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Vatikano Popiežius užgyrė:
Italijos fašistų-imperialistų 

užkariavimą kri kšcioniškosios 
Ethiopijos;

Ispanijos fašistų, remiamų 
Hitlerio ir Mussolinio, barbariš
kas kovas prieš Ispanijos demo
kratinę respubliką;

Japonijos imperialistų užpuo
limą ant Chinijos krašto.

Remdamas imperialistus ir 
fašistus , Popiežius aiškinasi, 
būk jis remias kovą “prieš ko
munizmą”.

Argi Ethiopijai grūmojo ko
munizmas?

Ar Ispanijoj buvo steigia
mas komunizmas?

Ar pusketvirto šimto milionų 
žmonių Chinijoj yra komunis
tai?

Nieko panašaus, šitaip argu
mentuodamas, Popiežius teisina 
savo pro? fašistinę ir pro-impe- 
rialistinę politiką. Jis visuomet 
rėmė ir remia stipriuosius plė
šikiškus viešpačius.

Ar jis nors kada pakėlė pro
testo balsą prieš Lenkijos im
perialistus, persekiojančius Vil
nijos lietuvius?!

Niekad!
Šitie faktai verti įsitėmyjimo 

kiekvienam katalikui.

“Labų dienų iš Berkley ir Oak- 
lando, Californijos!” rašo dd. 
L. Prūseika, J. K. Chaplik, 
Aleksandras Mugianis ir Ona 
Levanas.

Los Angeles, Cal., d. Prūsei
ka, su draugų pagelba, sukėlė 
“Vilniai” apie $200 piniginės 
paramos. Be to, jis ten daug 
moralės naudos padarė. Drg. 
Pūkis rašo, kad visi losangelie- 
čiai labai džiaugiasi jo atsilan
kymu.

Be abejo, d. Prūseikos atsi
lankymas padarys daug naudos 
mūsų judėjimui ir San Francis- 
co-Oaklande, Oregono ir Wash- 
ingtono lietuvių kolonijose.

Savo maršrutą jis užbaigs 
spalio 20 d.

Windsoro kunigaikštis su sa
vo amerikoniška žmona dabar 
važinėja Vokietijoj ir šlovina 
fašistinę tvarką.

Vokietijon jį pakvietė patsai 
Hitleris.

Kai atvyks Amerikon, Wind
soro Kunigaikštis, sako spauda, 
bus labai brangus svečias Hear- 
sto ir jo meilužės, Marion Da
vies.

Šitų žodžių rašytojas drįsta 
teigti, kad buvusis Anglijos ka
ralius rengiasi sugrįžti į sostą, 
kurį jis apleido dėl buvusios 
Simpsonienės.

Jis ten bandys sugrįžti fašis
tinio 'judėjimo pagelba.' Dėlto 
jis nūnai taip uoliai zuja aplink 
fašistus ir net naziškai saliu
tuoja.

Bohemijos (Čekoslovakijoj) 
evangelikų protestonų bažnyčia 
atskilo nuo tos sektos bažnyčios 
Vokietijoj.

Iki šiol Vokietijos evangeli
kai kontręliavo bohemų evange
likus. Bohemai atskilo > dėlto, 
kad Vokietijoje evangel^ų vir
šūnės užgyrė Hitlerio politiką 
Ispanijoj.

Gerai bohemai ir padarė!
Šiuo tarpu Sovietų Sąjungoj 

randasi apie 800,000 pradžios 
mokyklos mokytojų. Lankančių 
mokyklas vaikų — arti 30,000,- 
000.

20 metų atgal, viešpataujant 
carizmui, 80 nuoš. visų gyven
tojų buvo beraščiai.

Tarpe carizmo ir bolševizmo

CH1NU RAUDONARMIEČIAI KIRTO Dl- 
DELIŲ SMŪGIU JAPONAM ŠIAURĖJE; 

SUSTABDĖ JU ŽYGIAVIMĄ PIRMYN m- - - - - - - - - - - - - - -
NANKING, Chinija. — 

Buvusi raudonoji Chinų So
vietų armija, dabartinė Aš
tunto Ruožto armija skau
džiai pliekia japonus Shansi 
provincijoj, šiaurinėj Chini
joj, ir laimi vis naujas per
gales. Ši chinų armija vei
kia nedidelėmis, < greitomis 
dalimis, pusiau-partizaniš- 
kai, ir kirto japonams neti
kėtus smūgius Laiyuene, 
Shohsiene, Ningwu, Wutai- 
shano srityj ir keliuose ki
tuose punktuose. Taip chi
nai raudonarmiečiai praeitą 
šeštadienį atėmė iš priešų 
Pinghsingkwaną. Jie suar
dė ir daugelį mylių japonų 
kelių ir susisiekimo linijų.

Be to, chinai sėkmingai 
kontr-atakuoja vyriausią ja
ponų armijos dalį Shilipu ir 
Taihsiene, kaip rašo N. Y. 
Times korespondentas Dur- 
din.

SHANGHAI. — Japonų 
komandieriai pripažįsta, jog 
chinai “sulaikė” Japonijos 
generolo Terauchi’o armiją 
Shansi provincijoj.

Chinai r a u donarmiečiai 
tenai, naudodami greitus 
lengvus tankus, naujas lau
ko kanuoles ir >naujus lėk
tuvus, sukriušino “smaila- 
galį” japonų žygio ir tik vie
noj vietoj atkirto 3,000 japo
nų nuo jų armijos, už 60 
mylių į šiaurius nuo Taiyu- 
an-fu, Shansi sostinės. Čhi- 
nų lėktuvai daugmeniškai 
naikina japonus Taiyuan’e. 
Čia bent 30 chinų orlaivių 
bombarduoja ir kulkasvai- 
džiais skina priešus.

Chinai raudonarmiečiai 
stipriai įsitvirtinę Hsinko- 
we.

Užmušė Daktarą ir Jo Žmoną 
Ir Vežėsi Lavonus

North Arlington, N. J.— 
Vietinė policija atsitiktinai 
suėmė užmigusį automobi
lyje žmogžudį, Paulą N. 
Dwyerj, 18 metų jaunuolį iš 
South Paris, Maine. Jo ma: 
šinoj rado primuštus ir pa
smaugtus daktarą J. G. Lit- 
tlefieldą ir jo žmoną. \ 

žmogžudis, klausinėjamas 
policijos, prisipažino, -kad 
jis užmušė daktarą, pasi
šaukęs jį į savo butą kaip 
ligonis. Įbruko jo kūną už
pakalin automobilio; nuva
žiavo pas daktaro žmoną; 
pamelavo, būk jos vyras nu
žudęs du žmones; todėl ji
nai turi greit , pasiimt visus 
gatavus pinigus ir brangius 
daiktus; o Dwyer nuvešiąs 
ją į paskirtą vietą, kur lau
kiąs daktaras.

Taip Dwyer ir vežė dak
taro lavoną ir daktarienę 
per Maine, N. H. ir Mass, 
valstijas, iki ją taipgi plak
tuku primušė ir diržu pa
smaugė; paskui leidosi lin
kui New Yorko ir New Jer
sey.

Policija pas žmogžudį ra
do $24 pinigų nuo dąktaro 
ir $250 nuo jo žmonos.

skirtumas, kaip tarpe nakties ir 
dienos.

Ar ne?!

“Raudonieji” Chinai 
Apsupo 50,000 Japoną

Nanking, spal. 17.— Bu
vusioji Chinų Sovietų Rau
donoji Armija, dabar Aš
tunto Ruožto Armija, fak- 
tinai apsupo 50,000 japonų 
kariuomenės ir gręsia juos 
sunaikinti Shansi provinci
joj, šiaurinėj Chinijoj.

Chinai raudonarmiečiai 
atkariavo nuo japonių Ping- 
hsing ir Yenmen tarpkal- 
nes, turinčias didžios kari
nės svarbos, ir paėmė kaip 
į reples japonų pulkus, 
maršavusius linkon Taiyua- 
no. Japonam ten nelieka 
jokio kito ištrūkimo kaip 
siaurutė Juyuenkow tarp- 
kalnė. Bet ją bombarduoja 
chinų lėktuvai.

Veža 650 Toną Sprogi
mą Chinam iš Amerikos

NEW YORK.—Dar pirm 
dabartinio karo su japonais, 
Chinija buvo užsisakius 650 
tonų smarkiausio TNT spro
gimo iš du Pontų kompani
jos Jungtinėse Valstijose. 
Pusė tos karinės medžiagos 
jau keliauja HamburgrAm- 
erican linijos laivais į Chini- 
ją. Praeitą šeštadienį lai
vas “St. Louis” išplaukė iš 
Brooklyno su 13,000 dėžių 
TNT ir 3,000 tonų senos ge
ležies Chinijai.

Nors Vokietija turi sutar
tį su Japonija, bet kol kas 
“business is business”, ir 
vokiečių Hamburg - Ameri
can laivų linijos generalis 
vedėjas Chr. Beck tik džiau
giasi, kad gauna taip gerai 
uždirbt, bevežant karo me
džiagas Chinijai iš Ameri
kos.

TNT yra smarkiausias iš 
visų žinomų sprogimų., Jis 
ypač naudojamas šoviniams 
priešorlaivinių kanuolių ir 
oro bomboms.

Bet Japonija nepalygina
mai daugiau parsigabena 
karinių medžiagų iš Ameri
kos negu Chinija.

Francijos Pasienio Kalnuose 
Žuvę 200 Liuosnorią

PERPIGNAN, Franeija. 
—Kalnuose palei Francijos 
sieną su Ispanija rado kū
nus apie 200 amerikiečių ir 
anglų liuosnorių. “Bepusiš- 
kumo” komisijos agentai, 
prižiūrinti Francijos - Ispa
nijos rubežių, sako, kad dau
guma* tų liuosnorių būsią 
paklydę kalnuose, išbadėję, 
išsisėmę ir taip mirę. Jie 
slapta vykę Ispanijos respu
blikai talkon prieš fašistus, 
nes Franeija oficialiai ne
praleidžia liuosnorių karių 
per savo sieną.

Liaudiečiai Sunaikino Faši
stų Ginklų Fabriką

Valencia. — Ispanijos re
spublikos lakūnai bombomis 
sunaikino svarbiausią fašis
tų ginklų ir amunicijos fa
briką Saragossoj. x 

.............x

Chinijoje ir moterys ka riauja su japonais plėšikais. Šis 
paveikslas parodo dvi “Mirties Bataliono” kares.

CIO ir Darbo Federacija 
Boikotuoja Japoniją
ATLANTIC CITY, N. J. 

— CIO, industrinių unijų 
vadų konferencija vienbal
siai priėmė rezoliuciją, šau
kiančią darbininkus nepirkt 
jokių iš Japonijos įvežamų 
daiktų.

DENVER, Colorado. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavimas mušė tele
gramą Anglijos Darbo Uni
jų Kongresui;? jog Federaci
ja “pataria Jungtinių Vals
tijų vyriausybei uždraust 
savo piliečiams pardavinėt 
Japonijai karo medžiagas 
bei skolint jai pinigus, iki 
Japonija sustabdys savo 
barbarišką karą prieš Chį- 
niją.”

Visam Shanghai Fronte 
Japonai Tapo Atmušti

_________ )
SHANGHAI.—Chinai at

rėmė visus audringiausius 
japonų antpuolius Shangha- 
jaus fronte, 30 mylių lini
joj. šeštadienį buvo nutil
dyta net japonų artilerija.

Japonų komandieriai ste
bisi, kad pas chinus “lieka 
dar tiek daug energijos” po 
baisiausių šturmų, kuriuos 
japonai darė prieš chinus 
pereitą savaitę. Jie ypač ne
sitikėjo, kad chinai turėtų 
gerų kanuolių, kurios atsi
laiko dvikovoj sū naujoviš
komis japonų patrankomis.

ATAKA IR KONTR-ATA- 
KA MADRIDO FRONTE

Madrid.—Fašistai, nepa
prastai smarkiai atakuoda
mi tankais ir kanuolėmis, 
buvo užėmę vieną kitą ant
raeilę poziciją Cuesta de la 
Reiną apylinkėj, į pietus 
nuo Madrido.* Bet liaudie
čiai juos kontr-atakavo ir 
greit išmušė atgal.

Asturiečiai Atkariavo Kelis 
Kaimus nuo Fašistą

• \

Hendaye,. Franc.—Ispani
jos pasienis.—Asturįjos mi
licininkai atkariavo kelis 
kaimus iš tų, kuriuos fašis
tai buvo užėmę praeitą šeš
tadienį Gi jono -srity j, šiaur
vakariniame fronte.

Fašistai garsinasi, kad 
per 45 dienas išžudę 7,230 
asturiečių.

Liaudiečiai Sunaikino 
30 Fašistą Lėktuvą
VALENCIA. — 50 Ispa

nijos valdžios lėktuvų už
puolė fašistų orlaivių stovy 
klą Garrapinillos, prie Sa- 
ragossos, ir suna'ikino per 30 
priešų lėktuvų. Toj stovyk
loj tupėjo 70 fašistų orlai
vių.

Anglija už Greitą Italą 
Atšaukimą Iš Ispanijos
LONDO^.— Anglija ilgai 

nepakęs Italijos išsisukinė
jimų, kas liečia ištraukimą 
Mussolinio armijų iš Ispani
jos, pareiškė A. Eden, Ang
lijos užsieninis ministeris, 
kalbėdamas 15,000 žmonių 
mitinge Llandudno mieste 
spal. 15 d. Bet jis nesakė, ką 
Anglija darys, idant pri
verst Italijos juodmarški- 
nius pasitraukt iš Ispanijos.

Eden gyrė prezidento Ro- 
osevelto pareiškimus, šau
kiančius demokratines šalis 
daryt bendras pastangas dė 
lei taikos įvykdymo ir palai
kymo; sakė, kad Anglija da
lyvaus Devynių Valstybių 
sutarties konferencijoj, per 
kurią bus bandoma privest 
Japoniją pįie taikos su Chi-

Sugrįžo iš Ispanijos Lietuvis 
Kovotojas Antanas Litvinas

Šiomis dienomis sugrįžo 
iš Ispanijos lietuvis kovoto
jas Antanas Litvinas, chica- 
gietis. Ispanijoj jis buvo aš
tuonerius menesius, Lincol- 
no Bataliono narys.

Drg. Litvinas buvo du 
kartu lengvai sužeistas. Bet 
sugijo ir dabar atrodo ir 
jaučiasi sveikas ir pilnas 
entuziazmo. Jis yra įsitiki 
nęs, kad lojalistai laimes, 
fašizmas bus sutrėkštas.

Plačiau apie d. Litviną 
bus parašyta rytojaus “Lai
svėje,” o vėliau jis pats ža
dėjo parašyti savo įspū
džius.

Beje, d. Litvinas yra 
pirmas lietuvis anti-fašis- 
tas kovotojas, sugrįžęs iš 
Ispanijos.

ORAS <
Šiandien būsią apsiniaukę 

ir šilčiau.'
—N. Y. Oro Biuras. _\

CIO PASKYRĖ 10 ATSTOVU I TAIKOS 
DERYBAS SU DARBO FEDERACIJA; 
JOS VADAI STATO “SAVO SĄLYGAS” - - - - - - - - - - - - - - - a _
Romos Monas dėl Karią 
Atšaukimo iš Ispanijos

London.—Italijos ambasa
dorius D.. Grandi pasiūlė 
tarptautinei “nes ikišimo” 
komisijai, kad Mussolinis 
sutiks atsaukt iš Ispanijos 
lygiai tiek Italijos kareivių, 
kiek bus ištraukiama tarp
tautinių liuosnorių karei
vių, kovojančių už Ispanijos 
respubliką. Jeigu, sakysi
me, Italija atšaukia 10,000 
savo kariuomenės iš Ispani
jos, tai ir tarptautinių liuo
snorių turėtų būt 10,000 iš
kraustyta iš Ispanijos res
publikos.

Bet Italija turi Ispanijoj 
šešis kartus daugiau armi
jos negu ten yra tarptauti
nių liuosnorių. Todėl, kai 
lygiomis būtų išsiųsti iš Is
panijos visi tarptautiniai 
respublikos gynėjai, x dar 
150,000 Mussolinio armijos 
taip ir pasiliktų Ispanijoj.

Bet Italija su tokiais ap- 
gavingals mainais neva “ly
giomis” dar-reikai :uja pri
pažint Ispanijos fašistams 
pilnas k? rcu teises.

Francijct veikai xuj a, kad 
svetimi kacciviMi būtų pro- 
porcionaliai ištraukiami iš 
Ispanijos. Reiškia, jeigu ten 
yra šešis kartus daugiau 
Italijos ’i r;; ijc; negu tarp
tautiniu liuosnorių, t a Mu
solinis turi atšaukt šešis 
sykius dcJig.au savo karei
vių iš Ispanij -s

Sovietai reikalauja iš
traukt visus svetimus ka
rius iš Ispanijos.

Angliakasyklos Eksplozija 
Užmušė 33 Mainierius

Bh’iningham, A1 a b ama. 
Per “juodųjų gesų” eksplo
ziją Mulga angliakasykloj 
spal. 16 d. liko užmušta, su
draskyta bei sudeginta 33 
mainieriai.

Kompanija n e s i r u pino 
tinkamais v e n t i liatoriais 
traukt pavojingas dujas 
laukan. Dėl to jau 1910 ir 
1914 m. eksplozijose toj ka
sykloj buvo užmušta 57 dar
bininkai.

NETIKĘS MAISTAS NU
MARINO 33 PHILA. PA

VARGĖLIŲ NAME
•

Philadelphia, Pa.—Dr. I. 
S. Hmelski pripažįsta, jog 
nuo blogo, valgio per porą 
savaičių mirė 33 žmonės 
Pavargėlių P r i e g 1 au do j. 
Dėl labai prasto maisto jie 
apsirgo škorbutu ir disen- 
terija, kraujalige ir kitomis 
pusiau-badavimo ligomis.

ATLANTIC CITY, N. J. 
— Kad Amerikos Darbo Fe
deracijos suvažiavimo vadai 
atmetė CIO vadų konferen
cijos pasiūlymą skirt po 
100 atstovų nuo vienos ir an
tros organizacijos į derybas 
dėl jųdviejų apvienijimo, bet 
sutiko dalyvaut pasitari
muose su mažesniu skaičium 
atstovų, tai CIO spal. 15 d. 
paskyrė dešimt savo įgalio
tinių į tokius pasitarimus ir 
apie tai pranešė telegrama 
suvažiavimui Darbo Fede
racijos Denvery j, Colorado j.

Konferencija CIO 32 di
džių unijų vadų siūlo su
šaukt pradinį pasitarimą' 
tarp abiejų organizacijų‘at
stovų Washingtone spalių 
25 d.

DENVER, Colorado. 
Amerikos Darbo Federacijos 
Pildančioji Taryba visai ne
norėjo tirtis su delegatais 
apie CIO sąlygas dėlei taikos 
konferencijos tarp Federa
cijos ir CIO, Industrinio 
Organizavimosi Komiteto. 
Taigi suprantama, kad dę- 
rybų konferencijoj dalyvaus 
tik patys Federacijos virši
ninkai.

Savo atsakymo telegramoj 
Federacijos valdovai sakė, 
kad darbo unijų vienijimas 
turi būt “po vėliava Ameri
kos Darbo Federacijos.”

Kai kurie CIO veikėjai 
Atlantic City mato, kad ga
lima būtų sueit į vienybę, 
jeigu Darbo Federacija pri
pažintų CIO teisę toliau 
daugmeniškai organizuot į 
industrines unijas darbinin
kus didžiosiose pramonėse ir 
nekliudytų šių unijų savi
valdybės (autonomijos).
DARBO FEDERACIJOS 

ATSTOVAI Į TAIKOS
KONFERENCIJĄ

Denver, Colorado.—Ame
rikos Darbo Federacijos 
valdyba priėmė CIO pakvie
timą į taikos konferenciją, 
kuri įvyks Washingtone, 
spalių 25 d., ir savo atsto
vais paskyrė tris Federaci
jos vice-prezidentus: M. 
Wollą, G. W. Harrisoną ir 
G. M. Bugniazetą. 

- -
Amerika Priėmė Pakvietimą 

{ Taikymo Konferenciją '
Washington. —Jungtinių 

Valstijų valdžia priėmė Bel
gijos pakvietimą dalyvaut 
Devynių Valstybių konfe
rencijoj Brusselyj, kur bus 
mėginama taikyt Japoniją 
su Chinija.

* > -

4,000 Naziy ir Italą Turi 
Tiest Ispanijai Gelžkelį

VALENCIA.,— Ispanijos 
valdžia stato 4,000 suimtų 
Italijos ir Vokietijos kar
eivių darban būdavot gel- 
žinkelį iš Madrido į Cuencą. 
Žada jiem žmonišką Užlai
kymą.

.. ---------------------------------------------------

BERLIN. — Hitleris ap
dovanojo 114 svetimšalių 
naziškais “vokietijos aro or- 
denais.” Tokį ordeną gavo ir

vienas fašistuojantis latvys.

POPIEŽIUS “BEPUSIš- 
KAI” žltjRĮS Į JAPONŲ- 

CHINŲ KARĄ
VATIKANAS. — Popie

žiaus sekretoriai užginčija 
pasklidusį pranešimą, kad 
jis liepė chinam dvasiškiam 
ir katalikų misionieriam pa
laikyt Japonijos pusę prieš 
Chiniją. Sako, kad katalikų 
bažnyčia bepusiškai laikosi, 
tame kare.

J________________________________ __ —ii r- liBiiMWfar
*. > ' ' , c'

........... ..................   — • :.......  ,..>r . r . z v ■
’-'i, f fe,i ,rr

dcJig.au


Puslapis Antras EAISva Pirmadien.,. Spalio 18, 1937

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

.The Laisve, Inc.
# every day, except Sunday
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............... $5.50
Brooklyn, N. Y., per year.............  $7.00
Foreign countries, per year...........  $7.50
Canada and Brazil, per year.......... $5.50
United States, six months...........  $3.00
Brooklyn, N. Y., six months........ $3.75
Foreign countries, six months....'. $4.00
Canada and Brazil, six months... $3.00

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

of March 3, 1879.

Vėl Nusilaužė Liežuvi
Chicagos rųenševikų laikraštis keliais 

atvejais sielojosi, kad Soviętų Sąjungoje 
neįvyksta visuotini rinkimai ir pranaša
vo, kad jie niekada neįvyksią, nes, gir
di, “Stalinas bijo žmonių.” Bet gi rinki
mai įvyks. To užginčyti tas laikraštis 
nebegali, tai dabar šaukia: “Su demok
ratija jie, žinoma, nieko bendro neturi.” 
Bet gi faktas yra, kad rinkimai bus vi
suotini, slapti, lygūs ir juose dalyvaus 
visas šimtas milionų Sovietų žemes pilie
čių.

To nelaimingo laikraščio redaktoriui 
dar labiau nenusisekė kitas smarkus šū
vis, paleistas prieš Sovietus. Kelios die
nos atgal “The New York Times” pra
nešė, būk jau esą paskelbta, kad nomi
nuoti yra Stalinas ir Ježevas. Kas čia 
tokio baisaus, rodosi. Juk jie yra pilie
čiai ir turi teisę kandidatuoti ir būti no
minuoti. Bet netaip supranta Chicagos 
gazietos redaktorius. Jis tuojau iš to iš
vystė ištisą baisią filosofiją. Girdi1:

Kokiu būdu tie du kandidatai galėjo būt 
nominuoti, kuomet rinkimų kampanija dar 
nebuvo paskelbta, yra nesuprantama. Yra

* tiktai aišku, kad valdžia stengėsi pralenkti 
' visus, padėdama diktatoriaus ir jo žvalgy
bininko vardus pirmon vieton kandidatų są
rašuose—kad publika žinotų, kas turės būt 
renkamas į tą parlamentą.
.Tikrai baisus daiktas, ot, dabarį šim

tas’septynios dešimts penki milionai So
vietų žemės žmonių taip nusigąs tų dvie
jų j vyrų, jog nei iš stubų nebedrįs pasi
rodyti.

Deja, ant rytojaus “The New York 
Times” atsiprašė, kad jis pamelavo arba 
klaidą padarė, kad jo korespondentas 
niekur dar nematė nei Stalino, nei Ježe- 
vo nominuota. Kaip dabar su to Chica
gos vargšo filosofija? Nesiseka žmogui: 
melu pasiremdamas buvo sumaišęs su 
purvais visą Sovietų šalį, o dabar viską 
mdrgis ant uodegos nusinešė.

' % i u. .. ................................  ■■■■ ■

. ; Darbininkai-Katalikai,. 
Pagalvokite!

Rymo katalikų popiežius Pius pasisakė 
už .Japonijos imperialistus prieš Chinijos 
liaudį. Popiežius sako, kad Japonijos 
imperialistai kariaudami prieš chinus, 
žudydami juos, gelbėja juos nuo bolše
vizmo. Jis sako, kad jis “be jokių išim
čių remia Japoniją šiame kare...” Jis 
įsako kataliku bažnyčiai “teikti visokią 
pagelbą Japonijos armijai,” nes, jo su
pratimu, “Chinija yra labiausia palanki 
skleistis komunizmui.” Girdi: “Chinai 
bfltinai turi priimti Japonijos civilizaciją, 
dieviškumą, ypatingai tam tikri jų rajo
nai, kaip Mongolija.”

Rodosi, šitokį pareiškimą galėtų daryti 
ne kas kitas, kaip Japonijos generolas, 
bet jį daro katalikų bažnyčios galva. Po
piežius remia t budeliškus Japonijos už
puolikų žygius prieš chinus. Jis užgiria 
deginimą Chinijos miestų, kaimų, žudy
mą žmonių kulkomis, lėktuvų bombomis 
ir nuodingais gaząis! Kokis tai yra šal
takraujis imperialistams, pataikavimas! 
Kokis tai negražus išstojimas prieš Chi- 
nijos užpultus žmones, prieš jų tautinę 
laisvę!

Bet kitko ir negalima laukti nuo Ry
mo katalikų popiežiaus. Dabartinis po
piežius daugiau, kaip bent kuris pirma, 
pataikauja fašistams ir imperialistams: 
Užtenka prisiminti tą, kada Italijos fa
šistai užpuolė Ethiopiją, dešimtimis tūk
stančių žudė nekaltus žmohes, degino jų 
namus, nuodijo gazais. Ir tada Rymo 
katalikų popiežius pasisakė už Italijos 
fašistus, prieš ethiopus. Jis užgyrė, pa- 
laitnino, pašventino fašistų budelišką žy
gį. Jis sakė, kad Mussolinis ir fašistai

gero nori ethiopams, jiems civilizaciją * 
nešą. Žinome, kokia fašistų “civilizaci
ja.” Jie tik šiomis dienomis užmušė 
5,000 ethiopų, kurie buvo sukilę prieš pa
vergėjus fašistus.

Kada Italijos ir Vokietijos fašistai su
kurstė fašistinį sukilimą prieš Ispanijos 
liaudį, kada Italijos ir Vokietijos armi
jos ir orlaivynai pradėjo naikinti Ispa
nijoj senelius, moteris ir vaikus, deginti 
jų gražią tėvynę, miestus, kaimus, na
mus, ir tada popiežius pasisakė ne už Is-• 
panijos žmones, ne už puolamus ir 
skriaudžiamus, ne, už tuos, kurie gyvasti
mis gina savo tėvynę, jos laisvę, demok
ratinę tvarką, bet už fašistus, už bude
lius, kurių tarpe svarbiausią armijos da
lį sudarė afrikiečiai maurai, kurie per 
šimtmečius kovojo prieš katalikybę!

Čia mes suminėjome tik kelis faktus. 
Visas gyvenimas rodo, kad Rymo popie
žius nei viename klausime nepasisako už 
darbo žmones, už liaudį, bet visada yra 
su imperialistais, fašistais, žmonių žudy
tojais ir neprieteliais. Vien šie faktai 
turėtų priversti katalikus • darbininkus 
daugiau pamąstyti, daugiau pasekti gy
venimą ir įsitikinti, kas ypa popiežius ir 
jo dvasiški j a.

Faktai patys už save kalba, kad jeigu 
Lietuvą užpultų Hitleris arba Mussolinis, 
teriotų mūsų tėvus, brolius iT gimines, 
tai būkime tikri, kad ir tada popiežius 
būtų su fašistais, prieš mus. Dabartinio 
popiežiaus darbai rodo, kad jis kiekvie
name svarbiame klausime pasirodo išti
kimiausiu Mussolinio tarnu. Taip buvo 
Ethiopijos klausime, taip buvo Ispanijos 
reikalais; taip dabar yra Chinijos rei
kalais. Vos spėjo Mussolinis pareikšti, 
kad jis visomis jėgomis remia Japonijos 
imperialistus, popiežius pasiskubino tą 
patį padaryti.

Hitlerio Pažadai ir Belgija
Atrodo, kad Belgija pati sau neriasi 

.kilpą ant kaklo. Kiek laiko atgal ji iš
stojo iš draugiškos sutarties su Francija 
bendram apsigynimui. Dabar Belgijos 
valdžia apsimainė laiškais su Vokietijos 
fašistais, išreikšdami norą gražaus kai
myniško sugyvenimo. Vokietijos fašis
tai, priešakyje su Hitleriu, pasižadėjo 
nepulti Belgijos.

Belgijos spauda ir Anglijos “The Lon
don Times,” pataikaujantis Vokietijos 
fašistams, labai daug svarbos tam pri
duoda. Vokietijos fašistų spauda krykš
tauja, kad belgai taip lengvai patikėjo 
Hitlerio fašistams.

Nereikia būti pranašu, kad numatyti, 
juk ateityje Belgijos liaudis skaudžiai 
užmokės už dabartinės savo valdžios žy
gius. Jau senai yra žinoma, kad Vokie
tijos fašistų ir armijos generalio štabo 
yra išdirbtas planas pulti Franciją per 
Belgiją, o Angliją per Belgiją ir Holan- 
diją. Francija ant Vokietijos sienos tu
ri galingas tvirtumas, gi ties Belgija ji 
nėra taip gerai prisirengus.

Juk ir pereitame kare, 1914 metais, 
Vokietijos imperialistai be jokio karo pa
skelbimo, slaptai, sutraukę kelias armi
jas prie Belgijos sienos, puolė ant jos ir 
Francijos. Belgija buvo, sutrėkšta, su
mindžiota, kraujuose paskandinta!

O ir tada Vokietijos imperialistai buvo 
pasirašę su'Anglija, Francija, Belgija ir 
kitomis valstybėmis sutartį,, kurioje gva- 
rantayo Belgijos nepaliečiamybę. Bet at
ėjus momentui, jie ant tos sutarties nu
sispjovė. Dabartiniai Vokietijos valdo- 
nai-fašistai dar niekšiškiau nesilaiko jo
kios tarptautinės sutarties. Jų pareiški
mai neverti nei išvalgyto kiaušinio. Jų 
parašai tarnauja tik kitų apgavimui. Iš 
to netenka stebėtis, žinant fašistus, jų 
karo politiką. Tenka stebėtis tik iš Bel
gijos lengvatikiškumo, jos’ dabartinės 
valdžios elgimosi.

ALDLD Centiro Rinkimai
Nuo 1 d. spalių iki 1 d. gruodžio yra 

paskelbti Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Centro Komiteto 
rinkimai. Kandidatų yra 19, bus ren
kama 13 draugų ir draugių.

Mes čia nekalbėsime apie kandidatų 
tinkamumą, jie veik visi yra gerai žino
mi organizacijos nariams. Mes norime, 
kad Šios mūsų milžiniškos kultūros ir 
apšvietos draugijos nariai skaitlingai da
lyvautų balsavimuose ir išrinkime drau
gų ir draugių, kurie per sekančius du 
metus rūpinsis organizacijos reikalais ir 
bendra lietuvių masių apšvieta.

Ir Drįsk Tu Man...
Kai mes matome kokį vertel- 

gą-monelninką nachališkai len
dant žmogui į akis ir savo men- 
kavertę prekę statant’ kaipo ge- 
riausį pirmos rūšies daiktą, mes 
nusistebime, ir apie monelninką 
sakome: “Ir drįsk tu man taip 
tvirtinti.”

Lygiai taip pat nustebino ma
ne ir švento Pranciškaus vienuo
lyno vertelgavimas “dievo ma
lonėmis,” kurias neva išrūpina 
šventas Antanas, jei tik į jį mel
sies, pirksi jo garbei lemputes 
novenos dienomis ir aukosi dole
rius vienuolynui. Perskaičiau 
vienuolyno atsiųstą laišką tūlai 
įstaigai ir pamaniau: “Ir drįsk 
tu man lysti į akis su tokiomis 
prekėmis.’ ’

O betgi lenda, ir drįsta, ir 
verčiasi.. . .

Vienuolynas randasi Mt. Pro
vidence, prie Pittsburgh, Pa. Jo 
atsiųstame laiške dėstoma šv. 
Antano besirūpinimas padėti 
žmonėms įvairiuose jų ' reika
luose. Tas dėstymas eina neva 
padėkos laiškais nuo tų žmonių, 
kuriems šv. Antanas jau pasiro
dė padedąs. Tas padėjimas daž
nai atžymimas kaip ir stebuklo 
forma, štai bent keli jų: '

1. Inicialai Z. ir M. N. džiau
giasi šv. Antano užtarymu, kad 
jų dukrelė miegojusi 6 mėne
sius, jau atvėrusi akis, pradėju-j 
si pati valgyti, tik dar negalinti 
kalbėti ir vaikščioti. Ilgesnis be- 
simeldimas, vilimąsi, suteiks vi
sišką pasveikimą.

2. B. G. džiaugiasi viską tie
siog stebuklingai apturėjęs. Ką 
apturėjęs—nesisako.

3. W. A. -B. Y. prašęs savo, 
draugui sveikatos ir prašymas 
tapęs išklausytas.

4. W. dėkoja šv. Antanui už 
stebuklingą padėjimą išsimokė
ti skolas.

5. M. M. prašiusi dukrelei mo
kytojos darbo ir apturėjusi.

6. A. K. dėkoja šv. Antanui, 
kad vyras gavo darbą.

Seka ir daugiau dėkonės laiš
kų už įvairius šv. Antano padė
jimus.

Ką gi šis viskas reiškia?
Gi reiškia tai, kad žmogui ne

reikia apie save rūpintis, nerei
kia nuo ligų gydytis pagalba 
medicinos mokslo žmonių, o tik 
pasisamdyk šv. Antaną, teikda
mas jam atlyginimą per šv. 
Pranciškaus vienuolyną, ir viską 
jis tau padės gauti, šalin moks
las, šalin asmens rūpinimasis 
bent ko dasisiekti, šalin gydy
tojai! šventam Antanui duokite 
kelią, o pinigus (žinoma pini
gus, nes be jų ir šv. Antanas yra 
bejėgis!) siųskit šv. Pranciš
kaus vienuolynui!

Ir drįsk tu man šitaip yes- 
cheftmacheriauti!

O drįsta ir jieško lengvatikių, 
ir klebina jų duris, ir siūlo savo 
monų prekes. Ir, be abejonės, 
randa lengvatikių. Jų dar yra. 
Jei nerastų, tai monelninkų ge- 
scheftmacherių kelias užsikirstų 
ant vietos ir jie savo nosimis 
atsimuštų lyg į sieną. Lengva
tikiai nyksta, bet ne ūmai.

\Kitas tame pat laiške lapelis 
pasako kokiais reikalais galima 
kreiptis į šv. Antaną prašant jo 
padėjimo. O tų įvairių reikalų 
yra sužymėta net 46. Štai bent 
tuzinas jų, ką šv. Antanas pa
deda :

1. Bedievio atvertimą,
2. Surasti darbą,
3. Išmokėti skolą,
4. Parduoti nuosavybę,
5. Dievo pagalbą gimdyme,
6. Kad pagerėtų biznis,
7. Pasitaisymą iš girtuoklys

tės, '
8. Gauti namams gyventoją,
9. Padauginimą uždarbio,
10. Kad Lietuva susilauktų 

šventųjų,
11. Kad išsaugotumėm Lietu

vos laisvę,
12. Kad išnyktų kalbos prieš 

tikėjimą.
. Vaje, kokie žymūs reikalai, 

šv. Antanas gali atvesti bedie- 
’vius į dievingumą. Jis galinges

nis už visus kitus šventuosius, 
nes kiti to iki šiol negalėjo ir 
nepadėjo padaryti. Ir šv. Anta
nas bene dabar tik įsigalino, nes 
iki šiol krikščionių bažnyčia ir 
visi šventieji negalėjo bedievių 
atversti dievinguman. Degino 
juos ant laužų, visaip kankino 
ir siuntė pragaran, o dajoar, ve 
—šv. Antano valia lenkia juos 
dievop ir tiek. Tai monas nume
rio pirmo!

šv. Antanas pavaro nuo savo 
užsiėmimo darbo biurų palaiky
tojus, nuosavybių pardavėjus ir 
išnuomuotojus, padeda išsimo
kėti skolas, ir akušerijoj nusi
mano, ir žino kaip biznį page7 
rinti, ir iš girtuoklystės išsiristi, 
ir uždarbį žmogui pasidauginti 
be streikų, be kovos. Vaje, kiek 
daug dalykų jis žino, ir ne tik 
žino pats sau, bet ir kitam jis 
gali pagelbėti. Tki kreipkitės į jį 
su doleriais p'er šv. Pranciškaus 
vienuolyną!

Šv. Antanas žino ir kaip 
šventųjų pridirbti Lietuvai. Bet 
šį žinojimą vartodamas jis gali 
skaudžiai apsigauti. Jei pagel
bės pridirbti šventųjų Lietuvai, 
jis susilauks begailestingų kon
kurentų, nes lietuviai tada su vi
sais reikalais kreipsis pas savo 
šventuosius—“savas pas savą.” 
Ir šventam Antanui teks nuo lie
tuvių tada tik šnipš.

Iš šv. Antano užsiėmimų mes 
sužinom, kad jis yra fašizmo 
šalininkas, nes jis padeda išsau
goti Lietuvos laisvę. O kokia 
laisvė dabar yra Lietuvoj? Aiš
ku, tik fašistų laisvė. Jis josios 
išsaugojimu ir rūpinasi. Jis fa
šistų, tarnas!

Didžiausį stebuklą šv. Anta
nas gali padaryti — tai pasirū
pinti kad išnyktų kalbos prieš 
tikėjimą. Bet čia kįla klausimas: 
kodėl jos iki šiol neišnyko? Ar 
šv. Antanas dar niekam nebuvo 
persisamdęs į tą darbą, ar jo 
darbas dar nedavė žadamų vai-

“Laisvės” Vajus Gavi
mui Naujų Skaitytojų
Vis dar Philadelphija yra pir

moje vietoje. Tačiaus Stripeika 
ir Žukauskienė yra rimtai pasi- 
brėžę pralenkti Philadelphiją. 
Bet dar ne viskas: Martin, Rei- 
kauskąs, Grybas, Krance ir ke
letas kitų pasirodys, ką jie gali.

Dovanų rate šiandien stovi 
sekami kareiviai:
Philadelphia Veik. Kom. 314 
A. Kavoliūnas, Montreal 205 
P. Bokas, Waterbury . . 182 
Geo. Shimaitis, Montello 166 
A. Barčius, So. Boston . . . 161 
S. Reikauskas, Hudson . . 145 
K, Žukauskienė, Newark 125 
Al Klimas, Hartford .... 119 
J. Matačiunas, Paterson . 98 
V. Padgalskas, Mexico .... 94

V I.

žemiau paduotame surašė yra 
gana talentingų vajininkų, ku
rie lengvai įkops į dovanų lente
lę. štai eilė tų draugų, kurie dar 
parodys stebuklų.

šių? O gal dar niekas į jį tuo 
reikalu nesikreipė? šį klausimą 
negi mes atsakysim. Jį galėtų 
atsakyti tik pats šv. Antanas, 
bet jis juk nekalba į mus. O 
jo agentija—šv. Pranciškaus 
vienuolynas — vargiai šį dalyką 
paaiškins, nors ir būtų prašo
mas.

Kad religija yra valdančiosios 
klasės įrankis palaikyti darbo 
žmogų atitrauktą nuo tikrovės 
supratimo, tai jau daugeliui dar
bininkų yra aišku. Bet yra dar
bininkų, kurie dar tebesiranda 
religijos įtekmėje, kurie tebe
klauso religijos skelbiamų monų, 
nors tie monai, kaip kad čia 
įveltas šv. Antanas, dažnai yra 
ir gana juokingi.

Aš manau, kad bent kiek pro
taująs religinis žmogus sutiks 
su manim, jog čia dėstomas da
lykas apie šv. Antaną yra da
lykas be senso. Juk fašistų lais
vė Lietuvoj laikoma ne valia 
kokio tai šventojo — Antano ar 
kito—bet drausme, ginklu, kan
kinimais, kalėjimais, baudomis. 
Sergantieji kunigai, vyskupai ir 
pats Romos papa taisosi sveika
tą ne kokio šventojo valia, bet 
šaukiasi medicinos mokslo žmo
nes, prieš kuriuos viduramžių 
šventoji inkvizicija vedė aštrią 
kovą, kuriuos baudė sunkiomis 
kančiomis ir mirčia.

Ir drįsk tu man šitaip per
statyti visokius šv. Antano 
“amatus” ir jo “sugabumus” ir 
j ieškok lengvatikių! O jieško.. .

St. Jas—nis.

Bilbao, Ispanija. — Fašis
tai skelbiasi, kad užėmę dar 
kelis kaimus Asturijoj, 
šiaurinėj Ispanijoj.

Drg. D. Jonušas Paau
kavo $100 Darbininkiš

kiems Reikalams
Uolus darbininkų judėji

mo veikėjas ir rėmėjas, 
draugas D. Jonušas iš Sche- 
nectary, N. Y., paaukavo 
$100.00 svarbiems darbinin
kų judėjimo reikalams. Kai
po Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 18 kuopos finan
sų sekretorius, jis prisiuntė 
čekį į LDS Centrą, ir laiške 
pažymi sekamai:

“Šiuomi prisiunčiu $100 
čekį. Gavęs tėvų pomirties 
palikimą, sutikau dalį paau
kauti darbininkiškiems laik
raščiams, politiniams kali
niams ir kitiems svarbiems 
reikalams.

“Kas liečia pddalinimą, 
nenoriu smulkiai nurodyti. 
Manau, kad “Laisvei,” “Vil
niai” ir “Daily Workeriui” 
turėtu tekti stambesnė au
ka.”

Prisilaikant drg. Jonušo 
pageidavimo ir atsižvel
giant į svarbą kitų mūsų ju
dėjimo įstaigų, ta stambi 
auka tapo padalinta seka
mai: po $20 dienraščiams 
“Laisvei,” “Vilniai” ir “Dai
ly Workeriui”; $20 Lietuvos 
politiniams kaliniams ir $20 
Komunistų Partijos Lietu
vių Centro Biuro Agitacijos 
Fondui.

Reikia ištarti širdingą 
ačiū draugui Jonušui už to
kią stambią auką.

J. Siiirba.

Iš Sovietų Sąjungos
13,995 Prelekcijų

Kaip aukštai pastatyta ap
švieta, tą liudija vien tas fak
tas, kad Leningrado Prelekciju 
Komisija į tris metus turėjo 
suruošus 13,995 prelekcijas, 
kurių klausėsi 2,242,000 žmo
nių.

Elektros Gamybos Stotys .
Irkutsko ir Čitos srityje, 

budavojama septynios naujos 
stotys gaminti elektros jėgą. 
Kelios iš jų bus baigta iki 7 
d. lapkričio.

stiklelį. Levickis išgėrė ir už 
valandos mirė. Piktadariai api
plėšė jo namus ir pabėgo. Bet 
ant Christinovka stoties jie siu 
gauti. Pas juos rasta Levickįo 
turto.

Ispanų Vaikai
Į Sovietų Sąjungą iš Fran

cijos pribuvo 605 berniukai ir 
456 mergaitės ispanai. Jų tė
vai arba žuvo kovoj prieš fa
šistus, arba buvo fašistų su
šaudyti.

Sovietai Tokius Šaudo
Į miestelį Talnoje, Kijevo 

srityje, užėjo du vyrai ir mo
teris ir pas Levickį pasiprašė 
pernakvoti. Levickis priėmė 
ir suteikė savo kambarį. Sve
čiai pradėjo baliavoti atsineš
ta degtine ir pasiūlė Levickiui

Kazokų Chorai
Kazokai labai patenkinti 

Sovietų tvarka. Jų kaimuose 
ir miesteliuose susidarė skait
linga “Vorošilovo Raitarija”. 
Jaunimas savanoriai suorgani
zavo daug gerų kazokų cho
rų. Daugelis iš tų chorų taip 
gražiai dainuoja, kad važinėja 
po miestus ir labai patinka pu
blikai.
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Ar tiesa, kad Francijos 
socialistai pasitraukia iš 
Liaudies Fronto? Jei ištie
siu jie taip daro, tai kas at
sitiks su patim Liaudies 
Frontu?

Senas Jonas.
Iš Paryžiaus Ameriką pa

siekė tokios žinios: Po spa
lių 10 dienos kantoninių 
(municipalių) rinkimų, be
veik penkiuose šimtuose 
rinkimų vienetų jokios par
tijos kandidatas negavo bal
sų daugumos. Tuo būdu to
se vietose spalių 17 d. įvyko 
nauji balsavimai, kurių re- 
zultatus tik vėliau sužinosi
me. Pagal įstatymus, kan
didatais esti du, kurie pir
maisiais balsais gavo dau
giausia balsų.

Taigi, po spalių 10 d. 
Liaudies Fronto partijos 
(komunistai, socialistai ir 
radikalai socialistai) turėjo 
pasitarimą. Ten buvo iškel
tas obalsis, kad reikia lai
kytis respublikoniškos dis
ciplinos, būtėnt^ antruose 
balsavimuose remti tos par
tijos kandidatą, kuris pir
muose gavo daugiausia bal

sų. Su tuo sutiko konferen
cijos dalyviai ir po rezoliu
cija pasirašė visų partijų 
sekretoriai, kurių tarpe bu
vo ir Socialistų Partijos se
kretorius Faure. Po tos 
konferencijos Komunistų 
Partija ir Radikalių Socia
listų Partija išleido pareiš
kimą į savę narius, kad vi
sur jie prisilaikytų tos dis
ciplinos principo. Betgi So
cialistų Partijos Pild. Komi
tetas 30 balsų prieš 3 nuta
rė, kad jis nesutinka su 
konferencijos tarimu, kad 
sekretorius Faure pasirašė 
tik už save ir kad Socialistų 
Partija kiekvieną rinkimų 
distriktą ims atskirai: kur 
jai patiks Liaudies Fronto 
partijų kandidatas, ten 
rems, o kur ne, tai nerems.

Tai, žinoma, skaudus 
smūgis Liaudies Frontui. 
Francijos reakcija labai ap
sidžiaugė tuo socialistų el
gesiu. Tačiau tai dar nereiš
kia Liaudies Fronto sugriu
vimą, arba Socialistų Parti
jos pasitraukimą iš jo. Vis
kas rodo, kad ji tam fronte 
pasiliks ir reakcija apsi
džiaugė per anksti.
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Ar Galinu Kultūriniai Santikiai su 
Lietuva prie Dabartinės Valdžios?

laik-Nedidelė mūs lietuvių tauta valdžia neįsileistų užsienio 
ir nedidelė šalis. Jei ir visi te- raščių, tai nereikėtų įsileisti ir 
begyventume krūvoj, tai ir taip, 
palyginus su kitom pasaulio val
stybėm, Lietuva visgi stovėtų 
pačių mažųjų valstybėlių tarpe.

Mūsų nelaimei, apie trečdalis 
mūs tautiečių gyvename už Lie
tuvos ribų, užsieniuose. Didžiau
sias skaičius emigrantų lietuvių 
yra apsigyvenę Jungtinėse Val
stijose.

Kaipo tauta mes, lietuviai, ne
lengvai pasiduodame nutautini
mui. Pavyzdžiui galime paimti 
spaudos draudimo laikus prie 
carų valdžios. Ištisą gentkartę 
Rusijos - carai dėjo didžiausias 
pastangas surusinti lietuvius, 
bet neatsiekė tikslo. Prūsų lie
tuviai per desėtkus metų vedė 
kovą su kaizerio valdžia už tei
sę mokintis prigimtoj kalboj 
viešose mokyklose.

Amerikiečiai lietuviai nors 
jau keli desėtkai metų kaip ap
leidę gimtąjį kraštą, bet ar pa
miršome jį? Nieko panašaus! 
Palaikome savo lietuviškas kul
tūros, meno, apdraudos draugi
jas; leidžiame laikraščius, lo
šiame lietuviškus scenos veika
lus ir dainuojame lietuviškas 
dainas.

Taigi, prie visokių aplinkybių, 
nepaisant jokių sunkumų, didelė 
didžiuma mūs 'nepasiduodame 
nutautinimui. Lietuviais . gimė
me, lietuviais ir pasiliksime.

tė ir du savo “seimo”! viršinin
ku? Į sportą, matomai, jis ki
taip žiūri, negu kai kurie mūsų 
veikėjai sau persistato.

20-tos Sukaktuvės ir Dainų 
šventė

bės jieškodami, tai ar verta tą 
jų žygį remti?

L. Jonikas, 
Am. Liet. Kongreso Cen- 
tralinio Komiteto sekret.

Santykiai su Senąja Tėvyne
Kas gali pamiršti mūsų en

tuziazmą, kada išgirdome, jog 
mūsų senoji tėvynė Lietuva pa
siskelbė nepriklausoma valsty
be? Juk, pagalios, ir mes išei
viai nebuvome svetimi tai idė
jai. Daugelis mūs tiesioginiai ar 
netiesioginiai prisidėjome su 
plyta-kita prie patiesimo pama
to nepriklausomos valstybės na
mui.

Tarpe nepriklausomos Lietu
vos piliečių ir užsienio lietuvių 
užsimezgė artimesni, glaudesni 
ryšiai. Nebėra caro cenzūros. 
Galime apsimainyti mintimis, 
kultūros kuriniais su savo bro
liais Lietuvoj. Pasiunčiame 
jiem laikraščių, knygų. Jie mum 
prisiunčia savo kūrinių. Džiau
giamės visi.

Bet neilgai taip buvo.
Lietuviškas Cenzorius Negeres- 

nis už Rusišką
Valstybės istorijoj 20 metų 

labai trumpas laikotarpis. Mūsų 
senoji tėvynė neužil^p minės 
dvidešimtas metines sukaktuves 
nuo pasiskelbimo nepriklauso
ma. Bet, kas liečia mus išeivius, 
ta laisva ir nepriklausoma Lie
tuva jau vienuolikti metai kaip 
neegzistuoja.

Mums išeiviam, norintiem 
susisiekti su savo broliais, su 
idėjos draugais Lietuvoj, šian
dien jau reikia vartoti tokie pat 
konspiratyviški būdai, kokius 
vartojome prie Rusijos caro 
valdžios, šiandien, prie dabarti
nės Lietuvos valdžios mes, išei
viai, jau nebegalime nei aukų 
pasiųsti nuo fašizmo nukentėju
sių šeimynom Lietuvoj.

Nei vienas doresnis amerikie
čių laikraštis bei knyga į Lietu
vą neįleidžiami. Lygiai taip, 
kaip ir prie caro. Gal visam pa
saulyj nerasi tokios tautos, ku
rios išeivija taip būtų atskirta 
nuo senosios tėvynės, kaip mes, 
lietuviai. Ir tas daroma ne dėl 
mūsų ištautėjimo priežasties, 
bet dabartinės (Lietuvos vyriau
sybės nusistatymu.

Matote, net Lenkijos valdžia, 
kurią negalima skaityti daug ge
resne už dabartinę Lietuvos val
džią, o su savo išeiviais visgi 
daug geriau elgiasi?

Be to, negalima daleisti, kad 
-Lietuvos valdžia 
amerikiečių lietuvių 
bijodama “užkrėsti” 
valdinius socializmu
nizmu. Jei tik “svetimos idėjos” 
baime vaduodamas! Lietuvos

naziško “Berliner Tageblat,” 
nei komunistinių “Izvestijų.”

Šių žodžių autoriui nesenai 
teko matyti grąžintas lietuviškų 
knygų siuntinys iš Klaipėdos su 
pažymėjimu, kad tokios litera
tūros į nepriklausomą Lietuvą 
neįsileidžia. Tuom tarpu tas 
siuntinys buvo adresuotas vie
nam visuomenės veikėjui, ku
ris renka istorinę medžiagą apie 
lietuvių tautos kultūrinį vysty
mąsi. Ar prie dabartinių aplin
kybių tas galima? Spręskite pa
tys.

Kaip Tą Padėtį Pagerinti?
Nėra mažiausios abejonės, 

kad netik mum išeiviam, bet di
delei didžiumai Lietuvos gyven
tojų tokia padėtis nepatinka. 
Mes trokštame matyti savo tėvų 
kraštą ne tik nepriklausomu, bet 
ir laisvu, žinoma, kas liečia at
gavimą laisvės pačioj Lietuvoj, 
tas, didžiumoj, priklausys nuo 
jos gyventojų. Bet savo darbu, 
finansine parama galime daug 
prisidėti ir mes, išeiviai.

Pagrindai tam tapo patiesti 
Amerikos Lietuvių Kongrese, 
įvykusiame 1936 metais, birželio 
20-21 dd., Clevelande. Gal pirmu 
kartu mūsų išeivijos istorijoj su
sitaikė visos pažangiosios srio
vės — socialistai, komunistai, 
bepartyviai, kad—

“a. Teikti Lnetuvos žmonėms 
moralinę ir medžiaginę pagelbą 
jų kovoje dėl atsteigimo demo
kratinės tvarkos Lietuvoje ir dėl 
savo būklės pagerinimo; ir b. 
Rūpintis bendrais Amerikos lie
tuvių kultūriniais reikalais.”

Taigi, pradžia padaryta pui
ki. Sumobilizavom po Amerikos 
Lietuvių Kongreso vėliava arti 
šimto tūkstančių amerikiečių 
lietuvių. Kas gali apskaitliuoti 
kiek moralės ir materialės nau
dos tokis didelis būrys bendrai 
veikiančių žmonių gali suteikti 
Lietuvoj palikusiem mūsų bro
liam.

Lietuvos valdonai tą geriau
siai supranta. Dėlto jie suska
to siųsti pas mus savo rinktinius 
“sportininkus,” kad parodžius 
amerikiečiam lietuviam, jog štai 
ir mes, nors ir nė kieno nerinkti 
Lietuvos valdonai, o vistiek rū
pinamės jaunosios gentkartės 
kūno kultūra, sportu.

Mažai ką iš amerikiečių Lie
tuvos valdonai sužavėjo savo 
prisiųstais sportininkais, kurie, 
beje, važinėjo po nuolatine 
“apsauga” “seimo” narių. Bet 
kurie gerai nepermatė tikslo, 
tie, nors nesužiniai, pasidavė 
pagauti ant smetoninės meške
rės. Dalykas čia buvo dar ir 
tuom komplikuotas, kad prieš 
sportininkus, .kaipo lietuvius 
jaunuolius atvykusius parody
ti mum savo gabumus niekas ne
galėjo nieko -primesti. Sako, 
sportas juk nieko bendra neturi 
su politika.

Jeigu taip, tai kodėl Smeto
na kartu su sportininkais siun-

Ateinančiais metais minėsime 
dvidešimtas sukaktuves Lietu
vos nepriklausomybės. Kaipo 
lietuviam, tos sukaktuvės mums 
neapsakomai svarbios. Esu pil
nai įsitikinęs, kad 
kiečiai, tinkamai 
me.

Red. — Straipsnį dedame su
trumpinę, išleisdami tas vietas, 
kuriose pakartojama tai, kas pas 
mus buvo atžymėta.

mes, ameri- 
jas atžymėsi-

ir LietuvosBet nesnaudžia 
valdininkai. Jie išmoko panau
doti kiekvieną progą, kad sus
tiprinti savo režimą, kad užtik
rinti kuoilgesnį pasilaikymą 
prie valstybės vairo.

Sąryšyj su 20 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvėm, 
ateinančiais metais Lietuvoj 
rengiama visa eilė iškilmių. 
Viena jų, kurioje Smetona labai 
norėtų matyti ir amerikiečius 
dalyvaujant, tai “dainų šventė.”

Prie progos reikia paminėti, 
kad dabartiniai Lietuvos valdo
nais nieko bendro neturi su Lie
tuvos nepriklausomybe. Kada 
Lietuvos liaudis kovojo už nepri
klausomybę, tai tokie Smetonos, 
Tūbeliai ir kiti “didvyriai” siūlė 
padaryti 'Lietuvą “nedaloma” 
nuo Vokietijos imperijos. Juk 
jie ir karalių Lietuvai jau buvo 
susiradę ypatoj tūlo Uracho, 
vokiečio kunigaikščio. Taigi ir 
jų minėjimas dvidešimtų sukak
tuvių Lietuvos nepriklausomy
bės yra niekas daugiau kaip 
veidmainystė.

Turint tą viską omenyj, ar 
gali bent vienas pažangus ame
rikietis remti neteisėtos Lietu
vos vyriausybės užmanymus, 
nors jie ir būtų apkaišomi kuo- 
puikiausiais obalsiais? žinoma, 
kad ne!

Nemalonus Apsireiškimas
J

Lietuvos vyriausybė kviečia 
amerikiečių chorus dalyvauti at
einančią vasarą jų rėngiapioj 
“dainų šventėj.” Kad kviečia, 
tai juk neužginsi, tai jų valia. 
Bet kas galėjo tikėtis, kad pir
mutinis tokį pakvietimą priėmęs 
amerikiečių choras bus pažan
giosios sriovės! Dar neteko ma
tyti spaudoj skelbimų, jog į Lie
tuvą rengiasi vykti kokis tauti
ninkų ar klerikalų globoj esąs 
choras, bet karščiausiai subruz
do choras, kuris i.kišiol visų bu
vo laikomas kaipo socialistų- 
naujieniečių. Turiu mintyj cho
rą Pirmyn, Chicago j.

Taigi, taip dalykams susidė
jus prisieina išstoti viešai per 
spaudą ir pasikalbėti “akis į 
akį”. Mes priversti pasistatyti 
klausimą: Ar dabartinė .Lietu
vos vyriausybė rengiasi tom iš
kilmėm visos liaudies labui, ar 
vien savo prestyžo pakėlimui?

Jeigu Lietuvos valdžiai rū
pėtų liaudies labas, tai ji nebū
tų uždariusi visas kultūrines, 
ekonomines organizacijas; ji 
įsileistų užsieniuose spausdina
mus lietuviškus laikraščius ir 
knygas. Ji leistų Lietuvos pilie
čiam laisvai susisiekti su savo 
broliais išeivijoj.

O jeigu smetoniniai valdonai 
■ rengia tas iškilmes tik sau gar-

Laisvoji Sakykla

listas rašo: šuo ties jo kampu 
“pakelia koją”.

Šitoki ginčai ištikrųjų pri
klauso vaikėzams, nes tik vai
kiščiai pūdyme .kartais ginčija
si tos rūšies žodžiais. Bet jų ne
pataisytum vaikėzo vardu. O mi
nėtas savaitraštis da tokių žo
džių nevartoja, bet jį anas li
beralas vis vadina vaikėzu, ne
paisydamas net jo žilstančios 
galvos!

Palikim šmeižtus fašistams 
ir.... dorininkams, davatkoms.

Kas nedorumu kitus mokina 
dorodės ?

Davatkos tankiai kolioja ne
gražiai šnekančius.

Dėl to Lietuvos kaimo jauni
mas, kaip esu kartą girdėjęs, 
juokus darydavo šitaip:

“Kad tave velniai, kodėl 
taip negražiai šneki?”

“O tu, rūpuže, nekeik!”
Tai šitaip Lietuvos kaimo jau

nimas išjuokdavo dorininkų bū
dą.

tu

LIETUVOS ŽINIOS
Darbininkai Pageidauja Pa
lengvintomis Sąlygomis Pirkti 

Senus Kareiviškus Rūbus

Liet, krikščionių darbininkų 
Prienų skyrius prašo Darbo rū
mų tarpininkauti, kad Prienų 
darbininkai palengvintomis są
lygomis galėtų pirkti iš kariuo
menės parduodamus senus rū
bus. Dabar tie rūbai parduoda
mi iš varžytynių. Juos nuperka 
vertelgos už kelius litus, o pas
kui pardavinėja po keliasde
šimt. Pav. seną kareivišką mi
linę vertelgos perka už 3-4 lt., 
o parduoda po 20-25 lt.

reika- 
savo 

girti ? 
darbo

A. P. šmeižtas.

neįsileidžia 
laikraščių 
savo pa

ar komu-

riems virtuvės reikalams. Be to, 
jisai naudingas ir siuvėjams.

Studentas neturi’ lėšų ne tik 
išrad. eksploatuoti, bet ir užpa
tentuoti.

Šiaulių Darbininkai Nori Miš
kų D-to Malkų Sandėlio

Šiaulių miesto darbininkai 
šiomis dienomis Darbo rūmams 
atsiuntė prašymą, kad būtų pa
daryta atitinkamų žygių ir Miš
kų d-tas Šiauliuose įsteigtų 
malkų sandėlį. Savo prašymą 
darbininkai motyvuoja tuo, kad 
dabartiniai malkų pirkliai už 
malkas ima aukštas kainas ir 
darbininkai negali kiek reikia 
malkų pirkti.

Iš degančių namų kaimynai 
ištraukė Liudviką, kuris nors ir

Studentas Išrado Šildomąją 
Žvakę

Nesenai grįžęs iš Lenkijos ka
lėjimų stud. VI. Gaižutis, kur 
sėdėjo už politiką, atsivežė su sa
vimi ir savo išradimą — šildo- buvo smarkiai apdegęs, silpnas, 
mąją žvakę, šį chemiko išradi- bet vežamas į policiją sakėsi pa- 
mą galima, esą, pritaikyti įvai- degęs trobesius.

Rašau šias kelias pastabas 
tam, kad šmeižimų, koliojimų 
būtų mažiau laikraščiuose.

Nekalbu apie fašistų laikraš
čius : šiuose turi būt ir tarpt tas 
niekingas įprotis, nes tie ponau
janti padaužos—fašistai neturi 
visuomeniškai kūrybinių princi
pų, tikslų, troškimų. Jų maža 
grupė susiorganizavus tam, kad 
valdžius brutale jėga didžiau
sią dalį tautos ir kad naudojus 
ją savo turtėjimui. Neturint kil
nių tikslų, visuomeniškų tikslų, 
kas gi jiems belieka kalbėti pro
pagandos ir agitacijos 
luose? šmeižti, niekinti 
priešus. Ką gi jie turi 
Tautą-visuomenę, liaudį,
žmones? Ne! Liaudis, darbinin
kai turi tylėt prieš juos. Fašis
tai išsižadėję valdyti liaudį. Ji 
jiems yra kaipo priešas. Jie sa
vo prakalbose ir laikraščiuose 
tegali girti tiktai save, fašistinę 
valdžią. Todėl šmeižtų, kolioji
mų neišimtum iš jų laikraščių 
nei deginančia plunksna.

Aš noriu tik pažangiųjų žmo
nių susivaldymo, susilaikymo. 
Jie turėtų laikytis, kiek galėda
mi, nuo šmeižtų, koliojimų, nes 
tie aptamsina jų gerąsias min
tis, geruosius kritikos nurody
mus. O ir skaitytojų didelę dalį 
atpratina nuo skaitymo tų re
dakcinių straipsnių, kur yra ko- 
1 iojanti kritika.

STOKITE Į KONTESTĄ 
Gavimui "Laisvei” Skaitytojų

Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas yra prašomas gauti nors vieną nau
ją skaitytoją savo dienraščiui laike vajaus. Naujiems skaitytojams 
yra nupiginta “Laisvės” prenumerata: $5.00 metams ir $2.75 j>usei 
metų. Seniems skaitytojams, atsinaujinant “Laisves’* prenumeratą 
kaina $5.50 metams ir $3 pusei metų. Bet seni skaitytojai kurie 
atsinaujins “Laisvės” prenumeratą metams gaus dovanų knygų vertės 

$1.00. Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto surašo: •

Anthony Eden, Anglijos užsienio reikalų sekretorius, kal
ba Tautų Lygos Susirinkime, Genevoje. Jis priminė Itali
jai, kad ji dar gali prisidėti prie gaudymo piratų Vidurže
mio Jūroje. ,

Šmeižimas ypatingai blogas 
tas, kuris puola ant Šmeižikų, 
rėkdamas, kad, ve, tie yra šmei
žikai.

Vienas dienraštis (liberališ
kas) rašo:

“K o m u n i s t ai nemoka be 
šmeižtų ir insinuacijų ginčy
tis. . .”

Tatai parašęs, redaktorius■ 
duoda šitą citatą iš komunistinio 
dienraščio: “Atrodo, kad tam 
(liberališkam) laikraščiui svar
bu tik tas, iš kur jis turi mate
rialinės naudos. Kita viskas jam 
niekai.”

Tai ve, šitą mintį tasai lib. 
dienraštis vadina šmeižtu ir in
sinuacija. Rodos, noras materia
linės naudos nėra nuodėmė. Yra 
tai faktas. Paminėjimas to fak
to nėra insinuacija. Tiktai sa
kinys “kitas viskas jam nie
kai” yra jau ironija.

Bet kaip lib. dienraštis rea
guoja į šitą, anot jo, šmeižtą?

Sako:
“Į tokį komunistiškų kiaulėzų 

priekaištą mums, žinoma, nėra 
reikalo atsakinėti.”

Va, tai “kiaulėzai,” a?
Ar šis žodis nėra šmeižtu?
Tuo būdu užmuša visą argu

mentą, vięą kritiką* diskusijas. 
O nieko nepasako. Nieko neįti
kina.

Tas pats dienraštis vieno fa
šistinio savaitraščio redaktorių, 
kada tik mato reikalą atremti jo 
keistą argumentaciją, kitaip ne
vadina, kaip “vaikėzu”, šis žo
dis ne toks bjaurus, kaip “kiau- 
lėzas,” bet visgi šmeižtų rūšiai 
priklauso, šitie žodžiai nieko ne
pasako. Ir liberališkajai dema
gogijai jie, man rodos, netinka,6 
nes nieko nepatraukia, nieko ne
įtikina, o svarstomąjį dalyką nu
neigia, tariant vienu žodžiu: ap- 
švietos nelieka, šitokia demago
gija, neigianti apŠvietą, tinka 
tik fašistams, klerikalams ir ki
tiems atgaleiviams.

Fašistų dienraštis šitaip nu- 
kovojo komunistų dienraštį: 
girdi, komunistų dienraštis ne
kaip platinasi, mes aš jį kartą 
mačiau “vyrų name”.

(Kodėl tas žurnalistas nerado 
to ir “moterų name”?).

Apie kitą dalyką tasai žurna-

“Laisvės” Vajus Gavimui Naujų Skaitytojų

Prasidėjo 1 Dieną October ir Baigsis 30 Dieną November
Yajininkams Yra Skiriamos Sekamos Dovanos:

1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6—$15; 7—$12; 8—$10; 9—$7 ir 10—$5

Tuojau Stokite į Vajų ir Gaukite Vieną iš Dovanų 
-------------------------------------------------------------------------  > '■ 1 ■ ■ ■ ■.- ■», > 

h-------------------- •;
MOTINA

Apysaka iš Darbininkų gyvenimo ir 
kovų Caro laikais Rusijoj.

Parašė MAXIM GORKI. Kaina $1.00

MORTOS VILKIENES 
DIVORSAS

Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
kovoj su religijiniais prietarais organi

zavimosi ir švietimosi laikų istorija.
Paraše M. RASODA'-MIZARA. Kaina $1.00 

_____________ | •

BEŠVINTANTIS RYTAS
Stasio Jasilionio eilių rinkinys. Labai 
naudinga kiekvienam pasiskaityti ir 

svarbi turėt namuose lavinimui 
vaikučių deklamot. Kaina 50c.

DARBININKO SVEIKATA
Knyga apie Anatomiją bei žmogaus kū
no sudėtį, su nurodymais kokio maisto 

reikalinga palaikymui balansuoto 
organizmo.

Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina $2.00

ALKOHOLIS
IR SPIRITINIAI GĖRIMAI

Nurodoma kur ir kaip naudojant 
Alkoholį jis yra naudingas. 

Parašė DR, KAŠKIAUČIUS. Kaina 50c.

PIRMOJI PAGELBA
LIGOJE IR NELAIMĖJE

Parašė Dr. Kaškiaučius, paduodamas 
receptus kaip žmogus gali save gelbėt 
staigoj ligoje bei susižeidime. Kaina $1.

KIEKVIENAM NAUDINGOS BROŠIŪROS
B

Marksizmas ir Tautinis 
Klausimas

(Kartu ir apie. Lietuvą)
Parašė J. STALINAS. Kaina 35c.

Kodėl Tures įvykti Komunizmas?
Parašė Olginas. Kaina 10c.

ISPANIJA 
(Fašistų Užpuolimo Metu) 

Parašė V. ANDRULIS. Kaina 10c.
Knygute Apie Partijos Darbo 

Trūkumus ir Likvidavimą 
Trockizmo

Parašė J. STALINAS. Kainą 10c.

Socialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungos Konstitucija

Tai Sovietų Sąjungos pagrindiniai 
x įstatymai. Kaina 5c.

Krikščionybe Ar Komunizmas?
Paraše A. BIMBA. Kaina 5c.

Krikščionybe
Ir Ką Ji Davė Darbininkams?

Parašė A. M. METELIONIS. Kaina 5c.

Jei iš čia sužymėtų knygų nepasirenkat sau, tai galite pasirinkt 
iš ALDLD leidinių. Kurie gaus naują skaitytoją visiems metams 
o konteste nedalyvaus taipgi gali pasirinkt dovanų knygų iš * 

aukščiau sužymėtų. Už metinį skaitytoją $1.00 vertes,
X ' o už pusmetinį 50c.
Naujas prenumeratas ar atnaujintas kartu su pinigais siųskite:

“LAISVE”, 427 Lorimer Street, BROOKLYN, N. Y

■i



Puslapis Ketvirtas laisvi Pirmadien., Spalio 18, 1937

Frank Pitcairn Vertė D. M. šoloipskas.

ISPANIJA KOVOJE
Los Angeles, Calif

(Tąsa)
Mes visi žinojome, kad fašistai genero

lai jau turėjo prieš liaudiečius pirmeny
bę sunkioj artilerijoj ir amunicijoj, kad 
pas juos buvo veik visi armijos oficie- 
riai, kurie sulaužė prisieką ir pabėgo pas 
fašistus, kad jie turėjo užsienio karei
vius prieš savo tėvynę. Mes gi tik pra
dėjome kovą už sudarymą liaudies armi
jos. Naujokus į aštuonias dienas “išla
vindavome” ir jau siųsdavome į karo 
frontą, kur jie turėdavo susikirsti su se
nais kareiviais, vadovystėj senų oficie- 
rių ir išlaikyti galingą artileriją. Jau 
vien tas parodo sunkumus kovos.

Caballero apsistojo mažoje vilioję prie 
Guadarrama kelio, kur jam buvo paran
ku gauti žinias iš visų fronto dalių. Mau
rer, kuris bijojo, kad mums neleis taip 
arti fronto prieiti, ko jis norėjo, atsisė
do prie automobiliaus rato, kuris stovėjo 
ant kelio, ir nuvežė mane ir Del Vajo į 
kaimą.

Griovyj, šalimais kelio, mes pamatėme 
kuopą Liaudies Gvardijos kareivių. Jie 
buvo apiplyšę ir purvini. Jie išrodė ne
paisančiais. Jie buvo pripratę pildyti tik 
komandierių įsakymus senoj tvarkoj ir 
cfabar nemokėjo prie aplinkybių prisitai
kyti, neturėjo asmens iniciatyvos. Jie 
skyrėsi nuo liaudies milicijos kareivių, 
kurie buvo drąsūs, gabūs ir naudojosi 
kiekviena proga, kad apsiprausti, apsi
valyti, vandenį atsivilkdavo 
tankiai po kulkų lietum.

Kaip vėliau sužinojome, 
Gvardijos komandierius- buvo 
ruošiant išdavystę. Jis norėjo ir gvardie
čius pervesti pas fašistus. Komandierių 
sušaudė. Po to trys kovotojai iš liaudies 
milicijos nuvyko pas gvardiečius ir juos 
nuginklavo. Tai buvo labai įdomus atsiti
kimas. Kaip kurie gvardiečiai verkė, tei
sinosi, kad jie ilgai ištarnavę, kad jie iš
tikimi liaudžiai. Kaip kurie rėkavo, kad 

r—jie .neatiduos ginklų. Bet jų tarpe buvo 
ir sąmoningų, kurie suprato, kad kitaip 
negalima, kaip pasiduoti. Paskui visi ati
davė ginklus ir amuniciją. Jie buvo pa
siųsti į Madridą, kur buvo išskirstyti 'į 

* kitas kareivių grupes ir suteiktas poli
tinis apšvietimas.

Piliečių Gvardijos buvo čielas korpu
sas. Liaudies respublika jį paleido, o ge
resnius karius paskirstė į kitas armijos 
dalis, kurios vadinamos Respublikos 
Gvąrdija. Respublikos Gvardija didvy
riškai kovojo prieš fašistus Sierra Gua
darrama kalnuose.

Mes pasiekėme liaudiečių štabą Gua
darrama kaime. Štabo namas buvo svei
kas, nors visi kiti pastatai sugriauti ar
ba apdaužyti. Mes pasikalbėjome su se
nyvų generolu Richelme, tūlais jo oficie- 
riais ir su vienu-kitu liaudies milicijos 
vadu. Čia pas mane užgimė mintis, kuri 
vėliau pilnai pasitvirtino, kad buvusios 
reguliarės armijos oficieriai nors ir ban
do būti veiklūs, gabūs, bet jie neprilygs
ta jauniems liaudies milicijos komandie- 

z riams, kurių tarpe buvo daug paprastų 
darbininkų.

Oficieriai su pasididžiavimu kalbėjo 
apie sugabumus liaudies milicijos, bet at
rodė, kad jie dar nesupranta, kaip tą pa
naudoti ir suderinti su nauja drausme. 
Mes susėdome aplinkui stalą, kuris buvo 

apie mylia atstoj nuo mūšio fronto, 
eime laukė pranešimų iš kovos lau-

viedrais,

Liaudies' 
sugautas

4
1/

supratimas apie Ispaniją su- 
Anglijoj?—klausė manęs Richel- 

žmogus vedantis draugišką pa- 
Komandierius liaudies mili- 

pasilenkė priekin, laukdamas atsa-

mjoj
u, kad rinkimų pergalės 

ir Francijoj jau paveikė ir į 
darbininkus, laužant bendram 

užtvarus, kurie kliudo Anglijos 
’ vienybei. Ginkluotas fašistų 
dar ryškiau parodė darbinin- 

dkalingumą vienybės, nes kiek- 
protaujančiąm žmogui matomas 

vojus ir būtinas bendras fron 
išizmą, kad tik politinis neži-' 

nematyti arba politinis šar- 
priešintis.

— tarė rimtai vienas mi-

licijos komandierius, kuris pirmiau buvo 
skulptorius, — kad fašistų sukilimas dar 
daugiau kaip ką užmušė, negu kareivius 
Guadarrama kalnuose.

— O ką? — užklausė generolas Rich- 
elmė.

— Iliuziją apie tai, kad galima įgyti 
demokratiją arba jos vaisiais naudotis 
nepanaudojus maksimalio kiekio jėgos— 
aš pabrėžiu maksimalio įtempimo jėgų 
visos liaudies, jeigu ta liaudis nors tam 
tikrame laipsnyj nori naudotis demokra
tija ir laisve.

Yra žmonių, kurie norėtų turėti laisvę 
visai mažai energijos panaudoję. Ir, ži
noma, yra žmonių, manančių, kad demo
kratija jiems neturi daug apeiti, bet toki 
perdaug vėlai pastebi tą, ką jie nustojo. 
Visi jie gelbėja pasilaikymui tos svajo
nės, būk fašistinis pavojus yra daug ma
žesnis, negu jis tikrumoj yra, kad galų 
gale priešas gal neužpuls, o iš to išplau
kia supratimas, kad nebus reikalingas ir 
panaudojimas jėgų savo laisvės apgyni
mui.

Kada aš kalbu apie maksimalį jėgos 
reikalą, tai aš turiu mintyj pasiryžimą 
kovoti iki mirties, o taipgi, jeigu reikia, 
tai* kovoti begailestingai, nepertraukian
čiai, iki paskutinio kraujo lašo, kovoti 
kasdien. Daug yra pasirengusių “nu
mirti paskutinėj kovoj,” sprendžiamoj 
kovoj. Bet kur kas mažiau pasiruošusių 
tam, kad pilnai atidavus visas savo jė
gas ir energiją kovai, kuri reikalinga 
liaudies pergalėj.

Yra apysaka, — užmiršau jos vardą,— 
kurioj sako, kad tik tada, kada žmogus 
pasirengęs, net savo gyvenimo nesigailė
damas, pasišventęs kovai ir įsitikinęs, 
kad priešą nugalės, kad tik tada ir nu
galės.

— Kada jūs taip kalbate,—tarė kitas 
milicijos komandierius, pirmiau buvęs 
mechanikas, — apie žmones pilnus svajo
nių, tai jūs dar turite atminti, kad tūli 
niekšai tiksliai kalba apie tai. Ar jūs su 
manimi nesutinkate? — jis kreipėsi prie 
manęs.

—Žinoma, kad yra niekšų,—atsakiau 
jam ir įvertinau kaip kuriuos Anglijoj 
liberalų vadus net pacituodamas jų pa
reiškimus.

— Taip, taip,—tarė milicijos vadas, 
buvęs skulptorius.—Yra pasaulyje niek
šų. Bet ar gi jūs manote, kad jie dar il
gai galės apgavinėti anglus darbininkus? 
Kokia tikroji padėtis jūsų darbo unijo
se?

— Aš manau,—atsakiau jam,—kad 
draugas Del Vajo, kuris tik sugrįžo iš 
Londono darbo unijų kongreso, gali ge
riau už mane tą papasakoti.

Mes grįžome į vilą, kur buvo Largo 
Caballero.

Už pusės valandos mėlyname danguje 
virš Guadarramos pasirodė priešo lėk
tuvas, kuris, atrodė, atsargiai sukdamas, i 
jieško tam tikro taško. Matyti, jis jį su
rado. Fašistų lakūnas be tam tikrų in
formacijų negalėjo žinoti, kad Guadar
rama pakalnėj yra Largo Caballero ir ei
lė kitų veikėjų.

Priešo lėktuvas sukosi, artinosi ir lei
dosi vis žemiau. Pagaliau, jis numetė 
pirmą bombą įš kelių šimtų pėdų aukščio 
—tiesiai prie vilos sodį, kur buvo apsi
stojęs Caballero. Antra bomba sprogo 
ppe pat lango, pripildydama dūmais ka
vinę. Del Vajo, pirmu, kartų bėgy j kelių 
parų, sudėjo akis čia ant grindų, Cabal
lero kumščiais buvo pažadintas. Jie abu 
laiku suspėjo pribėgti griovį ir pasislėp- i 
ti. i

Priešo lėktuvas bombardavo apie pen- į 
kioliką minučių, o paskui, matyti, nus
prendė, kad jis jau savo darbą atliko.

Kiek man žinoma, kaltininkas šio bom
bardavimo —■ šnipas nebuvo sugautas, 
Fašistai po bombardavimo buvo pasigy- 
rę, kad jie užmušė Largo Caballero.> 
Taip mes ir nesužinojome, kas tuo šnipu 
buvo, ar vienas iš tų, kurie su mumis va
žiavę ąųtomobįliuje iš Madrido, ąr žųio- 
gus, su kuriuomi mes kalbėjomės ant ke
lio, ar kas nors iš fronto štabo.

(Tąsa bus)

Apie ALDLD Kuopos Susirinki
mą, Prakalbas ir Drg. Pruseikos 

Atsilankymo Pasekmes
Kuomet rašiau, kad losange- 

liečiai laukia drg. L. Pruseikos, 
tai neapsigavau, nes ne tik kur 
spėjo atsilankyti rado mąlonų 
priėmimą, bet visi lietuviai gėrė
josi drg. Pruseikos prakalbomis, 
pasikalbėjimais ir pamokini
mais.

Kadangi apie pikniką ir pir
mas prakalbas rašiau, tai dabar 
pradėsiu nuo ALDLD kp. susi
rinkimo, kuris atsibuvo 3 d. 
spalio, šis susirinkimas buvo 
interesingas ir svarbus tuom, 
kad tapo oficiališkąi priimti tie 
56 nariai, kurie prisirašė laike 
dviejų mėnesių vajaus. Kuomet 
fin. raštininkas M. Pūkis per
skaitė naujų narių vardus ir tų, 
katros daugiausiai prirašė, tai 
kilo entuziazmas ir aplodismen
tai tiems, kurie įstojo į mūsų 
apšvietos ir kultūros organizaci
ją ir toms, kurios pasidarbavo, 
kad mūsų ALDLD 145 kuopa 
paaugo nuo 54 iki 110 narių I 
Tomis pagarsėjusiomis vajinin- 
kėmis yra draugės Ona Pukie- 
nė ir K. Repečkienė. Visas susi
rinkimas išreiškė joms padėką 
ir kp. pirmininkas d. J. Pupis 
įteikė varde kuopos po gražią 
dovanėlę už jų gražų pasidarba
vimą, kad. ir ant toliaus atsimin
tų aktyvumą. Šis pavyzdys lai 
būna visiems draugijos nariams.

Kadangi aš jau rašiau apie 
tuos 35 narius, kurie prisirašė 
rugpjūčio mėnesį, tai dabar su
pažindinsiu “Laisvės” skaityto
jus, katrie rugsėjo mėnesį pri
sirašė. Štai jie: J. Baginsky, Al- 
gird Oak.vid, John ir Anna . Wi
se, J. Pociūnas, K. Zlotkienė, E. 
Slesoriūnienė, E. Oakvidienė, J. 
Kuliešius, G. Kvietkauskas, J. 
Briedis, J. ir B. Chapnavai, J. 
Daukša, P. ir R. Vaitkai, S. Mi- 
zarienė, V. Savas, J. ir M. 
May’s ir F. Mičiųlienė.

Toliaus išrinkta trys gabios 
narės laikraščių vajininkes —: 
d-gės Levanienė, Briedienė ir 
Pečiulienė, kurios, kuopos var
du, dalyvaus “Laisvės” ir “Vil
nies” vajuj. Joms turi padėti vi
si nariai ir pritarėjai.

'Kadangi yra atvažiavęs iš 
Chicagos drg. W. Kastėnas, ku
ris dirbo prie “Vilnies” ir gerai 
supranta lietuvių gramatiką, o 
losangeliečiai nori mokytis gra
matikos, tai nutarta įsteigti 
mokyklėlę lietuvių kalbos ir ra
šybos. Ir kaip rodos, mokyklėlė 
bus ketvirtadienių vakarais, 435 
E. Boyle Ave. Norintieji moky
tis, prašomi. Taipgi padaryta 
daug kitų gerų tarimų ir ąnt pa
baigos drg. L. Pruseika pasakė 
gerą prakalbėlę apie organizaci
jų reikalus ir uždavinius.

Po susirinkimui drg. Bušai

užsiprašė ant pietų drg. Prusei- 
ką ir kitus, kur skaniai pavai
šino ir dalyviai sudėjo $8 aukų 
“Western Daily Workeriui”. 
Aukavo po $1: Pruseika, Babi- 
čiai, Pūkiai, Repečkai, Rupiai, 
Savis, Bušai ir Rufienė. Tai 
gražus pasirodymas! >

Spalių 3-čios d. vakare buvo 
antros prakalbos, surengtos LDS 
augusių ir jaunuolių kuopų, drg. 
L. Pruseikai. Kalbėtojas labai 
gerai išdėstė Amerikos rev. tra
dicijas pritaikant prie šių die
nų klasių kovos ir antru atveju 
kalbėjo apie spaudos reikšmę. 
Pertraukoj, d-gė Levanienė su
dainavo porą gerų dainelių, V. 
Babičius, jaunuolis, paaiškino 
apie jaunuolių veikimą ir buvo 
renkamos aukos padengimui lė
šų. Surinkta virš 13-kos dole
rių. Tad ir šios prakalbos gerai 
pavyko ir klausytojams patiko 
kalbėtojas.

Spalio 4-tą d. L. Pruseika kal
bėjo L. L. N. Kliubo susirinki
me apie pašalpinių draugijų 
naudingumą. Taipgi d-gė Karo- 
sienė, kuri lankėsi Los Angeles 
iš Oaklando unijų reikalais, irgi 
kalbėjo apie veiklą CIO unijų.

Be didesnių sueigų, drg. Pru
seika dalyvavo mažesnėse ir vi
sur gerai pavyko. Kadangi drg. 
Pruseika važinėjo “Vilnies” rei
kalais, tai gauta 26 “Vilnies” 
skaitytojai, presui $25 aukų, 
skelbimų kalendoriui ir tt. Viso 
iš Los Angelio “Vilnies” naudai 
gauta virš 200 dolerių. Tad ir 
medžiaginės geros pasekmės.

Tad galima sakyti, kad laike 
dvejų savaičių buvimo drg. L. 
Pruseikos Los Angelyj, atnešė 
naudos mums, jam ir “Vilniai.”

Prieš važiuosiant drg. Pru
seikai į San Francisco, pas d-gus 
Levišauckus tapo surengta iš
leistuvių vakarienė, kur dalyva
vo ir d-gė Karosienė. čia išsi
reikšta didelis pasitenkinimas d. 
Pruseikos atsilankymu ir su
mesta $7.50 “Vilnies” preso iš
mokėjimui. Drg. Pruseika, iš
reikšdamas savo įspūdžius, atžy
mėjo, kad jis labai patenkintas 
atsilankymu į Los Angeles ir jo
jo priėmimu. Ypač jam patin-

ka, kad-lietuvių veikimas eina 
sparčiai ir gerai.

Mes linkime drg. PruĮseikai 
gerų pasekmių Oaklande, San 
Francisco, -Oregon City, Port
land©, Tacomoj ir Seattle j.

M. Pūkis.
P. S. Pirmesnėj koresp. au

kautojų surašė, dėl “Vilnies” 
pikniko, padaryta klaida. Ten 
pažymėta, kad aukavo J. Bak- 
šis, o turi būti J. Babičius.

ASTURIEČIŲ NARSA SU
LAIKO FAŠISTUS

Hendaye, Frąnc.—Ispani
jos pasienis.—Patys Ispani
jos fašistai stebisi narsa ir 
atkaklumu Asturijos milici
ninkų, kurie vis užkerta fa
šistam kelius į Gijoną, šiau
rėje.

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

Taipgi atmalia- 
voju jvajriom 
spalvom.

JONAS STOKES
812 Marion St„ kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Gleumore 8-6191

“Laisvės” Koncertas*
Šiemet mūsų dienraščio Koncertas bus įvairesnis 

negu bent kada< buvo.

Bus Nauju Lietuvišku Talentu
Norime supažindinti Brooklyn© visuomenę su visais 
Amerikos Lietuyių Artistais bei talentais. Tad kas 
metai duodame naujų dainininkų iš tolimesnių miestų.

Šiemet Ju Turėsime Daugiau Negu Bent 
Kada Esame Turėję

‘■Laisvės” Koncerto bilietai jau gatavi; sėdynės re
zervuotos, įžapga 5Oc, 75c ir $1.00. Nesivėlinkite 

įsigyti bilietus.

Bus Sekmadienį, 14 Lapkričio-Nov.
Po Koncertui Bus Šokiai, Griežiant Gerai Orkestrai

Vien tik šokiam įžanga 50c . /

BUS LABOR LYCEUM SALEJE
949 Wijloughby Ąye., Brooklyn, N. Y.

Koncertas prasidės 3 vai. dieną, šokiai 7-tą vai. vak.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T»J. Triangle 8-8621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikfitynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIŲS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėl a i.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886 =============^==u

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

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senviČiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly 
Rolls. Siunčiame duonas per paštą i kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas. / •

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

5
S Odos-Kraujo-Nervy Chroniškų 
d LigŲ Gydymas Vyram-Moterim
5, I Patenkinančios, ir Greitos Pasekmes
į// KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER- 
Z VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 
k 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 Pijnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union Sq. ir Irving PI. New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,
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Alcoholic Beverage Con- 
Fulton Street, Borqugh 
of Kings, to be consumed

Avenue H, .Borough of 
Kings, to be consumed

of 
on

NOTICE 
RL 3800

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

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

trol Law 
rough of 
consumed

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

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

at retail under Section 
Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Borough 
be con-

NOTICE 
RL 5021

15 
of

Bo- 
be

SALAYKA 
Brooklyn, N.

ROCCO 
d-b-a Alps 

5416—16th Ave.,

MAX HECKEL 
d-b-a Narrows Inn 

9216—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

SCALI
Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.

JOHN PERROTTA 
d-b-a Greenwood Grove 

Ave., Brooklyn, N. Y.

KONIARZ & STANLEY KILINSKI
Ave., Brooklyn, N. Y.

Alcoholic Beverage Con- 
Union Ave., Borough 

of Kings, to be consumed

be consumed on the premises. 
THOMAS ALLICINO

20 Somers St. & 2041 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y.

MARTHA ENGLER 
(Bill’s Bar &' Grill)

N, Brooklyn, N. Y.

J. GROTE 
Brooklyn, N. Y.

1 Law at 96 
Brooklyn, County 
tho premises.

STEPHEN 
Berry St.,

VERRUTO and 
SORRENTINO 
Restaurant)

Brooklyn, N.

Ave. N, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

TAVERN. INC., 
Brooklyn, N. Y,

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

7409 
of

I Law at 59 Meserole Street, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

RAYMOND D. BLIVEN
Meserole Street, Brooklyn, N. Y.

REST. CORP.
Brooklyn, N. Y.

COST CURTIS, INC.
1380-1 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Mill Avenue, Borough

Alcoholic Beverage Con-
Bergen St., Borough 

of Kings, to be consumed

Ave. N, Borough of

Alcoholic Beverage Con-
Avenue J, Borough 

of Kings, to be consumed

DEMAIRO 
Brooklyn, N. Y

LOUIS 
(Wyckoff Center Bar & Grill)

201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

FRANK DUMCHES 
1425 Rockaway Parkway, Brooklyn, N.

Kings, to be consumed
O’CONNOR

Brooklyn, N.
Broklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 361 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 426 Ralph Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS DEUTSCH
426 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

si

į

^Pirmadien.f Spalio 18, 1937 DXISV1 Puslapis Penktas

1. ADOMAITIENĖ, Adelė, gyvenan
ti New Yorke.

2. ADOMAITIS, Jonas, gimęs Pelai- 
niškių k., Pašvytinio v., Šiaulių ap
skričio, prieš Didįjį Karą gyvenęs 
Pittsburgh, Pa.

3. ATKOČIŪNAS, Juozas, ir BRIGI
TA PAULAUSKAITĖ - PELIAC- 
KIENĖ, iki Didžiojo Karo gyvenę

Steger mieste, Illinois valst.
z 4. BIELSKUS, 

gyvenęs adresu
Tomas, dar pernai
876 Hart

Vincas, 
Gražiškių

kilęs iš 
v., Mari-

Chas, 
gyve-

gyvenęs 
Boston,

1904 
apsi-

5. BIRŠTONAS
Graubalkos k., 
jampolės apskričio, iki 1928 gyve
nęs 1535 Wood St., Philadelphia, 
Pa.
BUNEVIČIUS, Mikas, gyvenęs 

Brooklyn, N. Y.
DAILYDIENĖ - RAMANAUSKAI

TĖ, Emilija, gimusi 1909 m. Phi
ladelphia, Pa., paskutinis adresas: 
211 E. 81st St., New York, N. Y.
IVANAUSKAS, Adomas, paskuti

niu laiku gyvenęs Shenandoah, Pa. 
JANKEVIČIUS, Povilas, gyvenęs 

Elizabeth Port, N. J.
' 10. KARALIŪNAS, Juozas, turįs 

apie 50 mt. iki 1932 m. tarna
vęs J. A. V. kariuomenėje.

11. KERZA, Jonas.
12. KLYSČIŪNAS, Antanas, gyvenęs 

New Yorko apylinkėje.
13. KUČINSKIENĖ-JALUŠAUSKAI- 

TĖ, Anelė, 1910 m. gyvenusi Ells-

14. LAZDAUSKAS, Kazys, kilęs iš, 
Vadžgirio, Raseinių apskr., gyve
nąs Chicagos apylinkėje.

15. LEVUŠKA, Kastantinas, kilęs iš 
Spiegiu k., Pandėlio v. Rokiškio 
apskričio, Amerikon išvyko 1910- 
1911 mt. gyvenęs New Yorke.

16. LIUPINSKAS, Pranciškus, iš 
Trakų apskričio, gyvenęs Lowell,

17. BUKAUSKAS, Teofilius, s. Sta
sio, išvyko iš Navasodų k., Liuba
vo v., Marijampolės apskr., prieš

b Did. Karą, dirbęs anglių kasyklose. 
118. LUKŠIENĖ-SAUSANAVIČIUTĖ, 

Katrė kilusi iš Jėzno v., Alytaus 
apskr., paskutiniu laiku gyvenusi 
New Yorke.

19. MANKAUSKAS, Kazys, taipgi 
pasivadinęs Joseph Spokie ir 
McClusky, prieš Did. Karą

p nęs Pittsburgh, Pa.
20. MATUKAITIS, Kostantas,

iš Eiglabalio k., Kalvarijos v., Ma
rijampolės apskr.

21. NARBUTAS, Kazys, prieš" 6 me
tus gyvenęs apie Biddeford, Maine.

22. PETRAŠIUS, Silvestras, apie 69 
mt. amžiaus, prieš Karą gyvenęs 
Kenosha, Wis.

23. PETKEVIČIENĖ-DRAGVAITĖ, 
Antanina, prieš 7 metus gyvenusi 
Brooklyn, N. Y.

24. RATKEVIČIUS, Antanas, gyve
nęs New Hyde Park, L. L, N. Y.

25. RAZEVIČIUS, Vladas, 
Newark, N. J., vėliau

3SS
26. STAŠKEVIČIUS, Jonas,

dinęs John Stenhan, iki 1922 metų 
gyvenęs Tamaqua, Pa.

27. STIRBYS, William, kilęs iš Pa
jūrio par., Tauragės apskr., iki 
1923 m. gyvenęs Bronx, N. Y.

28. TAMOŠIŪNAS, Antanas, 
mt. išvažiavęs iš Lietuvos ir 
gyvenęs New Yorke.

29. TOMKEVIČIUS, Mykolas, 
iŠ Kovarsko v., Ukmergės apskr., 
1907 m. gyvenęs Stoughton, Mass., 
vėliau Racine, Wis.

30. TAMOŠIŪNAITĖ Ona (Anna 
Tarnus) 1933 mt. gyvenusi New 
York, N. Y.

31. URBONIENĖ, Barbora, gyvenan
ti Worcester, Mass.
32. URBONIENĖ-DRAGVAITĖ, Le- 

vusė, prieš 7 mt. gyvenusi Brook- 
lyn, N. Y.

33. VELYKIS, Stasys, paskutiniu lai
ku gyvenęs Philadelphia, Pa.

34. VENCKUS, Juozas, gyvenęs Mt. 
Carmel, Pa., arba Petras BUR
BAS, gyv. Summerlee, W. Va., ku
ris jį pažino.

35. ŽEIMYS, Povilas, s. Igno, pasi
vadinęs Paul Shenys, atvažiavęs 
Amerikon 1915 m. ir tarnavęs ant 
laivų.

35. ŽEMANTAUSKAITĖ, Petronėlė, 
apie 1911-12 m. gyvenusi Worces- 
ter AIuss.

37. ZULUMSKIS, Stasys, kilęs iš Gi
relės vienk., Ramygalos vals., Pa
nevėžio apskr., paskutiniu laiku 
gyvenęs Hazleton, Pa.

38. NARBUTAS, Antanas, iš Papilės 
valsč., Telšių apskr., atvykęs Ame
rikon apie 1912-13 met.

39. MILEVIČIENfi-JALUŠAUSKAL 
TĖ, Veruse (Miller), gyvenanti 
Ellsworth mieste.

40. GRIGŠTAS, Jonas, s. Prand, ki
lęs iš Gargždų m. prieš karą gy
venęs Bayonne, N. J.

41. BINDOKAS, Kostantas, 1910 m. 
iš Vilkaviškio atvykęs New Yor- 
kan.

42. ZALECKIS, Antanas, s. Simono, 
kilęs iš Raseinių apskr. Konsula
tas turi savo žinioje jam priklau
somą dalį iŠ dėdės palikimų. Atsi
liepiant prašoma suteikti motinos 
vardą ir gimimo datą bei vietą.

43. GUDŽIUNAITĖ, Veronika, duk
tė Jurgio, kilusi iš Raseinių apsk. 
Konsulatas turi savo žinioje jai 
priklausomą dalį iš dėdės palikimų. 
Suteikti motinos 
vietą bei datą.

44. ARTZOFF, ar 
tikroji pavardė 
KAS, mirė 1934 
d. adresu 95 Monroe 
York, N. Y. Velionis Amerikoje 
gyveno apie 37 mt., mirė apie 58 
m. amžiaus, gyveno su jau miru
siu Kečioriu ar Kacioriu. Velionis 
buvo kilęs iš Telšių, Raseinių, ar 
Panevėžio apskr.; tėvo vardas Pra
nas, motinos vardas nežinomas, ži
nantieji apie velionį ar jo kilimo 
vietą prašomi pranešti Konsulatui. 

ORTZOFF, Johiv 
buvo BUZAUS- 
m. rugp. mėn. 13 

St., New

45. GITMORAS, GATAMORAS, ar 
GITTEMORAS, Pranas, gyv. Bos
tone, miręs karo lauke. Gimimo 
vieta pažymėta “Madiagi Russia”; 
gal būt Nedzingė, Nedingėnai, Ma- 
deikiai ar tam panaši vieta; paliko 
savo 10,000 dol. karo apdraudą 
broliui James Gittemore. Velionies 
giminės arba pažįstami prašomi 
rašyti Konsulatui.

JIEŠKOMIEJI arba apie juos žinan
tieji prašomi atsiliepti adresu: 
Consulate General of Lithuania,

West 75th St., New York, N. Y.

KAUNAS. Nikalojus Kula
kovas, darbininkas, “Neries” 
fabrike dirbęs 17 metų, prieš 
tris mėnesius sirgo. Prieš 2 sa
vaites jis buvo paguldytas žy
dų ligoninėje. Rugsėjo 22-rą 
d., apie 17 vai. N. Kulakovas, 
jau mirštąs' žmogus, buvo ap
rengtas lovoj ir jam buvo įsa
kyta išvažiuoti. Dr. Bergeris 
paaiškino, kad Kauno miesto 
ligonių kasa įsakiusi ligonį iš- 
rašyt. Kai ligonio giminaitė pa
kėlė triukšmą, ligonis buvo nu
rengtas ir paliktas. Bet. . . po 
15 minučių Kulakovas mirė. 
Vadinas, mirties agonijoj es
antį ligonį apvilkinėjo, nuvil- 
kinėjo ir t. t. , O prieš tai 17 
metų iš jo algos darė atskai
tymus.

Old Gold Duoda 
Jums Ją

Pereitą menesį Old Gold 
garėtai paskelbė rūkytojams 
kitą Prizų Kontestą visoje ša
lyje, bet šiuom kartu $250,- 
000.000 prizais vietoje $200,- 
000.000. Žinios apie šį naują 
Kontestą ir daugiau prizų taip 
paplito, kaip gaisras skersai 
šalį, nuo Atlantiko iki Pacifi- 
ko. Iš kiekvieno miestelio ir 
kaimo-plaukia įstojimai.

Šis naujas Kontestas suside
da iš reikalingų * kalbų seri
joms įdomių piešinių. Čia nė
ra mįslių rišimas. Paprasčiau
sias darbininkas gali būti tin
kamu pačiai aukščiausiai do
vanai taip lygiai, kaip kolegi
jos profesorius.

Susidomėjimas šiom Old 
Gold Kontestu tik ką prasidė
jo. Kontestui einant susidomė
jimas darosi didesniu. Pieši
niai daros labiau interesuojan
čiais ir labiau užimančiais. Jei 
jūs nesate Įstoję į jį, tai vis 
dar yra laiko.

Eikite pas artimiausią ciga- 
retų pardavėją ir prašykite jo 
oficialio Old Gold Piešinių 
BuHetino su pilnom taisyklėm 
ir detališkumais apie kontes
tą. Atydžiai sekite instrukci
jas. Jei cigaretų pardavėjas 
negalės jums suteikti Bulleti- 
no, tai rašykite “Laisvei” pra
šydami Bulletinų.

C. L. Kongreso Komitetas šaukia 
konferenciją Ohio Valstijoj. Minima 
konferencija įvyks spalių 31 d. Drau
gijos aplaikę pakvietimus, svarstyki
te ir rinkite delegatus po du nuo 
kiekvienos kuopos. Tą pačią dieną 
po konferencijos, komisija nutarė su
rengti balių svečiams ir rėmėjams 
Amerikos Lietuvių Kongreso. I. A.V.

(245-246)

WILKES-BARRE, PA.
Spalių 21 d. bus rodomas labai žin

geidus paveikslas iš Sovietų Sąjun
gos po vardu “Peasants”. Bus ro
doma Palace Teatre, 318 E. Market 
St. Pradžia 2-rą vai. po pietų ir 
trauksis iki 11-tai vai. vakaro. Vie
tos ir apylinkės lietuviai -pasinaudo
kite šia proga, nepraleiskite nepama
tę šio paveikslo. * (245-247)

PHILADELPHIA, PA.
Liaudies Namo Komitetas kreipia

si prie visų Progresyviškų Organizaqi- 
5ų, kad 7 d. November-LapkriČio ne
rengtumėte jokių parengimų, nes 
Liaudies Namo Komitetas dėl palai
kymo Namo ir sykiw paminėjimui 
Rusijos Revoliucijos rengia labai pui
kų Bankietą su Koncertu. Koncertas 

Į bus labai turtingas, nes bus sutrauk
ta geriausios Lietuviškos ir Rusiškos 
spėkos. Dalyvaus ir garsus rusas, 
komiškas dainininkas ir garsi šokikė 

i iš New Yorko. Todėl mes -užprašome 
i visų, kad dalyvautumėte šiame ban- 
kiete ir taipgi tikietus prašome įsi
gyti iš anksto, kad žinotume kiek 
paukštukų importuoti vakarienei, 
įvyks Liaudies Name 735 Fairmount

j Avė. Kom
(244-245)

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License 
RL 1305 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 453—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER WILK 
d-b-a Walter’s Bar and Grill

453—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 2586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unde) 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2110 Cortelyou Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

HENRY STERN 
d-b-a Henry’s Restaurant & Tavern

2110 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 2519 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 907 Livonia Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ORAZIO GUTTILLA
d-b-a New Ix>ts Bar and Grill and 

Pizzaria Napolitano & Spaghetti House 
907 Livonia Avenue, Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2367 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 28 Reeves 
of 
on

I Law at 28 Reeves Place, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

CHARLES WILLIAM SCOTT 
(d-b-a Ch. Scott Tavern)

Reeves Place, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL5111 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 2101 _______ _____
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN M. GABRIEL 
d-b-a Mill Basin Hofbrau

Mill Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6514 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 183 Richard Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consume'1 
on tho premises.

FRANCIS X DUNN 
d-b-a Buster Dunn’s Bar & Grill

183 Richard St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1138 has been issued to the undersign#)) 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 321—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

(d-b-a Moriarty & Reilly Tavern) 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2-135 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beyerage Con
trol Law at 546 State Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET O’CONNOR CERULLT 
(Margie's Tavern)

546 State St\ Brooklyn, N. Y.

NOTICE . is . hereby given that. License No. 
RL 2426 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 2318 Atlantic Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE RAINONE 
(Atlantic Bar & Grill)

2318 Atlantic Ave., Brooklyn N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2466 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 2803 East 23rd St., Borough 
of Brooklyn, County 'of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM B. O’TOOLE 
(Bay Cafe)

2803 East 23rd St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1082 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 423—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
(Bona Vita Tavern)

Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
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 143 McKibben Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX WEINRICH 
d-b-a—Maxie’s Bar & Grill 

143 McKibben St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6170 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 3005 
of Brooklyn, County 
on the premises.

MICHAEL O’HALLORAN 
. d-b-a Midwood Tavern

3005 Avenue J, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1091 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 4122 Avenue D. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. DANIEL J. MAHONEY 
(Dan’s Tavern)

4122 Avenue D, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5682 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 131 McDougal Street, Borough 
of Brooklyn, County of 
on the premises.

THOMAS J.
131 McDougal St., 
131 McDougal St..
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7320 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 146-148 Engert St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

LOTTIE NURKEWITZ 
(Flatiron Bar & Grill)

146-148 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5601 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 443 Evergreen Ave., a-k-a V( 
Palmetto St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ARMAND T. BOUCHER
443 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
a-k-a 97 Palmetto St.
No/tICE is hereby given that License No 
RL 2423 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 575 Lorimer Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

CHARLES PETRUCCELLO - 
d-b-a Charlie’s Restaurant

. Bar & Grill
575 LorimeV St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6513 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- 5501—2nd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County <?f Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD R. CASEY 
d-b-a Casey’s Tavern

5501—2nd Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2576 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 182A of tho Alcoholic Beverage Con
trol law at. £510—18th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHF CIACCIO 
d-b-a Knock-Knock Inn 

8510—18th Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2596 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 388 Court Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the-premises. '

WILIAM O’BRIEN
388 Court St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2622 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 2926 Avenue S, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises. '

HENRY WILTON 
d-b-a Nostrand Grill

2926 Avenue S, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1358 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 858 Glenmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

GIOVANNI NAPALITANO 
d-b-a Blue Eagle Tavern

858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3770 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 731 Metropolitan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

THOMAS J. PECORA
731 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3694 has been issued to the-,,undersigned 
to sell Beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 557 Glen- 
more Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

ANNA CHESSIE
557 Glenmore Ave., z Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
C.T.R. 21 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 15-25 Arion Place, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARION TEMPLE, INC.
15-25 Arion Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1017 has been issued to the undersigped 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 561-563—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ROBERT ROCCO SAVINO 
d-b-a Alp Tavern ,

561-563—5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 3768 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 407 Bridge Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

SILSBE, INC.
407 Bridge St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1338 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 405 Livonia Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.
LEO S. STARR & BENJAMIN GOLDSTEIN 
405 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL6710 has been issuėd to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 802 Caton Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT ANDERSON 
d-b-a Caton Grill

802 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1306 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol 
of : 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4983 has bepn issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 252 — 3rd Avenue. Borough’ 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

CARMELA BORTONO
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 1264 _____ . .... ______„....
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 513 Central Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELE BOZZA
d-b-a Central Garden Rest. Bar and Grill 
513 Central Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1142 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A pf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2258 Pitkin Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. /

DONATO BUGLIONE 
d-b-a Dane’s Spagliotti House Bar and Grill 
2258 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2552 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 23 Columbia Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
B. & W. RESTAURANT BAR & GRILL, INC 
23 Columbia Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1094 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 24 23 Avenue U, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETROS COCKOROS 
d-b-a Pete Strand’s Tavern

2423 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6150 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 384—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSE D'AMBROSIO
384—5th Avenue, Brooklyn, N. Y
NOTICE .is hereby given that License No. 
RL 2581 has been issued to the undersigned 
th sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 966 McDonald Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MURPHY 
d-b-a Murphy’s Tavern

966 McDonald Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6807 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 659 
of Brooklyn, County 
on the premises.

ASHLAND 
659 Fulton Street,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6085 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 180 Irving Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTON KROPF and CARLO GANASSA 

d-b-a New Ridgewood Casino
180 Irving Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1256 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 234 Finishing Avenue, and 
7 Hall Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
JOSEPH & SALVATORE MORRONGIELLO 
234 Flushing Avenue 7 Hall Street,

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1089 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 182A ofc the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 107 Tompkins Avenue, a-k-a 
907 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS WISCH
107 Tompkins Ave., a-k-k' 907 Myrtle Avė., 

Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3507 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue U, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

PASQUALE OREFICE
7409 Avenue U ■ . Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6211 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

at 1425 Rockaway Parkway, Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5799 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 4419 Ave. N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES F. HUBBARD 
4419 AVė. N, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7364 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 2141 East 28th St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

BLISS LOG CABIN, INC.
2141 East 28th St.,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2558. 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 76-78 Hamilton Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONSTANZO 
76-78 Hamilton Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1173 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 1380-4 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consu
med oh the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 994 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 286 Patchen Ave., Borough 
on the premises.

GEORGE H. KRETH
286 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5026 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 617—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELMANN NIELSEN
617—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4910 has been issued to the undersigned 
to sell beer, '.vine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol 
of : 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2332 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 440—17th St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL LANAHAN
-140—17th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1323 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 52 Meserole St.. ’ Borough

Brooklyn, County of 'Kings, to be consumed 
tho premises.

ARTHUR KELLER
(d-b-a Twentieth Century Tavern)

Meserole St., Brooklyn, N. Y.
------------------------------------- i

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2366 has been issued to the undersigned 
to sell beer, vine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1111 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

IRENE TAX 
lilt Manhattan Ave., Brooklyn, , N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 971 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 246 Flushing Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL ROTH
246 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2582 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 790 Blake Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to |ie consumed 
on tho premises.

HARRY FELLNER
790 Blake Ave., - Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4958 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 722—4th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.
JOSEPH 
722—4th

NOTICE
RL 1102 __________ .. ...
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1012 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

HARRY KRAHAM <
1012 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2074 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 2081 Coney Island Ave., Borough 
of . Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

LUDWIG LA ROCHE
2081 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL J107 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 1596 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

' , MACON BAR & GRILL, INC. 
1596 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No,- 
RL 2335 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 304 Court Street, Borough 
of)Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. " ■

JOHN W.. MANNIX
304 Court St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7080 been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 841 Ocean Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MANNIX’S RESTAURANT, INC. 
341 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE. is hereby given that License No. 
RL 2661 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 3901—2nd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. MARGARET MORGIA
3901—2nd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1229 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 291 Wythe Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY PAVILANSKY
291 Wythe Ave., 1 Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given thht License No. 
,RL 1124 has been issued to the undersigned 
to sell beer wjne and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 233 —
of Brooklyn, County 
on the premises.

MURRY
233 Moore St.,

______ ro Beverage COn- 
Moore Street, Borough 
of Rings, to be consumed

CAFE, INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6497 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 Lincoln Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY FUCCIO
324 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6798 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 216—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FELICE MANCARUSO
Ave., 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 Beverage Con-' 
trol Law at 1266-68-70 Flatbush Ave.. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings to be 
consumed on the premises.

SARAFIANOS and PSYCHOYOS. INC., 
1266-68-70 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 986 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 20, Somers St. and 2041 Fulton 
St., BOrough of Brooklyn, County of Kings, 
to '

NOTICE is hereby given that License No. 
RL. 4934 has been issued to the undersigned 
to keli beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 255 Kingston Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JERRY ZABB 
(Hampton Bar & Grill)

255 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2494 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor, at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
rough of 
consumed

at 1593 East Now York Ave., Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to 
on tho premises.

ANTHONY A. DE VITO 
(Tony’s Bar & Grill)

E. New York Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3822 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 315 Flatbush Ave, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

(d-b-a Moriarty & Reilly Tavern)
315 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4985 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 1513-15—69th St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

FRED. GUGLIELMELLI 
(Homewood Bar & Grill) 

1513-15—69th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6690 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 114 Henry Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CANDLELIGHT RESTAURANT. INC. 
114 Henry St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4912 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 1168 Liberty Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

CHARLES V. WILLIAMS
1168 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL1242 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 2294 Bedford Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

EDWARD LOEFFLER
2294 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby , given that License No. 
RL 4948 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 1083 
of Brooklyn, County 
on the premises.

KELLMEE 
1083 Bergen St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1353 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol 
of : 
on

I Law at 595 
Brooklyn, County 
the premises. » 

ANTHONY 
SANTO 1,0 

(Miami 
Union Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4360 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 1069 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOUGLAS JAMES 
(d-b-a Royal Lunch Room)

1069 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6149. 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 459—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILIAM J. SIMMONS 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 2545
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 388 Palmetto St,. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PALMETTO BAR & GRILL. INC.
388 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4978 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 235 Sands St.,\ Borough of 
Brooklyn, Coifnty of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK V. ROMANELLI
235 Sands St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 2569 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 2188-2190 Flatbush Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

ANTHONY CAlWrBELLA 
(d-b-a Tony’s Bar & Rest.) 

2188-2190 Flatbush Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4888 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 2671 Pitkin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANNA CORDES
2671 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4963 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 4425—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, tę be consumed 
on the premises.

MARIE DRESSLER 
(Green Tavern Bar St Grill)

4425—5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 1287 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 333-5 
of Brooklyn, County 
on ■ the premises.

JOSEPH
333-5 Park Ave.,

Alcoholic Beverage Con- 
Park Avenuė, Borough 
of Kings, to be consumed
GIORDANO 

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1118 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 1506 Neck Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK SOLAN 
(d-b-a Ocean Tavern)

1506 Neck Rd., Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
HL-91 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3148-3150 Ocean Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

G. WILLY VOIGT 
d-b-a Koppy’s Restaurant 

3148-3150 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
HL-361 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 2011a Surf Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATALIE SIMON 
(Ocean Grove Rest.)

2011a Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3661 hks been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 631 
Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL DOHERTY 
(Park View Tavern)

631 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5025 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

Brook- 
on the

trol Law at 99—5th Ave., Borough of 
lyn, County of Kings, to be consumed 
premises.

PATRICK J. MURPHY 
(Murph’s Bar & Grill

99—5th Ave., Brooklyn,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2339 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 4406—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY BROWN 
4406—5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 9 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under- Section 
132 A of the .Alcoholic Beverage Control 
Law at 4911 — 12th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ARTHUR SPAGNA 
4911 — 12th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 358 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 212 Court St. & 256 Warren St., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

PEDRO PEREZ ALVAREZ 
d-b-a Court Restaurant 

212 Court St. & 256 Warren 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby t given that License No. 
RW 357 has been Issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 9216—4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 295 has been issued to the undersigned 
to. sell beer and wine at retail under Section 
132A ofc-the Alcoholic Beverage Control Law 
at 483 Park Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIA GENTILE
483 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 261 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3044 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, -to be consumed on the 
premises.

WARREN S. SOMMERS
3044 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

-■

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 305 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A of the Alcoholic 
at 5416—16th Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 626 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control L,w 
at 739—6th Ave., Borough of Brodklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE
RW 360 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law

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

DOMINICK MINNO
Carroll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 621 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine .at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2343 Bath Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, io be consumed on the 
premises. ’
DOMENICA ROMANO & JOSEPH MINGOIA 
2343 Bath Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 624 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 201 Wyckoff Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 313 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law at 3011 “ “ - - --
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 679 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at, retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2191 Bergen St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDI RUSSO
2191 Bergen St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of thd Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2 Wyckoff St. & 205 Court St.. 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.
ARTHUR KELLY & DAVID J. RUDDLE

2 Wyckoff St. and 205 Court St., 
Brooklyn, N. Y. *

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2499 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the /Ucoholic Beverage Con
trol I-aw at 4118-20 
Brooklyn, Counts' of 
on the premises.

ALFRED 
4118-4120 Avenue H.

NOTICE is hereby given that License fJo. 
RL 4886 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3424 Quentin Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK JOSEPH DE LEO 
8424 Quention Road, Brooklyn, N.
NOTfCE is hereby given that License Nd. 
RL 2646 has been issued to thb undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 391 Saratoga Ave., Borough 
of 'Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIDNEY KARRIS , 
891 Saratoga Ave., Brooklyn, K. Y.
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NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
Kiek Dalyvaus Rinkimuose? iš.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM"

Komunistai Siūlo Būdą 
Pagydymui Budžeto

Nubaudė Automobilius už 
Nakvynę Gatvėje

Neatsarga Yra Priežastis, 
Bet Paskuba-Mirtis

Amerikos Komunistą ir 
Socialistą Santikiai

Penktadienį paskelbta oficia- 
lė būsimų balsuotojų skaitlinė. 
Viso užsiregistravo balsavimui 
2,483,387, iš tų 1,470,576 yra 
vyrai ir 1,012,811—moterys.

PAJIEŠKOJIMAI

5 FRANK ROM1KAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

Miesto 
nagri- 

(sąmatos) 
prasidėjo

kandida- 
I. Begun,

Šiandieną N. Y. 
Salėj dar tęsis viešas 
nėjimas budžeto 
1938 metams. Jis 
pereitą savaitę.

Bronx komunistų 
tas į “councilmanus’
nagrinėjant budžetą, kritikavo 
Tammanės platformos punktą, 
kuriame kalbama apie “sumaži
nimą taksų”, kaipo žingsnį nu- 
mažint taksus turtingiesiems 
biednuomenės lėšomis ir pada
ryt miestą bankierių vergu.

Imdamas atydon šiame bud- 
žete departmentinių reikalavi
mų nukapojimą apie $50,000,- 
000, Begun sako, kad tas suda
ro problemą suradimo tokios 
sumos naujų įplaukų patenkini
mui reikalavimų. Ir jis parodė, 
kur tas įplaukas gaut, sakyda
mas, kad valstijos įstatymas, 
leidžiantis miestui aptaksuot 
korporacijas, stambius paliki
mus ir tt. duotų kur kas dau
giau, negu reikalaujamus 50 
milionų dolerių.

Jis taip pat siūlė proporcio- 
naliai pakelt apkainavimus tak- 
suojamų nuosavybių, kurių ver
tė pakilo pravedimu subvių, 
parkų, kelių ir tt., bet tas pakėli
mas turėtų paliest tik stambias 
nuosavybes ir prekybos įstai
gas, nekliudant smulkiųjų namų 
savininkų ir biznierių. Jis to
liau sako:

“Tie būdai uždėtų taksų naš^ 
tą ten, kur ji priklauso—ant tų, 
kurie gali ją panešt.”

Jis sako, kad, tuojau po iš
rinkimo, majoras turėtų siekt 
pravedimo tokių taksavimo įs
tatymų ir būdų ir sulyg to per
žiūrėt budžetą, kad miesto gy
ventojai gautų bent minimum 
patarnavimą, pažymėtą depart- 
mentų reikalavimuose.

Automobiliai, arba tikriau ta
riant jų savininkai Williams- 
burge šeštadienio rytą atsikėlė 
su nemalonia dovana—teisman- 
šaukimo bilietu. Jie prikabinta 
visiems automobiliams, kurie 
nakvojo gatvėje, ne garadžiuje. 
Tas reiškia jų savįninkams 
pusdienio sugaištį, nuo dolerio 
iki penkinės baudą ir po to da
vimą garadžiaus savininkui už
darbio—samdymą garadžiaus.

Mažai žmonių nusimano, 
kaip greitai ištikrųjų automo
bilius eina ir spėlioja, dėlko 
įvyksta važiuotos nelaimės. 
Važiavimas 25 mylias į valan
dą šiais laikais atrodo šliūžio 
slinkimu, bet ir tai perbėgama 
37 pėdas į sekundą. Tik pa
galvokim ir pamatysim, kad 
greitumu nėra ko žaist. Neat
sarga yra nelaimių priežasti
mi, bet paskuba yra užmušėja.

Trafiko Stotis “I”.

Svarbu Alkoholinių Gėrimų 
Verteiviams

Šaukia “Daily Worker” 
Konferenciją

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Toje temoje d. A. Bim.ba 
duos prelekciją šį penktadienį, 
22 spalių, 7:30 vakaro, Liet. 
Am. Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne. Įžan
ga veltui.

Į tų dviejų partijų santikius 
dedama labai daug svarbos vi
same pasaulyje, nes nuo jų su
sitarimo daug priklauso sėk
mingumas budavojime Liau
dies Fronto, kas yra geriausia 
garantija atmušimui fašizmo. 
Mums, amerikiečiams, ypatin
gai svarbu žinoti, koki yra da
bartiniai santikiai tarp Ame
rikos Komunistų ir Socialistų 
Partijų. Tad nepraleiskim pro
gos išgirsti d. Bimbą, kuris yra 
pripažintu autoritetu parti
niais klausimais.

Po prelekcijos klausimai ir 
diskusijos.

Liet. Kom. Frakcija.

S
> Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš

kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČIUS
Darbininkai dirbtuvėse yra 

susidomiėję “Daily Worker” 
vajaus sėkmingumu ir jau 
daugelis dirbtuvių išrinko at
stovus į šapų delegatų konfe
renciją “Daily Workerio” fi
nansinio vajaus pravedimui. Ji 
bus šį ketvirtadienį, 21 spalių, 
Union Methodist Church, 229 
W. 48th St., N. Y.

Tokia konferencija yra pir
ma “Daily Workerio” istori
joj. Jos šaukimo komitete yrą 
19 žymiausių šio miesto unijų 
vadų, atstovaujančių AF of 
L ir CIO unijas.

New Yorko valstijos taver
nų, pakių krautuvių ir kitokių 
hlkoholinių gėrimų laisnių sa
vininkai yra perspėjami, jog 
hplaikę leidimą—Licenses, į 
15 dienų po aplaikymo būtinai 
turi paskelbti laikraščiuose. 
Įstatymas'reikalauja, kad to
kių laisnių aplaikymai turi būt 
paskelbti du kartu dienrašty
je ir du kartu savaitraštyje.. 
Savininkas būtinai privalo tu
rėti iš laikraščio, kuriame 
skelbėsi, notarizuotus liudiji
mus, kad tikrai paskelbė ap- 
laikymą laisnių.

Komisionierius Bruckman 
yra padaręs planus peržiūrėji
mui, kad aplaikiusieji laisnius 
nelaužytų įstatymų, kad visi 
pasiskelbtų laikraščiuose ap- 
laikę laisnius. Kiekvienas turės 
pristatyti Valstijos Alkoholinių 
gėrimų autoritetams (SLA) 
liudijimus “Affidavits”, jog 
tikrai yra pasiskelbęs. 

%
Valdžia mano, kad yra žmo

nių, kurie ignoruoja tą įstaty
mą, todėl valdžia darys žy
gius, kad įstatymas būtų pil
domas.

“Laisvė” pilnai legališkai 
atlieka laisnių išdavimo (issu
ance of license) paskelbimus, 
aprūpina savininką notarizuo- 
tais liudijimais (affidavits) 
ir pasiunčia liudijimus ABC 
tarybai. Tad pasiskelbimui 
aplaikymo laisnių tuojau krei
pkitės į dienraštį “Laisvę”, 
427 Lorimer St., Brooklyn, 
arba telefonuokite — z Stagg 
2-3878.

Iš ALDLD Pirmos Kuopos 
Susirinkimo

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4
Nėra valandų sekmadieniais.

□
Stanislovas Balchunas

Aukščiau -yra atvaizdas Sta
nislovo Balchuno, kuris pirmiau 
gyveno Ashland, Pa. Kas žinote, 
kur jis dabar randasi malonė
kite pranešti žemiau paduotu 
antrašu arba tegul pats atsi- i 
šaukia. Jo, brolis Charles Bal
chunas mirė ir jam paliko tur
to. Todėl yra prašomas atsi
šaukti laike 60 dienų.
įr • (Advokatas) 
į CHARLES S. CHELEDEN 

1316 N. American Bldg., 
Philadelphia, Pa.

(243-245)

T <B

Mire Sumuštoji Mergina
Išsikankinus 8 dienas, mirė 

Mae Pollack, graži, nevedusi 
t 

nėščia moteriškė, kuri buvo ra
sta sumušta ir pakišta po pa
degta lova savo kambaryje, 330 
W. 56th St., New York. Jos se
suo iš Columbus, Ga., ir detek
tyvai sėdėjo prie lovos laukda
mi, kad ji atgautų sąmonę ir 
galėtų pasakyt, kas buvo žudei- 
ka, bet ji nei 
kalbėjo.

Sulaikytas 
turįs žmoną
Brooklyne. Nužudytosios sesuo 
sako, kad Seidonas su Pbllack 
gyvenęs poroje. Seidon prisipa
žinęs matęsis šu Pollack žudy
nės išvakarėse, bet ginasi žu- 
dystės. Policija laiko jį tik kai
po liudininką, nes neturi įrody
mų jo įkaltinimUi žudystėje.

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

karto nebepra-
RHEA

Jieškojo Duonos Kalėjime
ALDLD 55-tos Kp. Nariams

Tel. Stagg 2-5043Notary Public

Kaimietis.

Teatras- Judžiai-MuzikaVYRAS SIJONE .

i u.s. m oč'v

Korep.

Suko Mėsos Svorį

PAIN-EXPELLER 1

Norman Seidon, 
ir trejetį vaikų,

8th Avė 
iausias judis 
Back,”

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St. 
f

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Managed by
TEITELBAUM

kad gali ir Amerika 
jeigu kiltų pasaulinis

Pajieškau kambario, garu šildomo, 
geroj, apylinkėj ir pas švarią šeimy
ną. Malonėkite rašyti sekamu ant
rašu: J. C. 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (243-245)

Dr. Herman Mendlowitz
»8 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Šiomis dienomis išvyko į New 
Yorko valstijos girias (Up 
State) medžioti trys lietuviai 
gydytojai: Dr. A. Petriką, Dr. 
J. Waluk ir Dr. J. Misevičius.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

WORLD FAMOUS.

LINIMENT

Vapor Room,
Room, Large
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop,

Sleeping Accomodations.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, FreshREIKALAVIMAI

Reikalinga moteris dirbti prie abel- 
no namų darbo. Alga $10 į savai
tę. Kreipkitės pas: S. Rosenblum, 
207 Hooper St., Brooklyn, N. Y. 3 
vai. po pietų, basement. (242-247)

Bet d. Barkus sako: “Ne
matėte todėl, kad briedžiai tuo
met nesirodė, nes žinojo, kad jų 
niekas nešaus.’..”

Tūkstančiai pasieks palengvi
nimo gėlimų ir skausmų nuvar
gintuose muskuluose su keliais 

išsitrynimais.

PAIN-EXPELLERIS 
su “Inakro” vaisbaženkliu yra 
ft naudojamas per 70 metų.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y<

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4316

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.
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Ridgewoodo ALDLD 55-tos 
kuopos susirinkimas turėjo 
būt 13 d. spalių. Bet į susirin
kimą narių nedaug atsilankė, 
tai susirinkusieji nutarėm 
šaukt ekstra susirinkimą se
kantį antradienį, spalio 19-tos 
vakarą, nes labai daug svarbių 
dalykų turime. Iš centro yra 
prisiųsta blankos balsavimui į 
centro komitetą sekantiems 
metams. Taipgi turime gerai 
prisirengt prie vakarienės, ku- 
ri'bus 20 lapkričio.

Visi atsilankykite laiku. Su
sirinkimas bus šapalo-Vaiginio 
Svetainėj, 147 Thames St.

Kuopos Korespondentas.

William M. Richeson, 26 me
tų, taip sėkmingai persistatyda- 
vęs moteriške, jog net 6 m. tu
rėjęs “vyrą”, kaip paaiškėjo Bay 
Ridge Teismabutyje, Brooklyne. 
Prieš j| liudijusieji sako, kad 
Richesono “vyras nusiminęs dėl 
savo atradimo.” Jo bandymas 
“pačiulę” paglamonėti per 6 me
tus nedavęs pasėkų, bet jis vis 
manęs, kad vėliau jam pavyks 
ją išmokinti “meilės.” ,

Iš Richesono buvus apygražė 
“Žmonelė”, kadangi esąs smul
kaus sudėjimo, švelnaus veido 
juodaplaukis, taipgi mokėjęs 
būt moderniška pana — unifor
muoti antakius bei apsitept gra
žumynais.

Pirm savo “ištekėjimo” Ri
cheson dirbęs 4 metus veiterka, 
lovų taisytoja, ligonbutyje pa
tarnautoja ir net burlesko cho
riste. Jo moteriškumas pasi- 
baigi, kada 30 rugsėjo jis areš
tuota 43 Hicks St.’ namų korido
riuje už nepadorumą ir kalėji
me jį krėsdamos prižiūrėtojos 
atrado jo “moteriškumą.

Trys Daktarai Išvyko 
Medžioti

Spalio 14-tos susirinkimas 
įvyko daug skaitlingesnis už 
pereituosius. Buvo “Laisvėj” 
pagarsinta, kad D. M. šoloms- 
kas skaitys prelekciją, todėl 
daugiau narių atsi
lankė. Būtų labai tinkama, 
kad žieminį sezoną laike susi
rinkimų būtų kokios nors pa
skaitos, nes to reikalauja pats 
darbininkų judėjimas. Visi na
riai nori sužinoti, kas dedasi 
plačiame pasaulyje ir kas ja
me laimės—demokratija ar 
fašizmas.

Susirinkimas apkalbėjo savo 
kuopos reikalus. Nutarė 24 
spalių ruošt parengimą, su už
kandžiais ir šokiais. Išrinko 
delegatus į Atsteigimo Lietu
voj' Demokratijos būsimą kon
ferenciją 31 d. spalių.

Po susirinkimo d. D. M. šo- 
lomskas savo paskaitoj daug 
pasakė apie Chinijos ir Japo
nijos istoriją ir >prisirengimą 
prie dabartinio karo. Rodė 
žemlapyj jų geografinę padė
tį. Pažymėjo tas baisias Chi
nijos žmonių žudynes, pabrėž
damas, 
įsivelti, 
karas.

Frank Powell, .27 m., perei
tą mėnesį išlaužė krautuvės 
duris ir pareikalavo jį areš- 
tuot. Dabar buvo jo teismas. 
Atrasta, kad jis krautuvėj 
nieko nepaėmęs. Jis prisipaži
no tą padaręs, kad kalėjime 
gaut valgį, nes buvo be darbo, 
be cento, alkanas. Teisėjas 
atsisakė jį kaltint bandyme 
vogt ir, davęs $5, paleido.

BROOKLYN LABOR LYCEUW
DARBININKŲ įstaiga

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

Pereitais metais dr. Petriką 
nušovė briedį. Kuris iš jų šie
met bus laiminguoju,—parodys 
ateitis.

“Strielčiai” išvyko į tas pa
čias vietas, kur pereitą vasarą 
atostogavo dd. Bimba, Siurba 
ir Amelija Jeskevičiūtė. ’ Pasta
rieji sako, kad jiems, atostogau
jant, nepasitaikė matyti nei vie
no briedžio. Todėl jie stebisi, 
kaip mūsų gydytojai galės juos 
surasti.

Turgaviečių Department™ 
pravedus tyrimą, surasta, kad 
penkios mėsos urmu pardavi
mo kompanijos parduodavo 
kiaulieną ir vištieną suktu svo
riu. Mėsa buvo įleva susver
ta, ir pažymėta jos svoris, bet 
persvėrus surasta, kad sveria 
mažiau, negu pažymėta. Jie 
būsią nubausti po $100. Suk
tybę surado to dep-to komi- 
sionierius W. F. Morgan, Jr., 
kuris pravedė tyrimą reikalau
jant Košernų Bučerių Federa
cijai.

New Theatre kursams re
gistracija užsidaro šiandien, 
tačiau dar bus priimamos sti- 
pendantų aplikacijos. Parink
tieji gaus dviejų metų lavini
mą tdatro srityje veltui. Dvi 
stipendijas paskyrė Philadel- 
phijos Naujas Teatras atmin
čiai John Lenthier, kuris nese
nai krito kovos lauke, Ispani
joj.

Square Teatre, 44th St. ir 
N. Y., rodoma nau- 

“China Strikes 
kur parodoma karo 

fronto veikla ir pirmu kartu 
matoma judžiuose garsūs komu
nistų vadai Chu Teh ir Mao Tse- 
Tung. Kitas judis yra “Green 
Fields.”

World Teatre, 49th St., ne
toli nuo 7th Ave., N. Y., jau 
9-ta savaitė rodoma judis 
“Spanish Earth”. Priedam— 
pora mažesnių veikalų.

55th St. Playhouse, arti 7th 
Avė., N. Y., rodo filmą “The 
Lower Depths”, gamintą Fran
ci joj sulyg Gorkio garsaus vei
kalo “Ant Dugno”.

Cameo Teatre, 42nd St. ties 
Broadway, N. Y., rodo judžius 
“This Is China” ir “Jubilant 
March.” šiem jau paskutinė 
savaitė tame teatre.

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vSliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I
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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.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 
/ Laidotuvių Direktoriub 
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 j jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresų ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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




