Grand Street, Brooklyn, N.

NOTICE is heręby given that License No 
RL25K2 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liauor at retail undet 

Y I Section 132-A of the Alcoholic fcdverage Con- 
Ttro' Lhw at 387 Oakland Street, Borough hfreD> . >Ilve1n that Pcense Na I of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

KL 1195 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, wine and liquor at retail undei

■ Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- lllv wl,
Ht^31 South 3rd strect- Borough1387 Oakland Street, 

of Brooklyn, County of Kings, to be consumed i _________
on thd premises. ------------- ■

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

to Sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 145 Bedford Avenue, Borough 
of Brooklyn, County Of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KOTTL
145 Bedford Avenue,. Brooklyn, N. Y.

| NOTICE is hereby given that Licm-a- '•
■ RL 3827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liauor a* retail u-dai 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7 Woodhull Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KATHRYN MARIN 
(Clover Tavern)

7 Woodhull Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6614 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 125 Wythe Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRENE CARLIN
W25 Wythe Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 6098 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine And liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 321 Grand Street, B6rough 
of Brooklyn, County of Kings, to be eonsumėd_ 
on tho premišės. , 

JOHN VALEN Jr.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
RL 1149 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 177 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4903 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1042-6 NoStrand Avė., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STERLING TAVERN INC.
1042-6 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5023 hrts been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oh the preipises.

GERHARD BOHLSEN 
\ (George's Restaurant)
657 Broadway, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 297 Sta<-«t Stieet, Borough 
of Brooklyn, Coupty of Kings, to be consumed 
on the premises. .

SAMUEL STAKER ( 
297 Stagg Street.

NOTICE is hereby given that License Nn. 
RL 2365 has been issued to the undersigned 
Co sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be eonsuraed 
on the premises.

ADOLPH H. STUKE 
(Nassau Tavern)

101 Nassau Ave., Brooklyn, N. JY.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4957 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail u^dei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 805—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

FRANK DANELCHUK 
(Colonial Rest. & Bar)

Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1198 
to sell beer, wine and liquorVat retail u«der 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Coin- 
trol \Law at 1522 
of Brooklyn, County 
on the premises.

PASQUALA MORRONGIELLO . 
AND

MARY SPINELLI 
(Pat’s Bar & Grill)

Berj»en Street, Brooklyi, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na. 
RL 2512 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail u"dėr 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Lsw at 629 Fulton Street, Bonoufrh 
of Brooklyh, County of Kifigs, to be consumed 
on the premises.

AMERICAN BUFFET CORP.
629 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thst License No. 
RL 1?84 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liauor at retail u^der 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol at 547 Mor-on Avenue. Borough
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

I on the premises.
. KONSTANTY—SINKIEWTCZ

Brooklyn,' N. Y. 547 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL. 3829 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liauor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol L«w at 193 Frost Street, 
of 
on

I.«w at 193 Frost Street, Borough 
rooklyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

VINCENT PERCELI
(Mansion Bar and Grill)

Frost Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4220 has been issued to the undersigned 
to pell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CLIFTON BAR AND GRILL INC.
281 Nostrand Avenue. Brooklyn, N. Y

•—■»■■■■ . , ................ .. ................. ,, I

NOTICE is hereby given that License Nc 
RL 6596 has been issued to the undersigned' 
td sell beer, wine and liquor at retail unde' 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Cor 
trol Law at 52 Tompkins Avenue, Boroug’ 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LENA GANZ,
52 Tompkins Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1280 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor aX retail unde 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Cor 

“*37 WHson- Avenue, Boroug’ 
of Brooklyn, County of Kings, to be consume! 
on the premises.

FRANCES VAIVADA
427 Wilson Avenue, Brooklyn, N. Y.

ft

NOTICE is hereby given that License N^. 
*^L 5612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol. I-hw at 187—7th Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD IGOE
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 3322
to sell I eer, wine and liquor at retail u”der 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 575 Johnson Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCHAEFER
575 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ia hereby given that License No. 
RL 2550 has been issued to the undersigned 
’o sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
rol Law at 225 Franklin Street. Borough 
if Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
<n the premises, 

NICHOLAS KRASNAHIRA
■>25 Franklin Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
XL 5441 has been issued to the undersigned
o sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
’rpl Law at 18-15 Grand St. Ext., Borough 
•f Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
>n the premises,

MICHAEL NEWMAN 
(Lucky Bar & Grill)

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

1
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Nėra valandų sekmadieniais.
S

FRANK DOMIKAITIS r

RESTAURACIJA

Rengėjos.

“Lais-

■yba

FOTOGRAFAS

BROOKLYN LABOR LYGEAukos Darbininkų Spaudai
DARBININKŲ IŠTAIGA

NAU.JOJOE VIETJE

ft

Rengėjai kviečia visus skaitlingai dalyvaut.

GARSINK1TES SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ ‘‘LAISVĖJE’

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. T.

Tel. Evergreen 7-1312

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

pagerinimo Resorto 
laiminga. Esu blai- 
gerai atrodantis. 

Kedzie Avė., Chica- 
(235-240)

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

■MMM M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM*

MATEUŠAS SIMONAVICIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

426 SOUTH 5th STREET, 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

OFISO VALANDOS 
nuo 1-8 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 19 iki 12 vai. ii ryto

Reikalinga apysenio vyro prižiūrė
ti dideli namą. Ant vietos gaus val
gį ir guolj. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas: P. Nassau, 285 Sche
nectady Ave., Brooklyn, N. Y. Apt. 
3-B. Klauskite “Superintendent.” Va
žiuodami, imkite Ralph-Reid Avė. ką
rą ir išlipkite ant Union St.

(238-242)

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

Pirpiadienį, 11 d. spalių, įvyks AL 
DLD 24 kp. susirinkimas, 267 Front 
St., 8 vai. vakaro. Yra svarbu, kad 
kiekvienas narys dalyvautų šiame su
sirinkime ir užsimokėtų duokles. 
Taip pat turėsime kitų Įvairių daly
ku svarstyti susirinkime. — Sekr.

(238-239)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER) 
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

. reikalam

402 Metropolitan 
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN. N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių darbininkių- 

merginų dirbti prie išrinkimo avių 
žarnų. Kreipkitės pas Schechter-Ro
senblatt, 340 Johnson Ave., Brooklyn, 
N. Y. (237-239)

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta p ar šie

ną; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.Stephen Aromiskis 
(Armakauakas) 

Laisniuotas Graborins
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4381

PA.JIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės ne 

senesnės kaip 40 m., galinti prisidėti 
apie $2,000 prie 
Floridoj. Liktųsi 
vas, teisingas, 
Adolph, 1448 S. 
go, Ill.

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

kaitė, Ona Gustaitis, Ona Vi- 
sockienė, Elena Kanaporiene, 
T. Vasikoniutė, P. Šolomskas.

Komisija.
_______________ I _____________________ ___

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T)Z Triangle 6-3621 

Brooklyn, N. Y.

A 68 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7178 

Brooklyn, N. Y.

t

šeštadiftis, Spalio 9, 1937

Telefonas: Humboldt 2-7964

E®

Rytoj Bankietas Karo 
Našlaičių Paramai

Delko Paskilbęs Rašytojas 
Keitė Rašomą Plunksną 

Ant Šautuvo?

Lietuvių Liaudies Teatro 
Rūpesčiai ir Darbai

Iki bankieto, ALDLD mote
rų rengiamo Ispanijos karo 
našlaičių gelbėjimui, beliko 
tik viena diena. Jis įvyks šį 
sekmadienį, 10 spalio, “Lais
vės” Salėj. Prašome visus iš- 
galinčius jame dalyvauti ir bi
lietus įsigyti iš anksto. Tuomi 
padėsite bankieto sėkmingu
mui publikos patenkinimo ir 
tikslo atžvilgiais.

Vakarienė ruošiama pirmos 
rūšies — kalakutienos, kuge
lio ir kitų namie gamintų prie
dų. Vakarienė — lygiai 7 vai. 
Bilietas $1. šokiams įžanga 25 
centai, prasidės 9 vai. Grieš 
Geo. Kazakevičiaus Orkestrą. 
Smagių dainų programą išpil
dys visų mylimas dainininkas 
Al Velička.

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Pereitą ketvirtadienį 
vės” Salėje įvyko Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 1-mos 
kuopos mėnesinis narių susirin
kimas.

Sekretorius ir vajininkas J. 
Grubis perstatė du naujus na
rius; taipgi du nariai persikėlė 
iš kitų kuopų—vienas iš Ro- 
chesterio (pavardės neatsime
nu), o kitas — iš Shenandoah, 
Grabauskas.

Išklausyta įvairių komisijų 
raportai, taipgi skaityta laiškai. 
Išrinkta devyni delegatai į Ame
rikos Lietuvių Kongreso Brook- 
lyniškio Komiteto šaukiamą 
konferenciją.

Kai kuopos nariai atliko sa 
bėgamuosius organizacinius rei
kalus, tuomet buvo pakviestas 
dr. Misevičius, kuris čia radosi, 
pakalbėti apie sveikatą. Dr. 
Misevičius kalbėjo apie pusę va
landos, nurodinėdamas, kaip už
silaikyti, kad būtum sveikas: 
kaip rengtis, kas valgyti, kaip 
pridaboti savo kūną bendrai, ir 
tt.

Susirinkusieji atydžiai klausė
si dr. Misevičiaus kalbos.

Po daktaro kalbai, sekė klau
simai, į kuriuos kalbėtojas atsa
kinėjo.

Apart pirmiau paskelbtų 
aukojusių darbininkiškai spau
dai Aido Choro parengime, 
pereitą sekmhdienį, dar auko
jo šie: z

Ag. Jurevičienė varde Elz
bietos Kavaliauskienės, O. Ci- 
bulskienė, J. Sturbis, Stankus 
iš Mass., Kižas iš Mass., Karen- 
čius iš Mass, po $1; M. Sukac
kienė iš Mass., ir G. Stasiukai- 
tis po 50c, Ig. Urbonas — 25c. 
Viso su pirmiau paskelbtomis 
ir smulkiomis aukomis surink
ta $43.54.

Aukas rinko Ona Stelmo-

Ralph Bates, žymus auto
rius ir kapitonas Tarptautinės 
Brigados, kuris ką tik sugrįžo 
iš Ispanijos aplankymui Ame
rikos su prakalbų maršrutu, 
duoda atsakymą į virš paduo
tą klausimą :

“Aš mačiau desperatiškus, 
pusiau ginkluotus, nepatyru
sius demokratus aklai puolan
čius per kanuolių audrą po ke
pinančia saule — mirties glė
bin už apgynimą savo laisvės.

“Aš mačiau vyrą kritusį 
greta manęs ir apkabinus ma
no kojas, paskutiniu momentu 
savo gyvenimo, tariant: ‘neap
leisk manęs’.

“Aš mačiau sužeistą motiną 
traukiant savo trijų metų sūntj 
iš po geležies ir mūro griuvė
sių.. . . Iš manęs dingo svyravi
mas — aš nusprendžiau daryt 
viską, ką galiu, kad padėt did
vyriškiems Ispanijos žmonėms,” 
sako Bates.

Plačiau apie pakeitimą savo 
plunksnos į šautuvą ir patyri
mus su juo rašytojas Bates pa
pasakos masiniame mitinge, ku
rį rengia Abrahomo Lincolno 
Brigados Draugai ateinantį pen-> 
ktadienį, 15 spalio, Mecca Tem
ple, New Yorke. Ispanijos drau
gams reikėtų tą dieną pasižymėt 
savo kalendoriuje.

Mūsų veiklusis Jonas Juška, 
pasiraitojęs rankoves, miklina 
būrelį komedijantų, kurie bus 
pilnai priruošti lipti ant estra
dos — 31 dieną spalių, di
džiojoj Labor Lyceum Svetai
nėj. Tai bus pirmas demon
stravimas komedijos — “Išdy
kusi Pati.” Pilnai tikimiasi, kad 
tūkstantinė minia atvyks tė- 
myti šį naujovišką kūrinį.

Atrodo, kad su komedija — 
"Išdykusi Pati” — reikės pa
daryti gana ilgokas maršru
tas; berods jau šešiose vietose 
yra užkviesta; net Connecti
cut valstiją reikės kokį porą 
kartų su šia komedija aplan
kyti. Su New Haveno draugais 
jau šiuo reikalu pilnai susitar
ta, su kitų kolonijų organiza
cijomis dar tebeeina derybos.

Užsiregistruokite Savo 
Ir Progreso Labui!

Kolumbo dienos vakarą, 
t. y. 12 spalit/ Brooklyn© me
nininkai užkviečįami užeiti 
į Piliečių Kliubą, kur bus pas
kirstoma kontestinės komedi
jos — “Pusseserė Salomėja”— 
rolės, ši komedija yra Meno 
Sąjungos premijuota pirma 
dovana; parašyta suprantama, 
aiškia -ir teisinga lietuvių kal
ba.

Aplinkybėms leidžiant, už
eikite kaip 7:30 vai. vak. Pi
liečių Kliuban ir susipažinkite 
su Lietuvių Liaudies Teatro 
personalu. Režisavimo parei
gas šiai komedijai sutiko eiti 
mokytoja Amelia Jeskevičiutė.

Šiandien., spalio §-tą, yra pas
kutinė diena piliečių registraci

ni, be kurios niekas negalės 
alsuot rinkimų dieną.
Kiekvienas iš mūs norime ma

tyt demokratišką miesto val
džią, kuri žiūrėtų didžiumos 
miesto gyventojų reikalų. O tą 
didžiumą sudarome mes, darbo 
žmonės—darbininkai, profesio
nalai, inteligentija, smulkūs biz
nieriai ir namų savininkai. Dėl
to mums svarbu, kas bus išrink
tu ir mes neišgalime apleist rin
kimus.

Kitu svarbiu dalyku šiuose 
rinkimuose yra išstojimas į di
džiausias lenktynes progreso į 
prieš reakciją. Būkim tikri, kad j 
reakcionieriai supirks kiekvieną 
už dolerį, degtinę, saldaines ir 
cigarą perkamą balsą. Prieš tai 
progresyviai privalome išstoti 
su kiekvieno pažangaus, sąži
ningo, miesto ir šalies gerovės 
trokštančio piliečio balsu, šiais 
metais mes neišgalime apsileisti 
balsavime, tad kiekvienas užsi
registruokime, kad turėtume 
teisę dalyvaut šiuose istoriš
kuose rinkimuose.

Pilietis.

Pereitą žiemą buvo persta
tytas veikalas “Iš Meilės”. Lie-, 
tuvių Liaudies Teatras, persta- 
tydamas šį istoriniai puikų 
veikalą, vadovaujant Jonui 
Valenčiui, sumušė rekordą lie
tuviško maštabo vaidinimuose; 
mačiusieji jo nepamiršo. Na, 
o kad tie visi L. L. Teatro vai
dintojai yra gyvi ir pilni pasi
ryžimo, todėl valdyba mano, 
kad minėtas veikalas būtų ga
lima bent kur atkartoti. Su 
juo būtų -galima pasiekti net 
ir tolimesnes didžiąsias kolo
nijas, k. a. Baltimore, Water
bury ir pan., jeigu kviečiantie- 
ji sutiktų padengti lėšas, ku
rios numatoma apie — $125.

P. Baranauskas,
Liet. L. T. Sekr.

Janonis — Mūsų Poetas
Dar ankstyboj savo jaunys

tėje, 17 metų būdamas, Julius 
Janonis mums jau dainavo:
“Mano dainelės—ašaros sraujos, 
Mano dainelės— verdantis kraujas, 
Kurs iš jaunosios mano krūtinės 
Plūsta, kaip gausus kalno šaltinis. 
Mano dainelės—vargo gimdytos, 
Suptos nelaimių, nenumaldytos, 
Neapdainuoja žemes grožybes, 
Vėjo švelnumo, saulės skaistybės. 
Gaidos jų—liūdnos, veriančios širdį, 
žodžiai — užimąs vėtrų verpetų: 
Ašaros teka tam, kurs jas girdi ( 
Ir kurs niūniuoja vakaro metą.”

Norintieji išgirsti apie Ju
liaus Janonio gyvenimą, jo kū
rybą ir ankstybos mirties prie
žastį — ateikite ateinanti tre
čiadienį į Liet. Am. Piliečių 
Kliubo Svetainę . Ten bus jo 
paminėjimo vakaras. Rūpes
tingai priruoštą paskaitą apie 
Janonį duos d. R. Mizara; Ai- 
diečiai dainuos jo dainas; bus 
sakomi jo eilėraščiai ir duoda
mos ištraukos iš jo poezijos.

Pradžia 7:30 valandą vaka
ro. Įžanga dykai.

KUR EINATE ŠĮ VAKARĄ?
Praleiskit linksmai laiką atsilankę į

“HOT-DOG” PAR?
Kurią rengia Lietuvių Atletų Kliubas

Šeštadienį, Spaliy-October 9
KLIUBO PATALPOJE

168 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.

Šokiai Prie Geros Orkestros
Prasidės nuo 8 vai. vakaro ir tęsis iki anksti ryto. 

ĮŽANGA VELTUI

Iš SLA 38-tos Kuopos
Spalių 7-tą įvykusiame susi

rinkime turėta nemažai laiškų- 
užkvietimų, tarpe kurių vienas 
nuo kuopos nario J. Ginkaus, 
kviečiantis atsilankyt į jo Radio 
Valandos pramogą, įvykstančią 
17 šio mėnesio, Grand Paradise 
Ballroom. Jdomus laiškas buvo 
nuo Keistučio Michelsono, lietu
vių jaunuolių žurnalo Voice lei
dėjų pirmininko. Laiške išsa-

miai nušviečia žurnalo svarbą ir 
kviečia SLA narius užsakyt žur
nalą savo jaunimui.

Am. Lietuvių Kongreso Broo
klyn© Skyriaus konferencijon, 
kuri įvyks 31 d. šio mėnesio, iš
rinkta 5 delegatai.

Kuopa turi vieną ligonį, kuris 
serga jau kelintas mėnuo, sako
ma, nuo susižeidimo darbe. Šiaip 
ligonių nedaug.

IŠRANDAVOJIMAl
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys, įėjimas iš lobės. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės į Barber Shop, 
pas A. Yench, 174 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. (238-240) ‘

Pasirandavoja 4 kambariai už ga
na žemą randą. Pageidaujame šeimy
nos be vaikų. 518 Grand St., Brook
lyn, N. Y. (237-238)

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę del po germenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Priei Forest Parkway 

WOODHAVEN. L. I., N. Y.

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkamų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai Įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmalia- 
voju i v a i r i o m 
spalvom.

JONAS STOKES
112 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chatincey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6181

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų, itfūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.; 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brookfyne, už 
eikite susipažinti.

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

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborins (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

' Brooklyn, N; Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legaliŠkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome Jsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

ffij-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




