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Kasdien Skaitykite 
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Sekite Žinias iš karo ei
gos Ispanijoje ir kon
flikto tarpe Sovietų Są
jungos ir imperialisti

nės Japonijos.

r

I *

Kai kurie žmonės manė 
ir kalbėjo, kad lietuviški 
trockistai, įstoję j Lietuvių 
Socialistų Sąjungą, pasitai
sys. Juk tai nauja organi
zacija, nauja pastogė, nau
ja filosofija ir pažiūra į mū
sų margą gyvenimą. Juk jie 
jau bus socialistai. Plūdimas 
komunistų nebegalės būti jų 
vieninteliu gyvenimo tiks
lu.

Bet labai apsirikta. Įlindę 
į naują kailį, jie dar dau
giau apjako. Jų laikraštyje 
nė vienu žodeliu neprisime
nama apie socializmą, apie 
socialistus, apie jų darbus 
ir idėjas bei tikslus. Netgi 
nė su žiburiu nerasi nieko 
apie tą pačią vargšę LSS, 
kuri, jie sakė, buvo senųjų 
brolių socialistų amžinai 
nukamuota, o kurią jie da
bar išauginsią į “milžiniš
ką” organizaciją!

Trockistas, įlindęs į naują 
kailį, arba užsidėjęs naują 
skraistę, pasilieka trockis- 
tu: grioviku darbininkų vie
nybės ir plūdiku komunistų.

* * *

“Lietuvos Aide” (rugs. 
27 d.) Vytautas Alantas ža
da palaiminimą “opozicinei”

• spaudai. Ji labai pasitai
sius, sukultūrėjus ir sužmo- 
niškėjus. Ji jau “įtūžusiai” 
nebepuolanti Smetonos vy
riausybės, jau įvertinanti 
jos “gerus” darbus.

Atrodo, kad to jau ir tu-j 
retų užtekti. Bet ne Alan
tai, ištikimam Smetonos 
diktatūros garbintojui. Ji 
dar vis neatsisakanti vy
riausybės kritikos, dar esan
ti nepasiliuosavus nuo zur- 
zėjimo ir tt.

Ir nei Alantas, nei kiti 
tautininkų i n t e 1 e ktualai 
opozicinės spaudos neskai
tys pilnai sukultūrėjusia, 
kol ji iš peties nerems visos 
tautininkų vyriausybės ir 
visų jos darbų.

Beje, Lietuvoje “opozicine 
spauda” skaitomi katalikų 
ir liaudininkų laikraščiai, 
kaip “XX Amžius” ir “Liet. 
Žinios.”

Federacijos Suva
žiavimas Išreiškė No

rą Vienybės su CIO
Darbo Valandų-Algų Admi 

nistratorius Ragino 
Vienytis

* *
gero 
turi

*
pasisekimo

Sovietų Są-
Labai

Lietuvoje 
jungoje daromi judamieji 
paveikslai (judžiai). Žmo
nės skaitlingai juos lanko.

Tą pripažįsta ir “Lietuvos 
Aidas.” Girdi, Kauno žmo
nės nepaprastai pamilo ju- 
dį “Petras I”. Jis buvo ro
domas “Kapitol” teatre.* * *

Tai ir vėl Jungtinių Vals
tijų Aukščiausias Teismas 
paliko Tomą Mooney puti 
Californijos kalėjime.

Tiesa, teismas leido Moo
ney advokatams vėl kreip
tis į Aukščiausį Teismą ir 
prašyti pasigailėjimo, bet 
tai tik viso dalyko vilkini
mas.

Atrodo, kad šiuo tarpu 
Mooney viltis glūdi būsi- 
simuose Californijos valsti
jos rinkimuose. Į valstijos 
gubernatorius ant demo
kratų tikieto yra nominuo
tas pažangus žmogus vardu 
Olson. Jis esąs MoOney iš
laisvinimo šalininkas.

Jeigu jis laimės rinkimus, 
gal jis ir atidarys kalėjimo 
vartus tam kankiniui.

Houston, Texas. — Šalies 
Algų ir Darbo Valandų įsta
tymo administratorius E. F. 
Andrews karštai ragino su
važiavimą Amerikos Darbo 
Federacijos siekti vienybės 
su CIO unijomis.

Vėl išrinktas Darbo Fe
deracijos prezidentu, Wm. 
Green deklamatoriškai šau
kė siuvėjų, audėjų ir auto
mobilių darbininkų unijas iš 
CIO “atgal į jūsų tėvų na
mus” — Darbo Federaciją. 
Bet jis nesakė, ar Federaci
jos valdyba darys kokių 
žingsnių, vedančių apsivie- 
nyt su CIO organizacija.

Pirmininkas Tarptautinės 
Vežikų Brolijos, didžiausios 
federacinės unijos, D. J. To
bin, džiaugėsi, kad Wm. 
Green dabar savo kalboj 
jau neplūdo CIO. Bet To
bin priminė, kad šis Federa
cijos suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją vienybės reikalu, 
ir “jeigu Federacijos Tary
ba atsisakys nuo to, tai jinai 
atsisakys nuo įkūnijimo tos 
dvasios, kuri viešpatavo šia
me suvažiavime.”

Suvažiavimas priėmė re
zoliuciją prieš užpuolikus- 
fašistus ir nutarė boikotuot 
hitleriškos Vokietijos tavo- 
rus.

Norman Thomas, socialis
tų vadas, pripažino prezi
dentui Rooseveltui nuopelną 
už pravedimą įvairių darbi
ninkam 'naudingų sumany
mų.

Pirm užsidarant, delega
tai nubalsavo, kad sekantis 
Darbo Federacijos suvažia
vimas įvyks San Francisco, 
Calif.

Anglijos Ministeris Siūlo 
Verstina Kareiviavimą

London. — Anglijos pini- 
gyno ministeris Sir John 
Simon, kalbėdamas Sheffiel- 
de, netiesioginiai išsireiškė, 
kad reikėtų Anglijoj įvest 
privalomą karišką tarnybą. 
Jis taipgi prasitarė, kad, 
nebūdama kariškai gana 
prisirengus, Anglija “nega
lėjusi” gint ir Čechoslovaki
jos čielybės.

"(Vokietijos ambasadorius 
Ribbentrop Londone jau se
nai buvo sužinojęs, kad An
glija ir Franci j a negins Če
choslovakijos. Gavęs tą už
tikrinimą Hitleris, visai ne
bijodamas karo iš tų dviejų 
šalių pusės, todėl, išstatė 
tokius sauvališkus reikala
vimus prieš Čechoslovaki-

Hankow, spal. 14.—Chinai 
atkariavo nuo japonų 
lingą, už 100 mylių 
Hankowo.

Liu- 
nuo

L

Ateities įvykiai meta savo šešėlius priekin.—Tennyson.

VENGRIJA REIKALAUJA “KETURIŲ VALSTYBIŲ” 
PERVEST VENGRIJAI ČECHOSLOVAKŲ ŽEMES

Praga. — Vengrija per
traukė derybas su Čechoslo
vakija, kad Čechoslovakų 
valdžia atsisakė atiduot

Naziam ■ “Reikią” Treja 
Tiek Didesnio Orlaivy- 

no negu Anglijai

Vokietijos

sako, kad 
pripažino

London. — Vokietijos am
basadorius Ribbentrop su
galvojo planą sutarčiai, per 
kurią būtų apriboti Angli
jos ir Vokietijos oro laivy
nai— Anglija turėtų pripa
žint Vokietijai “reikalą” tu
rėt tiek didesnį-stipresnį or- 
laivyną, kaip 3 prieš 1.

Pranešimai iš Berlyno ro
do, kad Hitleris mielu noru 
remia tokį oro laivynų “ap
ribojimą” • tarp 
ir Anglijos.

Hitlerininkai 
Vokietija andai
Anglijai platesnius reikalus 
jūrose ir sutiko, kad Angli
ja turėtų'kur kas didesnį 
jūrinį karo laivyną negu 
Vokietija. Bet kas liečia oro 
laivyną, tai Vokietijai jis 
esąs “reikalingas daug di
desnis” už Anglijos. Vokie
tija esanti sausumoje “ap
supta galimų priešų;” vo
kiečiai, girdi, turį “apsisau
go!” ypač nuo “Rusijos.” 
Todėl Anglija privalanti su
tikt, kad Vokietijai reikią 
treja tiek galingesnio orlai
vy no negu Anglijai.

Hitleriečiai, siūlydami to
kią sutartį Anglijai, žada 
palaikyt “taiką” Europoj.

Bet Anglijos politikai pri
sibijo, kad Vokietija, nors 
kol kas nekliudydama vaka
rinės Europos, briausis į 
rytiniai-pietinę Europą, į 
Rumuniją, Bulgariją, į Du- 
nojaus-Juodųjų Marių sritį. 
Ten gi įsitvirtinęs Hitleris 
mestųsi ant sovietinės Uk
rainos, grobt jos derlinguo
sius laukus ir turtingąsias 
anglies ir metalų kasyklas.

Vengrijai visus tuos savo 
plotus, kurių reikalavo Ven
grija. Savo reikalavimus 
Vengrija “pastiprino” ulti
matumu, kaip ir. grūmoda
ma karu čechoslovaki jai; 
bet tuomi nenugąsdino Če
choslovakijos.

Dabar Vengrija atsišaukė 
į Anglijos, Francijos, Vokie
tijos ir Italijos valdovus, 
kad vėl jie tuojaus susirink
tų ir priskirtų Vengrijai vi
sus Čechoslovakijos “ven
griškus” plotus.

Vengrija savinasi 8,000 
ketvirtainių mylių Čecho
slovakijos žemės su 800,000 
gyventojų, č e choslovakija 
sutiko užleist Vengrijai 
“tik” plotus su 640,000 žmo
nių, tarp kurių yra 160,000 
čechoslovakų.

Vengrija reikalauja per- 
vest jai ir tokius Čechoslo
vakijos miestus, kaip Bra
tislava, kur aiški dauguma 
gyventojų yra čechoslova- 
kai, ir grynai čechoslovakiš- 
kas sritis, kaip Surany, 
Lewentz ir Michalany. Be 
to, Vengrija sako, kad turi 
būt padaryti visuotini gy
ventojų balsavimai įvairiuo-

se kituose plotuose, patirt 
ar žmones ten nori prisidėt 
prie Vengrijos, ar pasilikt 
Čechoslovakijos piliečiais.

Rusinai Suėmė Šimtus 
Įsibriovusiy Vengry 
Ir Lenky Teroristų

CIO DARBININKŲ UNI
JŲ LAIMĖJIMAI

Chicago, Ill., spal. 14. — 
Valdiškai pravestuose bal
savimuose Armour skerdyk
lose 2,840 darbininkų pasi
rinko CIO uniją kaip vienin
telę savo atstovę; priešingų 
balsų buvo tik 237.

Detroit, Mich. — CIO Au
tomobilių Darbininkų Unija 
išreikalavo, kad Chryslerio 
auto, fabrikai sutrumpintų 
darbo savaitę iki 32 valan
dų.

Budapest. — Vengrijos 
fašistai kelia ermyderius- 
demonstracijas, grūmodami 
karu atplėšt sau pageidau
jamus plotus nuę Čechoslo
vakijos.

Čechoslavija be Balsa
vimų Apiplėšta Labiau 
Neg Naziai Reikalavo 

------- - -------------------- :----------------------- 0

Lloyd George Davė “Atstav- 
ką” Lindberghui, Sovietų 

Šmeižikui

London. — Garsus Angli
jos politikas Lloyd George 
pertraukė kalbą su ameriko
nu lakūnu Lindberghu, kai 
Lindberghas, p r i š n ekėjęs 
apie Sovietų oro laivyno 
“silpnumą,” buvo užklaus
tas, ar jis Maskvoj matėsi 
su Vorošilovu (Sovietų ap
sigynimo komisaru), o Lind
berghas visai nežinojo, kas 
yra Vorošilovas.

JAPONŲ BOMBOS UŽMU
ŠĖ BEI SUŽEIDĖ 1,800 

NEKARIŠKIŲ
Hong Kong, spal. 14. — 

Japonijos orlaiviai bombo
mis nužudė bei sužeidė 1,800 
nekariškių chinų Waichowe 
ir kituose miestuose pietinėj 
Chinijoj. Japonai grąsina 
užimt Anglijos ir Francijos 
kolonijas Chinijoj, jeigu jos 
bus nepalankios Japonijai.

'r!
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Praga. — Rusinu kraštas, 
savivaldiška Č e c hoslovaki- 
jos dalis, įvedė karo stovį 
prieš riaušininkus, daugiau
sia prieš ginkluotas fašistų 
šaikas, kurios slapta įsi- 
briauja iš Vengrijos ir Len
kijos į Rusini ją. Suėmė šim
tus tų įsibriovėlių - teroris
tų. Kovose su jais krito ir 
vienas Rusinu oficierius ir 
žandaras.

Tos vengrų ir lenkų šai- 
kos stengiasi teroristiniais 
veiksmais padaryt sumišimą 
Rusinu krašte, kad Lenkija 
ir Vengrija gautų priekabę 
atsiust ten savo armijas ne
va “tvarkai daryt.” O tada 
Vengrija ir Lenkija užimtų 
Rusini ją.

Lenkijos ir Vengrijos val
diška spauda paskutinėmis 
dienomis atvirai kalba apie 
“reikalą” atplėšt Rusinu 
kraštą nuo Čechoslovakijos, 
pasidalint jį ir taip suvest 
Lenkijos ir Vengrijos rube- 
žius. Ypač, sako, reikią ati
tveri Sovietų Sąjungą, kad 
jinai negalėtų duot paramos 
Čechoslovaki j ai; o kol Rusi
nu kraštas priklauso Čecho
slovaki j ai, tai, girdi, Sovie
tai galėtų susisiekt su Če
choslovakija per šiaurinį 
Rumunijos kampą; pasida
linus gi Rusini ją tarp Ven
grijos ir Lenkijos, jau nie
kur Rumunija nesirubežiuo- 
tų su Čechoslovakija, ir če
choslovakų respublika būtų 
iš visų pusių aklinai apsup
ta Vokietijos, Vengrijos ir 
Lenkijos.

Paryžius. — Francijos 
prezidentas Lebrun taipgi 
atsiuntė savo atstovą į lai
dotuves “didžiojo kunigaikš
čio” Kirillo, neva Rusijos 
“sosto įpėdinio.”

EXTRA!
ČECHOSLOVAKIJA BŪ

SIANTI “IŠTIKIMA” 
HITLERIUI

Munich, Vokietija, spal. 
14. — Atlėkęs pas Hitlerį, 
užsieninis čechoslovakijos 
ministeris Chvalkovski už
tikrino, kad Čechoslovakija 
nuo šiol būsianti “ištikima 
Vokietijai.”

U ž D A R Y TOS KAIRES
NĖS ORGANIZACIJOS 
ČECHOSLOVAKIJOJ

Praga, spal. 14. — Čecho
slovakijos valdžia, nuolan
kaudama Hitleriui, privertė 
užsidaryt žydų, masonų ir 
komunistų organ izacijas. 
(Komunistai, suprantama, 
slaptai palaikys savo parti- 
ją-)

N A ZIAI BOMBARDAVO 
VIENNOS BAŽNYČIAS
Vienna, spal. 14. — Naziai 

naktį akmenimis bombarda
vo kelis katalikų vienuoly
nus ir bažnyčias; primušė 
kelis kunigus gatvėse; stau
gė: “Pakart kardinolą Ini- 
nitzerį ir visus politinius 
kunigus!”

Hitlerio vyriausybė užda
ro visas austrų katalikų 
mokyklas.

ORAS
Šiandien dalinai apsiniau

kę.—N. Y. Oro Biuras.

Berlin. — Anglijos, Fran
cijos ir Italijos ambasado
riai nusprendė, be gyvento 
jų balsavimų, pervest Vo
kietijai didesnius Čechoslo
vakijos plotus, negu buvo 
nustatę Anglijos ir Franci
jos ministerial pirmininkai, 
Hitleris ir Mussolinis per 
savo konferenciją Muniche.

Pagal dabartinį ambasą- 
dorių tarimą, Vokietija ne
gauna tik poros mažiukų 
pietinių č e c h o s lovakijos 
sklypelių, kurių Hitleris rei
kalavo. Bet užtat ambasą? 
doriai tuoj, be balsavimų, 
pervedė Vokietijai kur ką$ 
didesnius ir daug svarbes
nius čechoslovakijos šiauri
nius plotus, negu Hitleris 
reikalavo savo ultimatume 
Godesberge.

Taigi Vokietijai jau pri
skirta 11 tūkstančių ir 583 
ketvirtainės mylios čecho
slovakijos žemės su pusta 
virto miliono gyventojų; t 
toks plotas kaip visa 
ja. Tame plote lieka apie p 
sė miliono čechoslovakų, ne? 
skaitant tų, kurie pabėgo ar 
buvo iškraustyti į Čechoslo
vakijos respubliką.

Čechoslovakijos vidurinė-

šimtai tūkstančių vokiečių. 
O Hitlerio valdžia reikalau- 
ja ir jiem užtikrint nevar
žomas tautines teises.

Suprantama, kad pats Če» 
choslovakijos užsieninis mi* 
nisteris Chvalkovski, atvys 
kęs į Berlyną, sutiko be vi? 
suotinų balsavimų užlei 
visus plotus, pagal Munic’ 
“sutartį.” Kadangi demo
kratinės šalys visai apleido 
Čechoslovakiją, tai jos vai* 
džia nenori kiršint Hit 
rio; gerinasi jam; tiki 
kad gal Hitleris kiek “už
tarsiąs” liekamąją čecho
slovakijos dalį nuo Vengri
jos ir Lenkijos, čechoslova*- 
kijos valdžia pradeda 
elgtis, kaip kad jinai j 
priklausytu nuo Vokietijos 
malonės.

Hitleris Blogina Sudetų . 
Vokiečių Būklę f.

_____
Praga, čechoslovakija. • 

Kokius tik naziai ūžė 
“vokiškus” Čechoslovakija 
plotus, visur pakėlė kaint 
duonos, pieno ir kitų maisto 
daiktų.

Dabar Hitlerio vai 
planuoja uždaryt daugį f 
rikų užimtame vokiškai 
Sudetų ruože. Sako, pači 
Vokietijoj fabrikai prig 
na daugiau dirbinių ne 
gali išparduot.

Hendaye, spal. 14. 
panijos fašistai atkaria 
tūlas kalnų pozicijas Į 
respublikiečių Ebro fron



LITHUANIAN DAILY, PUBLSIIED BY 

The Laisve,Inc.
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

jaučiąs darbininkams žmogus džiaugia
si tuomi.

Juo greičiau ir plačiau Amerikos dar
bo žmonės susiorganizuos, tuo saugesnė 
bus demokratinė santvarka, tuo mažiau 
vietos bus reakcijai!

Iš Uruguajaus 
Padangės

Kultūros ir Pramonės Gyvenimas 
Sovietų Sąjungoj

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............
Brooklyn, N. Y., per year......
Foreign countries, per year....
Canada and Brazil, per year....
United States, six months....
Brooklyn, N. ¥., six months.....
Foreign countries, six months,
Canada and Brazil, six months,

• • *
Entered as second class matter March

the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the
Act of March 3, 1879.

$5.50
$6.00
$6.50
$5.50
$3.00
$3.25
$4.00
$3.00
11, 1924, at

Susivienijimuose
..“Tėvynė” praneša, kad SLA Pild. Ta

rybos suvažiavimas įvyks spalių mėn. 17 
d., taigi sekantį pirmadienį, Pittsburghe. 
r Be kitų dalykų, suvažiavime bus ta
riamasi dėl SLA Centro kėlimo iš New 
Yorko į Pittsburghą.
v Kaip žinia, dėl centro kėlimo SLA na
riuose susidarė dvi nuomonės. Pirmoji: 
centrą kelti kuoveikiausiai Pittsburghan. 
Šią nuomonę smarkiai paturi “Tėvynės” 
redaktorius Kl. Jurgelionis. Jai, kol kas, 
pritarė ir adv. Bagočius ir J. Mažukna 
ir kiti tūli Pild. Tarybos nariai. Priešin
gi tai nuomonei, sakoma, yra Vinikas ir 
Mockus. 'Tautininkai bendrai priešinasi 
Centro kėlimui į Pittsburghą. Mat, šiuo 
tarpu “Tėvynė” yra spausdinama “Vie
nybės” spaustuvėje. Perkėlus SLA Cen
trą į Pittsburghą, aišku, to darbo jie ne
turėtų. Ponas Vinikas, iš kitos pusės, 
sakosi nenorįs važiuoti Pittsburghan, ne
norįs kraustytis. Jis nežino, kaip this 
su jo tolimesne tarnyba. Pagaliau, jam 
asmeniui New Yorkas geriau patinkąs, 
negu Pittsburghas.
•“ I »

..-Kaip ten bus, greitoj ateityj matysime. 
•‘Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

•Centro Valdybos suvažiavimas taipgi 
Jvyks šį mėnesį, spalių 29 d., Brooklyne. 
v LDS taipgi turi daug svarbių proble
mų, kurios teks Centro1 Valdybai išrišti. 
Tai bus pirmas suvažiavimas po IH-čiojo 
JCDS Seimo.

Arbatėlės
/• Drg. L. Pruseika rašo “Vilnyj”:
‘‘ “Tos prakeiktos ‘arbatėlės,’ kaip jos 
paveikia į minkštus politiniai. Pulk. Lind- 
frergh pro-hitlerinių Astorų pakviestas 
prie ‘arbatėlės’ išaukštino nazių ir pa
žemino SSSR oro laivyną. O būdamas 
Maskvoj jis kitaip kalbėjo.
7 “Anais metais mūsiškio p. Vitaičio de- 
fnokratizmą Smetonų arbatėlė sušlapino 
ir atskiedė.”

Ponas Vitaitis taip pasigėrė smetoniš
kos arbatėlės, kad ir šiandien jis tebe- 
kvaksi apie fašizmą su apsilaižymu. Be- 
■jė, toji arbatėlė jam ir kaštavo: šiltą 
vietą prarado. SLA organo redakcijoj!

Progresuoja Greičiau, Negu
' Kada Nors Istorijoj

.7 CIO organas “The CIO News” rašo, 
kad CIO unijų atstovų suvažiavimas, 
įvyksiąs lapkričio mėn. 14 d., Pitts
burghe, parodys šio krašto darbo žmo
nėms naują viltį. Jis parodys, kokia ne
paprasta sparta darbo unijos organizuo- 

' jasi, kada jos organizuojamos plačiu ba- 
■ ru, pramoniniai. .

BY* “Pranešimai, padaryti suvažiavime, 
parodys,” sako laikraštis, “kad Amerikos 
darbininkų judėjimas, per CIO, padarė 

į greitesnį ir apčiuopiamesnį progresą, ne- 
gu kada nors šito krašto istorijoj.”

$ Prieš tris metus į Washingtoną suva
liavo aštuonių darbo unijų vadai ir ten 
nutarė pradėti organizuoti Amerikos 

•darbininkus pramoniniai. Tūli tuomet ne
sitikėjo, kad bus padaryta tie laimėji
mai, kurie buvo padaryta. Ypačiai p. 
Greenas labai purtėsi ir kovojo, dary
damas viską, kad neprileisti tų laimėji-

■ ftių pasiekti.
įe Šiandien kiekvienas mato tuos milži- 
£ Diskus pasiekimus. Todėl kiekvienas pri-

<■

Trockistai Ispanijos Respublikos
Teisme

Šiomis dienomis Barcelonoje prasidėjo 
teismas keletos kontr-revoliucinių troc- 
kistų. Juos teisia tribunalas, sudarytas 
teisimai tų, kurie šnipinėja fašizmo 
naudai ir išduoda kraštą. Teisiama de
vyni nenaudėliai. Dabar paaiški, kad du 
trockistų lyderiai yra pabėgę iš respub
likos kalėjimo. Vieno jų pavardė Rovie- 
ra—buvęs respublikos armijoj divizijos 
komandierium ir podraug fašistų šnipu. 
Kitas pabėgėlis, tai Andres Nin, dėlei 
kurio kadaise Amerikos trockistai kėlė 
triukšmą skelbdami, būk jį respublikos 
žmonės nužudė kalėjime. Kokia niekšys- 
tė! Du nenaudėliai pabėgo iš kalėjimo, 
o čia trockistai, žinodami tai, skelbia, 
būk jis esąs nužudytas.

Kai trockistus areštavo, mes sakėme, 
jog tai labai geras darbas, jog tai bū
tinas darbas, jei norima apsaugoti res
publika, jei norima sustiprinti respubli
kos gynėjų eilės. Aišku, ir tuomet troc
kistų ir socialistų spauda šaukė, būk 
Ispanijos respublikos valdžia “gniaužia 
demokratiją.” Demokratija tik tuomet 
bus stipri, kai ji apsivalys nuo fašistų 
šnipų. Kai Sovietų Sąjungoj trockistai 
buvo suimami ir baudžiami, mes sakė
me, kad Sovietų Sąjunga labai daug iš 
to laimi. Ji sustiprės. Ji bus galingesnė 
kovoti su fašistiniais kraštais, kai šitie 
ant jos puls. Mes dabar sakom, kad Is
panijos respublika labai daug laimės, jei 
ji griežtai ims nagan visus niekšus, ku
rių tikslas tarnauti neprieteliui, tarnau
ti juodajam fašizmui.

Andai prezidentas Rooseveltas pareiš
kė spaudai, kad greitu laiku ir Amerika 
imsis už -griežtesnių priemonių svetimų 
kraštų šnipams suvaldyt. 'Nėra abejonės, 
kad ir Amerikoje yra daugybė trockistų, 
tarnaujančių tiesioginiai fašistiniams 
kraštams. Jie reikia suvaldyt. Tarpe 
trockistų ir fašistų šiandien skirtumas 
tik tame, kad pirmieji yra apsimaskavę 
kairiomis frazėmis, o antrieji yra atviri 
fašistai.

O Vis Tik Judėjimas Eina!
Nepaisant, kaip daug p. Greenas ir jo 

pakalikai darbuojasi neprileidimui Ame
rikos darbininkams vienytis, judėjimas 
už vienybę vis vien reiškiasi. Įdomiau
sia tai, kad pačioje Amerikos Darbo Fe
deracijoje sentimentas už vienybę augte 
auga. Štai Darbo Federacijos suvažia
vime Houston, Texas, susidarė gan stip
rus bruzdėjimas už suvienijimą ADF ir 
CIO.

Ponas Greenas pasirodė labai naiviu 
reikalaudamas, kad John L. Lewis pasi
trauktų iš CIO vadovybės. Girdi, kai 
Lewis pasitrauks, tuomet bus galima 
vienytis. Išstato jis Lewisą kaipo kokį 
baubą ir mano, kad atsiras žmonių, ku- 

, rie ponui Greenui tikės.
Mū$ų nuomone Lewisas labai gerai 

Greenui atkirto. Jis sako, jeigu jis nori, 
kad aš pasitraukčiau iš CIO vadovybės, 
tai tegu ponas Greenaš pasitraukia iš 
ADF prezidentystės. Tai gerai pataiky
ta ir šis Lewiso užvažiavimas turės di
delės reikšmės Amerikos darbininkų 
ateičiai.

Vienybė tarpe ADF ir CIO, aišku, yra 
būtina. Bet vienybė tam tikromis sąly
gomis. Būtent, CIO pramoninės unijos 
turi gyvuot ir jos turi susivienyti su 
ADF unijomis kaipo lygios su lygiomis. 
Aišku, ponas Greenas apie tai ir girdėti 
nenori.. Bet jis anksčiau ar vėliau tai 
turės girdėti ir su tuo reikalavimu su
tikti. O jei jis to nepadarys, tai ADF 
nariai jam parodys duris.

Nuo Houstono suvažiavimo žmonių 
akys krypsta į Pittsburghą, kur sekantį 
mėnesį. įvyks CIO unijų suvažiavimas. 
Nereikia nei sakyt, kad CIO suVažiavL 
mas bus kur kas Amerikos darbininkų 
judėjimui reikšmingesnis, negu ADF su
važiavimas.

Iš TREINTA Y TRES

Iš šio miestelio nuo draugo 
’A. Shugždos gavome laišką ir 
du pezus, kuriame jis malo
niai atsiliepia apie mūsų laik
raštį “Darbą” ir jaučiasi ver
tas pabarimo del savo neganė
tino pasidarbavimo. Drg. A. 
Shugžda yra netik “Darbo” 
skaitytojas, bet kartu pajinin
kas ir rūpestingas laikraščio 
platintojas. Skaitykite žemiau 
jo laišką.

“Miestelis Tremta y Tres 
nedidelis—turi apie 12 tūks
tančių gyventojų. Aplinkui, 
randasi bent keturios ryžių 
auginimo išdirbystės, kur ne
mažas skaičius darbininkų 
gauna progos užsidirbti, kad 
ir labai mažą duonos kąsnį ir 
tuom apsigina nuo bado. Lie
tuvių čia dirba tik 1.

Pačiam miestely yra lietu
vių bent keletą šeimynų ■ ne- 
kurie turi chacras, piečius ir 
nuosavus namus; visi laisvų 
arba pusiau laisvų minčių. 
Trys šeimynos maišytos—apsi
vedę su urugvajais; viena tik
rai lietuviška ir aštuoni lietu
viai nevedę. Kultūrinis aukš
tis įvairus; vieni gerai prasila
vinę, gerai kalba vietine ir ki
tomis kalbomis; kiti užsidarę 
tik savo šeimynos rėmuose; 
na, yra ir tokių, kurie žino tik 
girtuokliauti. Iš laikraščių, ro
dos, ateina vienas socialistų ir 
dabar trys egž. “D.”

Vienas tautietis atėjo pas 
mane su reikalais ir aš pri
miniau, ar jis nenorėtų turėti 
vieną gerą laikraštuką, iš ku
rio būtų galima matyti viso 
pasaulio įvykius, darbininkų 
klasės kovas, taip pat iš seno
sios tėviškės žinias. Jis pasi
žiūrėjo labai serijoziškai man 
į akis ir sako.: “Taigi kokios 
pakraipoj yra tas laikraštis?” 
Aš supratau, kad turiu reika
lą su savo klasės draugu ir 
jam užtikrinau,: kad tai darb. 
reikalų gynėjas. Jis su džiaug- 
:smu liepė užrašyti, čia pri
siunčia jums jo pezą ir prenu
merata. Manau, kad tas drau-V 7

gužis prisidės ir prie bendro
vės.
^Kalbant su vienu lietuviu, 

dirbančiu ryžių išdirbystėje, 
jis pasakė: “Nors jau pamir
šau lietuviškai skaityti, bet tu
rėdamas laikraštį turėsiu pro
gą šį bei tą sužinoti iš tėviš
kės ir darb. gyvenimo”. Tai
gi, kiek teko patirti platinant 
spaudą, Tremta y Tres lietu
viai nėra skūpūs del darbinin
kų reikalų.

Vietiniai šio miestelio gy
ventojai pasižymi dideliu atsi
likimu politikpje. Jie nieko 
nesupranta apie politines dar-, 
bininkų partijas bei organiza
cijas.

Šiomis dienomis čia bus ro
doma filmą apie Ispanijos ko
vas, ir vedama propaganda 
respublikįečių ’ valdžios šelpi
mui, tai manaįi,' kad pirmą sy
kį miestelio gyventojai turės 
progos pamatyti paveiksluose, 
kaip liaudis sutrauko nuo ran
kų ir kojų vergijos lenciūgus 
ir paragavę laisvės priešingi 
grįžimui vergijos.”

5 m. ir vyr. dukterį Joaną, 17 
metų amžiaus, Lietuvoje.

Velionė buvo “Darbo” skai
tytoja ir rėmėja, ir pažangaus 
visuomeninio supratimo mote
ris. Vietos lietuviai, įeidami į 
padėtį nelaimės ištiktai šei
mai, koop. “Vienybės” vardu 
išleido 5 aukų lapus ir pagel
bėjo atlikti laidotuves.

MONTEVIDEO PRIEMIESTY, 
CERROJ, PRIE VIEŠŲJŲ 

DARBŲ

ir lietaus
O lietaus

Maskva. Elta. — Baigiant 
Sovietų Sąjungos aukščiau
sios tarybos posėdyje dis
kusijas dėl valstybes biu
džeto, apie Sovietų Sąjun
gos aukštųjų mokyklų pa
dėtį įdomų pranešimą pada
rė aukštųjų mokyklų komi
teto pirmininkas Kaftano- 
vas. Jis pažymėjo, kad per 
paskutiniuosius dešimt me
tų kultūriniams tikslams 
Sovietų Sąjungoje buvo iš
leisti 84 milijardai ' rublių. 
1938 metais tam reikalui 
skiriama 31.4 milijardai 
rublių, kas yra 23.3% dau
giau negu praėjusiais me
tais. Aukštosioms mokyk
loms iš tos sumos skiriama 
2,195 milionai rublių, ne
skaitant kapitalinių statybų. 
Į stipendijų fondą skiriama 
801 milionas rublių. Šiuo 
metu Sovietų Sąjungos tech
nikos ir specialiose mokyk
lose mokosi 800,000 žmonių. 
Aukštosiose mokyklose mo
kosi 550,000 studentų. Tas 
skaičius toli prašoka visų 
Europos kraštų bendrą stu
dentų skaičių. Pažymėtina, 
kad aukštosiose Sovietų Są
jungos mokyklose mokosi 
apie 40% moterų. Aukšto
sios mokyklos' šiuo metu

yra įsteigtos visose autono
minėse Sovietų Sąjungos 
respublikose.

Tame pačiame posėdyje 
Sovietų Sąjungos valstybės 
plano pirmininkas atstovas 
Voznesenskis padarė prane
šimą apie labai spartų So
vietų Sąjungos pramonės 
augimą. Per paskutinius 
dešimt metų Ukrainos ir 
Uzbekistano pramonė padi
dėjo beveik šešiais kartais, 
Gudijos — penkiais kartais, 
Kazachstano, Armėnijos ir 
Gruzijos — dvylika kartų, 
Kirgyzijos — keturiolika 
kartų ir Tadžikistano—dvi
dešimt šešiais kartais.

Sovietų Sąjungos pramo
nės augimą apibūdina dar 
ir šie įkaičiai: visos Sovie
tų Sąjungos pramonės ga
myba nuo 21 milijardo rub
lių 1925 metais išaugo iki 
90 milijardų rublių 1937 me
tais. Pagal pramonės gamy
bos išaugimo lygį* Sovietų 
Sąjunga 1937 metais pasau
lyje užėmė antrą vietą, o 
1928 metais buvo tik penk
toje vietoje. Šiais metais 
Sovietų Sąjungos pramonės 
gamyba dar smarkiai pašo
ko.

kad darbui pasibaigus

Nors fiziniai taip neišnau
doja darbininkų, kaip fabri
kuose, bei kur kitur, bet į 
darbininko padėtį, viešųjų 
darbų ponai žiūri su panieki
nimu ; jie už batų laižymą tu
ri šiltas vietas, o darbininkus 
skaito kokiais tai menkais 
gamtos sutvėrimais. Kapata- 
zais paskirti taip pat ponų 
klapčiukai, jiems 
dienos apmokamos,
dienose, kaip patirta iš išva
dos, tai sušlampa jų galvos 
nuo svaiginančių gėrimų . . . 
Lietui praėjus sueina darbi
ninkai į darbavietes laukdami 
rezultatų, gaus dirbt ar ne ? 
Greičiau gauna įsakymą eit 
namo, nors ir galima būtų su- 
lyg šlapumo dirbt, vistiek ne
duoda, iš priežasties poniškų 
klapčiukų, žiūrint jų šlapio
mis akimis, visur šlapia, bet 
tikrumoj šlapios jų galvos; jie 
tyčia traukia darbą ilgiau, nes 
žino,
reiks iššokt iš šiltos vietos,— 
lyg 
šmotas. . .

Tokiu būdu darbininkai iš
dirbę mėnesį, turi išdirbtų die
nų 12—16,?ir randasi-privers
tais skurst šu šeimyna. Dar 
negana to, ir suspenduoja, 
kartais visai bereikalingai, 
kad ir jie patys negali nurty 
dyt kaltės!

Ant gatvės Vizcaya dirbo 3 
“bandižiai”, palikdinėdami į- 
rankius patys kapatazai pas 
ten arčiau darbavietes gyve
nančius žmones, be sargo. Š. 
m. rugpjūčio mėn. 24 dieną 
darbininkai 3-jų “bandižių” į- 
rankius paliko tvarkoj ir su
lig lietaus atėjo į darbą to pat 
mėnesio 30 d. Per nedirbamą 
laiką kas tai pavogė “karati- 
žių,” o ponai nesigėdino apie 
40 žmonių išvadint vagims ir 
davė po 10 dienų “spendito” 
visai nekaltai! Tik per protes
tą 9 dienas iškovojo, o 1-nos 
ponai nedovanojo ir į juodą 
knygą įrašė pastabą :—vagys
tės.

iš mėsos nereikalingas

BUS STEIGIAMA VAIKAMS 
ŽAISTI SODAI

NETIKĖTA SUSIPRATUSIOS
LIETUVĖS MIRTIS

Š. m. rugsėjo 6 d. 1:10 vai. 
p. p. savo gyvenamoj vietoj, 
calle Mejico 164—Cerroje, ne- 
lauktai ir staiga pasimirė Kon
stancija Gurčinienė, 40 metų 
amžiaus, žmona Jono Gurči- 
no, palikdama didžiausiam 
nuliūdime ir Varge skaitlingą 
šeimą—penkis, vaikučius ir vy
rą : sūnų Joną 
12 m., Mykolą

14 m
m.

Juliją
Birutę

Montevideo miesto gatvėmis 
buvo stačiai sunku pereiti dėl 
žaidžiančių vaikų. Reikėdavo 
visuomet būti pasirengusiam 
pašokti į šalį nuo purvinos le
kiančios vaikų bolės. Neretai, 
praeiviai mėgindavo vaikus su
drausti, už ką dažnai tekdavo 
išgirsti vieną kitą “gražų” žodį. 
Be to, žaidimas gatvėje nėra 
ant gero ir patiems vaikams, 
nes gatvės dulkėtos ir pilnos 
pavojų iš automobilių bei tram
vajų pusės.

Dabar, miesto valdyba nuo 
gatvės vaikus su žaislais nuva
rė ir rūpinasi pristeigti daug 
žaidimui parkų. Taip pat rūpi
namasi sutvarkyti su tais par
kais susisiekimą tiems, kurie 
toli nuo jų gyvena.

Ar pasiseks miesto valdybai 
įgyvendinti šis gražus planas, 
parodys ateitis. Montevideo 
mieste priskaitoma apie 200 
tūkstančių vaikų jaunesnių 
kaip 11 metų amžiaus, kurių 
sveikam augimui tie parkai yra 
būtini. (Iš “Darbo”)

LIETUVOS ŽINIOS
Byla Kavinėje ir Teisme Dėl 

Patentuotų Miltelių
Prieš kurį laiką Kaunan at

vyko vienas augalotas ir petin
gas prancūzas, kuris atitinka
moms įstaigoms siūlęs kažko
kių naujai išrastų miltelių ąų- 
tomobilių padangoms barstyti, 
nes tais milteliais apibarstytos 
padangos esančios patvares
nės.

Miltelius ištyrus tarpžinybi
nė specialistų komisija pripaži
nus vartotinais.

Kadangi tie milteliai neseniai 
teišrasti ir užpatentuoti, tai 
vienas kauniškis makleris, kai 
kurių užsieniškių firmų atsto
vas, tą patentą iš prancūzo nu
pirko. Bet dėl to patento pirki
mo ir kilo visas nesusiprati
mas : makleris prancūzą įtiki
nęs, kad į pirkimo sutartį nesą 
reikalo įrašyti visos sumos, ku
rią makleris sumoka už milte
lius, nes tada reikėsią mokėti 
didesnius mokesčius, faktiškai 
makleris pasižadėjęs sumokėti 
daugiau, negu į sutartį įrašyta. 
Bet kai tik sutartį pasirašę, tai 
makleris apie mokėjimą kito
kios sumos negu sutarty įrašy
ta, nei girdėti nenorėjęs.

Prancūzo raginimai maklerį 
garbingai atsiskaityti buvo be
tiksliai. Tada prancūzas nutarė 
sąskaitas suvesti su Makleriu 
“garbingu” būdu — smogti ma

kleriui į veidą. Prancūzas taip 
ir padarė: vienoj kavinėj pran
cūzas sutiko maklerį ir jam 
taip smogė į ausį, kad maklerio 
£alva ko ne perplyšo.
• Makleris" tuojau padavė 
ękuifcTą* Komendantui,1 nusiskųs- 
damas, kad mažosios scenos ar
tistas X be jokios priežasties jį 
užpuolęs kavinėje ir daugelio 
žmonių akivaizdoje sumušęs^

Komendantas maklerio skun
dą atmetė, o bylą perdavė poli
cijos vadui. Palicijos vadas — 
apylinkės teismui.

Teismas jau paskyręs bylą 
spręsti, bet nebuvo vertėjo, 
trūko įrodymų, tai byla atidėta.

Tikimasi, kad tą bylą svars
tant paaiškės dar įdomesnių 
dalykų apie miltelių pardavimą 
ir to prancūzo kivirčą su kau
niškiu makleriu.

UTENA 
Autosunkvežimis Užvažiavo 

Ant Vežimo ir Sužeidė 
Žmogų

Rugsėjo 12 d. po grįžtančiu, 
iš Kauno su miltų kroviniu 
sunkvežimiu “Z 13” pateko 
ne sava puse važiavęs leliū- 
niškis Bagočiūnas, kuriam su
laužytas raktikaulis, sužalota 
galva ir sužeistas arklys.

Nelaimė įvykus ne sava pu
se važiuojant pasibaidžius ar
kliui.

KlausimaiiiTAtsakvmai
Klausimas

Man skaitant laikraščius 
aš pastebėjau, kad fašistai 
niekina bibliją ir religiją, 
o betgi lietuviški kunigai 
vistiek garbina fašistus. 
Kame dalykas ?

J. A. Jerome.
Atsakymas

Tai klausimas, kurį turė
tų atsakyti patys kunigai. 
Iš paviršio žiūrint, iš tiesų 
keistai išrodo. Bet giliau 
pasiknisę surasime, jog to
kios jau didelės kontradik- 
cijos nėra. Nei vieniems, nei 
kitiems tikėjimas per daug 
nerūpi. Lietuviškus kunigus

prie fašizmo-jungia kapita
lizmo palaikymo klausimas. 
Kaip vieni, taip kiti guldo 
galvą už kapitalizmą. Štai 
kodėl kunigai garbina fašis
tus, nors fašistai, kaip pa
rodė Hitleris Vokietijoje, 
nepaiso nei katalikiško tikė
jimo, nei krikščioniškosios 
biblijos.

O gal kas turi geresnį 
išryškinimą šios problemos? 
Vietos duosime. Jeigu at
sirastų lietuviškas kunigas, 
kuris norėtų nušviesti šitą 
mūsų kunigų susigiminiavi- 

j mą su fašistais, mes ir jam 
suteiktumėm “Laisvėje” vie
tos. Kviečiame pasinaudoti 
proga.
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JUOZAS KRUMINAS

Ir Buvo Taip Tylu
Ir buvo taip tylu. Tarp viksvų draikės vėjas. 
Laukai miegojo jau. Ir obels. Ir klevai.
Ir per laukus toli tada tave lydėjau, 
Ir tu kažko keista, kažko niauri buvai.
Kalbėjau tau tada, kad aš tave mylėsiu, 
Kalbėjau, ką jaučiau. Kas veržėsi pro lūpas. 
Tu netikėjai man. Manei—neištesėsiu, 
Manei, kad aš per daug, kad aš per daug 

suklupęs.
Sakei:—“žiūrėk, laukai, žiūrėk, kaip pievos 

tyli.
Jie vėl skambės rytoj nuo dalgių, nuo dainos. 
Paklausk, ar jie tave, ar jie tave dar myli, 
Ar jie tau sunkią skriaudą kada nors 

dovanos?
“Apleidai tu laukus. Apleidai pievas margas. 
Nusinešė tave dulkėtos gatvės, mūrai.
O ar jautei kada, kad pievoj verkia vargas, 
Kad prakaitą laukai kasdien pajunta sūrų?
“Svajojai gal kur nors bulvarų žalumoje, 
Kad tėviškė graži, kad lygios pievos, kloniai... 
Bet ar prisiminei, ar tujen pagalvojai, 
Kad toj gražioj šalyj juk vargą kenčia 

žmonės ?
“O ar pakėlei tu nors vieną savo pirštą,
Ar pasakei kada nors vieną drąsų žodį, 
Kad perplyštų pusiau tas vargo rūkas tirštas 
Ir kad skaisti aušra galėtų pasirodyt?
“Laukai nebuvo man vien pasaka gėlėta.
Ir mano meilė čia—tarp šių vagų parimus.
Jei myli tu mane—turi laukus mylėti, 
Ar mylėsiu aš tave—tau atsakys arimai.”

Gerbiamų Chorų 
Vedėjų Žiniai

tiek sužeidė Florą, kiek pažeidė Cha- 
jo visas gyvenimas baigėsi karčioj 
ir nusiminime. Ir taip mūsų bū- 
didis rašytojas, dar negimusiu bū-

Prabėgomis
Ii.

de-
su-

at-

Mačiau tavas akis. Jos nerimu blizgėjo.
Ir rodės man tyloj—aš priekaištą girdžiu. 
Šaukiau tuštiems laukams--tušti laukai tylėjo.
Tušti laukai pakvipo dejavimu graudžiu.

(Iš “Prošvaistės”)

“Marko Milijonai
Kaune

Spalių mėn. 30 d., Valstybės Teatre, Kaune, 
buvo pastatyta Amerikos dramaturgo, Nobe
lio laureato, Eugenijaus O’Neill’o, drama, pa
vadinta “Marko Milijonai” (Marco’s Milli
ons). Dramą režisoriavo A. Jakševičius. De
koracijas piešė dailininkas Gudaitis.

Tuo klausimu “L. žinios” rašo:
Rėžis. A. Jakševičius apie “Marko Milijo

nus” ir jų pastatymą sako:
—“Marko Milijonus” Valstybės Teatre pa

statyti paskatino pati visuomenė, nes, kaip 
buvo galima pastebėti iš spaudos ir atskirų 
nuomonių, visuomenė pageidauja veikalo, ku
ris turėtų vertingas mintis apie panašius įvy
kius, kurie dabar vyksta, kurie pergyvenami. 
Visuomenė dar pageidauja tokio veikalo, ku
ris žiūrovui sukeltų žmoniškų, kilnių jausmų, 
duotų jam jėgų pergyventi dabartines pasau
lio katastrofas ir kuris turėtų stipriai auklė
jamosios reikšmės. “Marko Milijonai” visus 
tuos visuomenės statomus reikalavimus pil
nai patenkina, nes šiame .veikale kaip tik at
sispindi visos minėtos idėjos. Šis veikalas su
pažindins mūsų visuomenę su vienu iš sti
priausiųjų moderniųjų dramaturgų ir su pa
čiu didžiausiu literatūros idealistinės krypties 
atstovu.

—“Marko Milijonai” yra įdomūs savo for
mos konstruktyviškumu ir minties aktualumu, 
Juose vaizduojama Vakarų civilizacijos išauk
lėto žmogaus kelionės su nuotikiais į įvairias 
šalis: pradedant viduramžių dideliu prekybos 
centru Venecija ir baigiant mongolų kano val
doma Chinija. Vienas veikalo veikėjas, Mar
kas Polas, Vakarų civilizacijų geriausias pro
duktas, pastatomas prieš įvairių kraštų sveti
mą gyvenimą. Jo susidūrimuose su svetimu 
gyvenimu iškyla ir pati pagrindinė veikalo 
idėja: žmogaus dvasinė pažanga.

Nors “Marko Milijonuose“ vaizduojama 
tryliktojo šimtmečio pabaiga, bet tai nėra ti
kroviškas veikalas etnografijos bei istorijos 
atžvilgiais. Tiesa, visi faktai, kuriuos auto
rius dėsto savo veikale, atitinka istorijos duo
menis, bet tas gyvenimas, kuris vaizduoja
mas veikale, tiek stipriai yra panašus į mū
sų laikotarpio gyvenamąjį momentą, kad vei
kalą interpretuojant nėra galima jam pri
mesti tryliktojo šimtmečio gyvenimo formą 
bei pasaulėžvalgą.

—Veikalą statant, istorinį ir etnografinį 
natūralizmą teko atmesti ne tik meniškumo

sumetimais, bet ir paties veikalo formai bei 
turiniui verčiant. Visa veikalo forma ir visų 
asmenų pasielgimai kvėpuoja mūsų laikų 
dvasia. Tatai padiktavo pastatymo stilių: try
liktasis šimtmetis, žiūrint į jį dvidešimtojo 
šimtmečio žmogaus akimis ir pergyvenant jį 
dvidešimtojo šimtmečio žmogaus psichologi
nėmis formomis. Dėl tokio veikalo pastatymo 
mano ir dailininko A. Gudaičio, kuris darė 
koracijų ir kostiumų eskizus, nuomonės 
tapo.

Vadovaudamasis tuo, darbe su aktoriais
sisakiau gyvenimo ir laiko eigos visiško tiks
lumo ir smulkmenų, nes tai nebuvo mūsų 
darbo svarbiausias tikslas. Labiausiai mes 
stengėmės išryškinti veikalo dramatizmą. Jei
gu, kaip minėjau, kiekvienas personažas yra 
ne tik asmuo, bet ir atskira idėja, kuria re
miasi viso veikalo mintis, tai jis, personažas, 
atlieka tokį uždavinį, .kuris išsemia visą jo gy
venimą ir lydi jį kiekviename jo žingsnyje.

Veikale yra dvi personažų grupės: Marko 
Polo ir kano Kublajaus. Mano ir aktorių rū
pestis buvo surasti tinkamą tų grupių pa
vaizdavimą, jų kovą, kuria remiasi veikalo 
dramatizmas, šitų grupių jėgų susidūrimuo
se, jei ir nėra atviro veiksmo, tai vis dėlto 
jaučiama gili kova dviejų pasaulėžvalgų.

—“Marko Milijonų” pastatyme buvo siek
ta ansamblio visomis priemonėmis, kurias tik 
leido techniškos sąlygos. Ansamblinė vaidyba 
duoda veikalui skambėjimą bei prasmingumą 
ir padeda teatrui atlikti pagrindinius meniš
kojo auklėjimo uždavinius,—baigė rėžis. A. 
Jakševičius.

“Marko Milijonų” pastatymu A. Jakševi
čius pirmą kartą Valstybės Teatre pasirodys, 
kaip režisierius. A. Jakševičius Valstybės 
Teatre pradėjo dirbti 1932 m. Jis, be to, 
dar buvo aktorių ir jaunųjų teatre. Pirmas 
žingsnis spektaklių organizavime buvo pada
rytas režisuojant 1935 m. dzūkų ratelių šven
tės Alytuje vaidinimą. Vėliau, gavęs stipen
diją, išvyko į Maskvą režisūros studijoms. 
Maskvoje žiūrėjo teatrų pastatymų repeti
cijas ir lankė Rusijos teatrų draugijos se
minarą, kurį baigė 1936 m. Vėliau vieniems 
metams A. Jakševičius buvo' išvykęs į Niū 
Jorką, kur studijavo Niū Jorko Universite
to teatro skyriuje, scenos mokykloje ir Niū 
Jorko studijoje. Į Valstybės Teatrą grįžo 
praeito sezono pradžioje.

Sintinėjant užkvietimus dalyvauti Pasauli
nėj Parodoj Liet. Dienos Dainos Programoj, 
buvo pažymėtą, kad užsiregistravusiems cho
rams tuojaus bus išsiuntinėtos gaidos numa
tytų dainų programoje. Šiuomi pranešame, 
kad ne dėl Dainų Programos Komiteto kaltės 
iki šiol gaidos nepagamintos ir anksčiau gruo
džio mėnesio jokiu būdu nebus galima gaidų 
siuntimui prirengti. Gauname daug laiškų su 
prašymu greičiau siųsti gaidas. Kad neat
sakinėti kiekvienam skyrium, pranešame per 
spaudą. Todėl, užsiregistravusių chorų daly
vauti. ^programoje gerbiamų Chorų Vedėjų 
šiuomi prašome, kad statant savo darbų pla
nus šio sezono tolimesnei veiklai, malonėtu
mėte taip sutvarkyti, kad kaip tik bus gautos 
gaidos, kad tuojaus būtų galima pradėti stu
dijuoti dainas. Pavasaris nebetoliausia, 
kės pradėti chorų vizitaciją, kad būtų 
mybės nors kiek su chorais iki to laiko 
rengti.

nepa- 
eit į 

ir tū- 
moks-
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Nauji Raštai
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pasi-

Sekr.

Eilėraščiai priklauso tai 
teratūros daliai, kuri vadinasi 
poezija. Poezija nėra kokis tai 
tuščias dalykas; ji yra mąsty
mas gilioj, jausmingoj formoj. 
Pati poezija yra kalba vaiz
dais. Reikia labai žiūrėti ra
šant, kad eilėraštis nebūtų ko
kiu ten įrodinėjimu, sausų įsa
kymų davimu, paprastu gar
sinimu gražių idėjų. Įrodinėji
mai, tiesioginė agitacija — nė, 
poezija. Pavyzdžiui, jeigu mes 
nutapysime giedro dangaus 
mėlynę, tai žiūrovai jį tokiuo 
ir matys be jokių žodžių aiš
kinimo. Tas pats yra į|r su 
eilėraščiais arba, kaip mes sa
kome, poezija. Ji turi rodyti; 
o ne įrodinėti. .V

o

John
Lon-

Kar-

Jack London Gyvenimas

Tie kurie rašo eilėraščius, 
turi “pašaukimo” būti poetais^ 
būtinai turi žinoti bent pamar 
tinius poezijos elementus. .7

1. KALBA, šis poezijos ele- 
mentas yra naturalis persta^ 
tytojas žmogaus minčių bei 
jausmų. Ką žmogus ar žmonas

šūvis ne 
ney, ne,s 
sarmatoj 
siantysis
damas, pradėjo garsintis Amerikos žemėje.

Jack Londono motina irgi buvo šiek tiek 
pamokyta. Duodavo muzikos lekcijas, ir ku
rie norėjo su numirusiais pasikalbėt, tai ji bu
vo ta, per kurią dvasios kalbą, spiritualiste. 
Tai buvo senų amerikonų šeimos ir velšiškos 
giminės. O profesorius Chaney tikras airis. 
Jiedu abudu buvo nepastovūs žmonės. Flo
ra apleido tėviškę Ohio valstijoj ir išėjo svie
to vandravot. Tais laikais’ tai buvo 
prasta pasiturinčios šeimos merginai 
svietą. Jiedu susitiko Pacifiko pakrašty 
lą laiką sykiu gyveno, viens duodamas
liškas lekcijas, o kits su spiritualyste pragy
venimą darė. Iš tokių nepastovių tėvų paė
jęs, ir Jack London nedaug kuo skyrėsi, tik 
tas skirtumas, kad jis buvo pralenkęs savo 
tėvą visu kuo. Ir 1876 metais sausio mėnesį 
garsus Jack Londonas gimė, tik ne Londo
nas, o John Chaney; taip parodo valdiški re
kordai. Vėliau, kada Flora apsivedė su 
Londonu, tai ir jos kūdikį perrašė ant 
donų pavardės.

Jack Londonas augo labai vargingai,
tais neturėdavo ką pavalgyt. Mokykloj kito 
mokinio mėsos šmotą pavogė, nes tuo laiku jo 
namuose mėsa buvo retenybė. Pradinę mo
kyklą baigė ir daugiau negalėjo mokytis, tu
rėjo duoną užsidirbti. Dar mokykloj būda
mas, rytais laikraščius pardavinėdavo ir sku
durus rinkdavo ir parduodavo. Kada jis bu
vo kūdikis, tai jo motina pasamdė negrę mo
terį, momką, kad jį augintų, tai ir paaugęs 
ją laikė kaipo savo antrą motiną, ir su svar
besniais reikalais bėgdavo pas tą negrę pa
galbos j ieškoti. O ta niekad neatsakydavo, 
ir biedna būdama kiek galėdavo, tiek jam 
gelbėjo. Jis pasiskolino pas tą antrą savo 
motiną pinigų ir pirma luotuką nusipirko, 
nes jo buvo pramušta galva iš vaikystės ant 
vandens irstytis. Su tuo luotuku jis pradėjo 
būt jūrininkas. Besi irstydamas, susipažino su 
visais San Francisco padaužom, pusberniais 
ir jūrininkais. Vėliau eidavo oisterių vogt, 
tai yra, užsiimdavo piratišku darbu. Kada 
jam pasiūlė darbą gaudyt tuos piratus, jis 
metė piratystę ir buvo šerifo padėjėju, tu
rėdamas tik 17 metų, amžiaus. Mat, tam 
tikrose vietose buvo privatįŠkąi, oi si oriai a il
ginami ir nevalia • visiems gaudyt. Dirbo ant 
laivų jūrininku tarp San Francisco ir Azi
jos.: Aukso jieškotoju Alaskoj, maršavo į 
Wafehingtoną <su bedarbiais, buvo paprastu

(Tąsa ant 4-to puslapio)

SAILOR ON HORSEBACK. The Life of 
Jack London, by Irwing Stone.

Tik ką perskaičiau knygą aukščiau minėtu 
antgalviu. Tai įdomi Jack Londono biografi
ja. Skaitosi kaip tikra novelė ir rodosi, kad 
skaitai kokią tai fikciją, o ne žmogaus tikrą 
gyvenimą. Knyga prasideda dar Jack Londo
nui negimus ir tas daro ją įdomesne, nes ve 
kokiose aplinkybėse jis atsirado ant šios 
griešnos pilkos žemelės.

Jo motina, Flora Wilman’iūtė, vieną gra
žią dieną pasako profesoriui W. H. Chaney, 
kad ji yra nėščia, ir ką jisai mano daryt ta
me 

' ją, 
tas 
voj
Mr. Chaney, ar* ištiki^jų norėdama nusižu
dyti, šovėsi1 į kaktą, bet tas šūvis tik mažą 
.žaizdą padarė ir ' nįekd 'pavojingo, Bet tas 
šūvis tiek išgąsdindastrologijos profesorių 
Chanęy, kad tas išdūmė iš San Francisco ir 
niekur viešai nepasirodė. Tai buvo didelis 
skandalas. Ne tik .San Francisco laikraščiai 
skandalijo, bet ir visoj Amerikoj. O tas bu
vo 1875 m. rudenį. Rašytojas sako, kad tas .<

klausime? Jis pataria jai daryt aborci- 
o daugiau nieko. 0 Flora gal norėjo, kad 
profesorius ženytųsi su ja, nes jiedu krū- 
gyveno. Florą,z)a£ tai tik gąsdindama

mąsto, jaučia, įžiūri ir išsv 
vaizduoja, — poetas persodini 
kalbon ir parodo. Poetas be 
taisyklingos, be lavintos ir gra? 
žios kalbos negali išreikšti, ką 
jis mąsto, jaučia, įžiūri.

2. MINTIS. Mintis yra pa
matu kiekviename literatūri
niame darbe, išsireiškime. Jei
gu mintis bus padraika, supai
niota, neaiški, — kūrinys liks 
beverčiu. Jau minėjau, kad 
poezija yra mąstymas gilioj, 

i jausmingoj formoj. Be šio ele
mento nėra poezijos.

3. EMOCIJA. Poezijoje,
apart logiškos minties, privalo 
būt apščiai jausmingumo, emo
cijos. Be to elemento poezija 
negalima. Į

ĘITMA& Sis elementas 
eilėraščiuose būtinai reikalin
gas. Dainas-eiles mes taikome 
muzikai, šokiams, čia reikalin
gas darnus pasikartojimas 
trumpų ir ilgų (kirčiuotų ir 
nekirčiuotų) skiemenų (silia- 
bų). Be to daina-eilės negali
ma pritaikyti prie muzikos ar
ba šokių.

5. RIMAS. Rifma arba ri
mas yra eilėraščių paskutinių 
skiemenų (siliabų) sąskambišz 
Be šio elemento nors ir galima 
apseiti, tačiau daug gražiau, 
jeigu jis jaučiamas.

Tai tiek apie eilėraščių (Po
ezijos) elementus.

ŪKANOS. Apysaka. Parašė Mikas Rdso- 
da-Mizara. Išleido ALDLD. 342 puslapiu. 
Kaina nepažymėta. Viršelį piešė A. Pross 
(Prasauskas).

Ūkanos liečia tąją Amerikos lietuvių gy
venimo sritį, kuri iki šiol mūsų dailiojoj li
teratūroj buvo veik nepaliesta, būtent, lie
tuvių profesionalų, buitį. Tai ketvirtą Miko 
Rasodos apysaka.

Lauksime draugų, kurie duos nuodugnes
nę Ūkanų recenziją bei įvertinimą.

Lietuvių Literatūros Draugijos nariai gaus 
knygą veltui. Techniškai knyga daro labai 
gražaus įspūdžio. Spauda “Laisvės” spaus
tuvės.

------o------
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, ski

riama amerikiečiams. Paraše kun. dr. Jo
nas Starkus, Marianapolio Kolegijos profe
sorius. Knyga spausdinta Lietuvoj. 204 
puslapių. Kaina nepažymėta.

Tai gražiai išleistas mokykloms vadovė
lis, tinkamas ypačiai amerikiečiams. žo- 
džiaį kirčiuoti, kas dikčiai padės norinčiam 
išmokti lietuvių kalbą ne tik taisyklingai 
rašyti, o ir kalbėti. Nors autorius yra ku
nigas, tačiau, matyt, ruošdamas šią Gra
matiką, turėjo omenyj tai, kad ja galėtų pa
sinaudoti ne tik tikintieji, bet ir laisvama
niai. Todėl vengė ją labai “sudievinti.” Pa
vyzdžiuose, berods, tik poroj vietų yra Dievo 
vardas suminėtas.

------o------
ČESLOVAS SASNAUSKAS. Trumpa iliu

struota biografija ir jo darbų apžvalga 20 
metų mirimo sukakčiai paminėti. Parašė 
Juozas Žilevičius, L. M. Išleido Jonas 
Brundza. Spausdinta Kaune, 1936 metais.

Nors knyga išleista 1936 metais, tačiau 
mes ją gavome tik nesenai. Autorius gra
žiai aprašo žymaus kompozitoriaus Sasnaus
ko gyvenimą ir darbus. Telpa keletas Sas
nausko atvaizdų. Knyga daro gražaus 
įspūdžio. Muzikos srityj veikiantiesiems ir 
bendrai muzikos mylėtojams patartina kny
gą įsigyti.

Vienas mūsų choras prisiun
tė pluoštą savų dainų. Iš to, 
berods, reiktų tik pasidžiaugti. 
Bet . . . tas nelaimingas “bet.” 
Prisiųstose dainose nėra to, ko 
būtinai reikia — nėra pras
mės žodžiuose, nėra ritmo 
kitų būtinų elementų. Sk 
me:
“Gan mums vargą kentėti. 
Kol gyvi esame, mes nor 

gyventi!
Gaminam turto mes ir tu 

skursti?
Mes nepasiduokim tokio 

minalo!”
Kaip matote, poezijos čia nė

ra nei per nago juodymą. Ki
ti posmai-stanzos dar blo 
skamba. Vietomis yra net ne
leistinų išsireiškimų,
ritmą nei nepagalvota. Ir šti 
tokiomis dainomis išst 
prieš publiką ...

Apie tai, .ianau, IMS 
nų-Muzikcs Komitetas 1 
tarti savo žodį.

“ūkanų” viršelis, pieštas dailininko AL Prosso (PrasausRo).
Esu painformuotas, kad 

ąsa ant 4-to pusi.)
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Ha

kalbėti, kad 
be galo svar-

K. švelpa, A..U. Sa- 
Knesh; po $1.50: P.

darbininkas, iš Oregon valstijos, paraše 
laišką, kad jis atsiųs savo pačią ir vai- 
pas jį, o pats važiuoja į Arizonos vals- 
gydytis nuo džiovos. Londonas pasiuntė

my-
Su-

. j

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. reguliaris susirin

kimas turėjo įvykti 2 d. spalių, bet 
iš priežasties narių neatsilankymo,

pirmininkaus 
ir visų 
Maurice

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, spalių 16 d., Ameri
kos Lietuvių kongreso Skyrius ren
gia smagų pikniką su gražia muzi- 

Kvie- 
čiam kaip vietos taip apylinkės lie- 

| tuvius į Olympia Parką. — Rengė
jai. (240-242)

GB 10886 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Lav* at

Tei. TRObridge 633*0

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skriro, 
Cambridge, mass.

OFISŪ VALANDOS: 
2-4 lt 6-8 vakare 

Nedėliortiiš fr šventadieniais: 
10-12 tyte

Detroit Mich.

kad visi nepraleisite progos 307 Tompkln8 A^ue, ASfeA1^rookiyn, N. Y.

ir išrinki- 
Nau josios 

kaip

ALDLD 37 kp. susirinkimas jvyks i GB 7673 has been issued to the undersigned 
.,Qi t t t to beor at retail under Section 75spalllj 16 a., 1-IT14 Vai. p. p. L. U. I of Alcoholic Beverage Control Law at 

Kliubo Svetainėje. Visi nariai būki- 189—6th Avenue. Borough bf Brooklyn, 
te, nes yra labai svarbių dalykų ap-1 ^“mises.4 
tarti, todėl dalyvaukite skaitlingai. .. "
Kelintą kartą šaukiam susirinkimą, ,v“ 
o jūs draugai vis nesusirenkate. Ne- notice 
pamirškite laiko. — Kom. 

(240-242)

Miliukams.” žinant A. Bimbą ir jo' 
sugabumą klausimus rišti, rengėjai premises, 
tikisi 
išgirsti jį. — Komitetas.

(241-242)

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL*

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 868 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 161 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of- Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENZA VARRICHIO 
Bell Ved ere Restaurant

161 Rockaway Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 820 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 527-529 East New York Avenue, Bordugh 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANCES GIORDANO 
527-529 East New York Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 Classon Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ERNEST THEISS
358 Classon Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3426 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SIDNEY
196 Graham Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11024 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. - ,

RUBY MAIDANICK
332 Foster Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 19 has been issued to the undersigned 
to eell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 16-25 Arion Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

i NOTICE is hereby given that Llcehse No. 
i CTR 21 has been issued to the undersigned 
. to sell beer, wine and liquor at reikli under 

Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 918 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ARCADIA BALL ROOM COMPANY, INC, 

918 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nb. 
W 22 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 132A of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 818 
Court Street, Borough of Brooklyn, Couhty 
of Kings, t be cnsumed off the premise*.

DOMENICO SCO1TO
318 Court Street, Brooklyn, N. Y.

ids—oui Avenue, BbroUgh bf Brooklyn, 
| County of Kings, to be consumed off the

THEODORE RICKERMANN
189—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

____ J is hereby given that license No. 
GB 10999 has been issued to the undersigned 
to sell beer ' at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverhge CohtrOl Law at 
6822—4th Avenue. Borough bf Brbbklyn, 
County Of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAGNET FOOD CENTER 
Estelle Goldstein

5822—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

SO. BOSTON, MASS.
Sekmadienį, spalių 16 d., Lietuvių

KomUnistų kuopa rengia prakalbas, 
Lietuvių Svet., 2 vai. po pietų. Kai- NOTICE is hereby given that License No. i ‘ . •. _ . 1AQQC k^r> IcoiroJ tn fkft lindATH! CTYlMbes drg. A. Bimba, temoje Sio Ru- 
dens Rinkimai ir Jų Reikšmė Dar-
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Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

RAVITZ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I icense No. 
EB 3356 has been issued to the undersignted 
to sell beer at retail under Section 76 
cf the Alcoholic Beverage Control Law at 
1070 Broadway, Borodgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AGOSTINO CASALE 
La Casa Restaurant Pizierla

1070 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3345 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
704—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County Of Kings, to be consumed oh the 
premises.

JAMES COLLINS
704—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I icense No. 
GB 10669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail uhder Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
76 Miller Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM SCHLESINGER
76 Miller Avende, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

šeštadienis, spalių 15, 1938

Senas Vincas

Negyvėliai Tyli
_____ Apysakaitė_____ _____

(Tąsa)

Jurgiui ši našlė patiko. Juodu išeidavo 
į parengimus, mitingus ir tam panašius 
išėjimus. Pašaliečiai jau buvo juodu ir 
“apženiję”, bet tikrenybėje, toli gražu 
nuo to. Jurgis ją pamilo, bet... Kaip 
tik jis norėdavo jai užsiminti apie suė
jimą į porą, jam surakindavo žandus, su- 
akmenėdavo jo liežuvis ir nei žodžio ne
galėdavo ištarti.

Vieną sekmadienio popietį,' kada dė
dienė su našle, pasilikusios dvi vienos 
kalbėjosi apie šį bei tą, dėdienė, įsidrą
sinus, visgi užsiminė: “Ar tu, Verute, 
tekėtum už Jurgio, jei jis tave vestų?”

“Su mielu noru, ciocyte, bet... kad 
jis...”

“Kas?... Blogas vyras?”
“Prieš vyrą, kaipo tokį, nieko netu

riu... Bet jis labai atšalęs... O ar jis 
Užsiminė jums apie mane?”

“Užsimint neužsiminė... Bet aš jam 
galiu užsiminti apie jus, jei žinočiau, kad 
ir jūs sutinkate?”

“Tai būk, ciocele, tokia gera. Aš pati 
irgi nedrįstų pasipiršti, o jis nesusipran-

Jurgio nubalęs nei drobė veidas stai
ga užsidegė raudona žara... Jo akys su
žaibavo neapykantos žaibais ir jo žo
džiai, tarsi rūstus griaustinis, sugraudė:

“Tu, kurio sąžinė juodesnė ir už dervą, 
atėjai apvalyti mano nieku nesuterštą 
sąžinę... Tu, kuris savo dūšią jau esi 
paskandinęs melo ir kreivos prisiegos 
lingyne, atėjai apvalyti mano dūšią nuo 
nuodėmių?”

“Apsimislyk grai, kad paskui nereikė
tų gailėtis,” burbtelėjo kunigas.

“Tu”, vėl pradėjo ligonis, “iškandęs 
gražiausią dalį mano gyvenimo, dar drįs
ti lysti man į akis! Argi nepažįsti ma
nęs? Argi jau užmiršai Jurgį Striūgą, 
kurį apgaudinėjai, kurio šlovę nuplėšei, 
kurio sveikatą sukrimtai? Traukis iš 
mano akių, niekše!” (Bus daugiau)

San Francisco, Calif

“Gerai, Verute, prie pirmos progos aš 
jam užsiminsiu.”
♦ Bet, ant nelaimės, jis tos progos nesu
laukė. .. Jurgis, pirmadienį išėjęs į dar
bą, jau negrįžo... Jį sulamdė pagavusi 
mašina ir jis be sąmonės tapo nuvežtas 
į Švento Augustino ligoninę.

* * *

Lėtai sukrutėjo Jurgio lūpos, sunkiai 
atsivėrė akių vokai ir pasvirusios į vie
ną šoną jo akys atsimušė j šalę lovelės 
sėdinčios raukšlėtus dėdienės veidus... 
Susitikusios juodviejų akys pasinėrė 
ašarų klanuose ir Jurgis sunkiai suvai
tojo. Jo kūne nesirado tos vietos, kurios 
nebūtų skaudėję... Jis norėjo ką tai sa
kyti, bet pervėręs dieglys jo krūtinę su
laikė balsą ir jis tik, bejėgiai užmetęs 
Savo ranką ant dėdienės rankos, švelniai 
ją spustelėjęs, vėl užmerkė akis.

Šiame momente Jurgis bandė prisimin- 
tį įvykį, bet viskas buvo veltui. Jis pri
siminė tik tiek, kad pagriebė jį mašinos 
diržas, apsuko apie ratą ir trenkė į ce
mentinę aslą.

“Ar labai esi sužeistas, Jurgeli?”—at
simušė į jo ausį dėdienės švelnus, gilia 
užuojauta atmieštas balsas.

“Ne... ne... ži... nau ... Turbūt nei 
vieno sveiko kaulo ne... liko,”—lėtai at
sakė jis.

“Ah... koks tu nelaimingas esi, varg
šeli. .. Viena nelaimė kitą nelaimę lydi,” 
atsiliepė ■ antro j pusėj lovelės sėdinti Ve
rutė.

Jurgis vėl pravėrė akis, lėtai pasuko 
galvą į antrą pusę ir jo beviltis žvilgsnis 
įstrigo į Verutės veidą... Jis norėjo pa
kelti savo ranką ir paliesti Verutės ran
ką, bet rankos nepajėgė pakelti. Tada 
Verutė, supratus jo mintį, uždėjo savo 
ranką ant jo rankos ir vėl pakartojo: 
“Ir kaip tu nelaimingas, Jurgeli... O, 
kad aš galėčiau tau padėti...”

Jurgis vėl pasuko savo galvą dėdienės 
link ir tarė: “Palaidokite mane, kaip dė
dę kad palaidojome—1 a i s v a i.... Ra
site banko knygelę mano lagaminėlyj.. . 
Yra trejetas šimtų banke, tai pasiųskite 
juos į Lietuvą senai mano matutei. O iš 
pašalpinių draugysčių pinigų, kas atliks 
nuo palaidojimo, išdalinkite darbininkiš
kiems reikalams—apšvietai.”

Tai pasakęs, tartum būtų išplaukęs iš 
audringos jūros, jis lengviau atsidūsėjo 
ir užsimerkė... Abi moterys patyliukais 
pradėjo verkti. Ligonio krūtinė lėtai kil
nojosi ir visa veido išraiška skendo kan
čiose ....

“Tegul bus pagarbintas Jėzus Kris
tus,” pasigirdo keno tai balsas.
•• Kada Jurgis atvėrė savo akis ir mote
rys pakėlė galvas, jų visų akys sustrigo 
J juodos figūros riebų veidą. Jų visų 
trijų net ašaros išdžiūvo iš akių iš nusi
stebėjimo... Prie lovos stovėjo kunigas 
Vanagas!
’ Šiems dar nei nesusivokus, ką jam at
sakyti, kunigas vėl prabilo: “Ar prisi
rengęs prie'amžinojo gyvenimo, brolau? 

... Aš atėjau tavo dūšią* gelbėti. Išsispavie- 
; > dbk, priimk sakramentus, tai ir numirti 

bus lengviau.
■ «!?.•

Jack London Gyvenimas
(Tąsa iš 3-čio puslp.)

“bomu,” valkata, tavoriniais traukiniais va
žinėjančiu ir pas praeivius išmaldų prašan
čiu. Ir visur užimdavo vadovaujančią rolę, 
ir jeigu kur nevadovavo, tai jis tam būryj 
ilgai nebuvo. Gerdavo, mušėsi ir “mergas my
lėjo.” Jis tiek išgerdavo ar net dar dau
giau, kiek .suaugę vyrai jūrininkai, o. žinote, 
jūrininkai gerai pageria. Bet visada, kada 
tik gavo progą prie knygų, tai skaitydavo su 
dideliu pamėgimu ir ne bile kokias, bet, taip 
sakant, sunkias knygas.

Kada jau pragyvenimą darė iš rašymo, tai 
ir tada jo mintys svajodavo apie visokias drą
sias keliones. Budavojo laivą, kuriuo manė 
visą žemės kamuolį apvažinėti, bet baigiant 
statyti, San Francisco j įvyko žemės drebėji
mas, gaisras ir jo laivas su liepsna ir dū
mais į padanges nuėjo. Vėliaus statėsi namą 
—palocių, kuriam, manė jis, kito jam lygaus 
niekur nebus. Nei laivą nei namą statyti 
nedavė kontraktoriams, bet paėmė mechani
ką, architektą, o darbininkams pats mokėjo 
neblogas algas. Kaip statė namą, tai jo kar
jera kaipo'rašytojo buvo aukščiausiai pakilu
si ir metinių įplaukų turėdavo už rašymą apie 
75 tūkstančius dolerių, o išlaidų 100 tūkstan
čių. Niekad galo su galu nesudurdavo; vi
sada turėjo daugiau išlaidų negu įplaukų. Po 
trijų metų sunkaus darbo ir laukimo, kada jis 
galės savo naujam name gyvent ir svečius 
priimdinėt, naktį prieš įsikraustymą, nežinia 
nuo ko, kilo gaisras ir jo antrą didelę svajonę 
su dūmais ir liepsna vėjai nunešė. Ir, sako, 
nuo to laiko taip nusiminė, pradėjo gerti, o 
prie to dar prisidėjo šeimyniški nesmagumai 
ir nusiminime užbaigė savo dienas, paimda
mas perdaug migdančiųjų miltelių, nuo kurių 
jau neatgavo sąmonės, nors tarnas rado dar 
pusgyvį.

Beje, jis kelis laiškus rašė W. H. Chaney, 
klausdamas, ar jisai yra jo tėvu, bet Chaney 
neprisipažino. Tie, kurie iš arti pažino Cha
ney ir Londoną, sako, kad Londonas taip pa
našus buvo į .savo tėvą Chaney, kaip du la
šai vandens, ne tik išvaizda, bet ir charak
teriu. Kada Chaney atrašė Londonui laišką, 
tai adVesas, rašytas ant konverto, nebuvo ga
lima atskirti, kurio iš juodviejų rašytas, Cha
ney ar Londono. Biografistas Irving Stone 
sako, kad ir būdas Londono buvo toks, kaip 
tėvo.

Londonas buvo pasauliniai stambus žmo
gus. Jo raštus gaudyte gaudė žurnalai ir kny
gų leidėjai, nors su jo idėjom nesutiko, nes 
jis buvo socialistinės ideologijos žmogus.

Kaipo žmogus, jis buvo tokis: kas pas jį 
atėjo, tas buvo svečias, ir tiek ilgai buvo, 
kiek tik norėjo. Pas jį ateidavo profesoriai, 
rašytojai, filosofai, darbininkai, “freitų” ke
liauninkai ir visokį svieto perėjūnai. Jis vi
sus priimdavo ir prie vieno stalo valgydinda
vo. Jam buvo gerai pasiklausyti intelektualo, 
kaip ir paprasto “freitais” atvažiavusio darbi
ninko, paprastai vadinamo “valkata.” Jeigu 
biednas darbininkas paprašydavo jo pagalbos, 
jis niekad neatsakydavo. Sykį vienas socialis
tas 
jam 
kus 
tiją
telegramą, kad tas žmogus nesiųstų savo šei
mos, nes nėra vietos pas jį, bet ta telegrama 
apsilenkė, jau jie buvo kelionėje. Kaip ta su 
vaikais atvažiavo, tai Londonas nieko nesakė, 
parehdavojo stubukę, nors ir skolintais pini
gais, nes tilo tarpu blogai finansiniai stovėjo, 
ir užlaikė visą laiką, kol tas žinpgus išsigydė. 
Ta moteris, kai atvažiavo, buvo nėščia, tai 
kai gimė kūdikis, tai Londonas rūpinosi kaip 
tėvas, net ir balių iškėlė kūdikio pagerbimui.

Kurie skaitote anglų literatūrą, aš patar
čiau kiekvienam perskaityti šią knygą. Nesi- 
graudinsite. Aš bent taip manau.

J. Surdojcas.

Visokios Naujienos
Spaudai rengiarilas piknikas 

atsibuvo 18 d. rugsėjo pas 
draugus Gegutes darže. Pikni
kas šiuom syk buvo neskaitlin
gas, vienok peilio padateni 
$57.64 Abi kuopos nusprendė 
dadėt ir padaryt trim laikraš
čiam po $20, tai yra, “Vilniai,” 
“Laisvei” ir angliškam vieti
niam dienraščiui “Peoples 
World.” Beje, turiu pažymėt, 
kad tikietukų platinime geriau
siai pasižymėjo drauge K. šil- 
kaitiene. Ji pardavė apie už 
$12.00. Jei būtume visi nors 
per pusę tiek pardavę, tai bū
tume padarę gražaus pelno. 
Draugai Gegutės ’ daržą davė 
veltui. Tai jau ne pirmą kartą 
tie draugai taip padaro. Jie 
tankiai paaukauja vietą, už ką 
Rengimo Komisija taria širdin
gą ačiū. Taip pat ačiū tiems, 
kurie dirbo piknike arba prieš, 
ar bent kuom nors prisidėjo 
prie surengimo pikniko.

* * *
Spalių 1 d. draugai Jankaus

kai savo stuboj Oaklande davė 
kftd pagelbėt 

karžy- 
Draugai 

visą

puikią “parę, 
parvešt sužeistuosius 
gi u s iš Ispanijos. 
Jankauskai paaukavo
maistą ir gėrimą dėl minėtos 
“party.”

Drg. Jankauskai labai atjau
čia karžygių blogą padėtį ir 
prie pirmos progos stengiasi 
pagelbėt.

Jie taip pat prisirašė prie 
Lincoln Bataiijono Draugų ir 
stengiasi kitus prirašyt. Tam 
tikslui buvo renkamos aukos. 
Surinkta $21.75. čia paduodu 
aukautojų

Po $2: 
m uty, A.
Echus, G. A. Bernotai; J. K. 
Chaplik $1.25; po $1: S. Šlege- 
ris, K. šilkaitienė, M. Bara
nauskienė, Jaspęp, M^Radė, Mi- 
lekovich, V. Gegutė, V. Sutkus, 
K. Mugianis, J. Karass, V. 
Guss; K. šlegeris 50c.* * *

Spalių 2 d. California Svetai
nėj, San Francisco ir Oaklando 

/naziai surengė mitingą pager
bimui Hitlerio, Chamberlain ir 
kitų, kurie suteikė Hitleriui to
kią didelę Kalėdų dovaną — 
davė kraštą čechoslovakijos. S. 
F. naziai pasikvietė ir miesto 
majorą Russi. Kaip jau yra ži
noma, majoras Russi yra italas 
fašistas. Majoras nazių užkvie- 
timą mielai sutiko ir tą vaka
rą prakalbą išrėžė, žinoma, jis 
žinojo, kaip S. F. darbininkai 
link to atsineš, tai iš anksto 
užkamandavo S. F. policiją ir 
apsistatę svetainę, kad apsau
gojus nazius ir kartu savo kai
lį. Dar prieš paskirtą laiką na
ziai ir majoras sugužėjo į sve
tainę.

Apie 7 vai. vak. nuėjau ir aš 
į tą apielinkę. žiūriu, visas blo
kas apstatyta pėsčia ir raita 
policija. Ne po ilgo atmaršuoja 
apie 300 pikietininkų. Bet neto
li jiem buvo leistina maršuot. 
Kaip greitai jie prisiartino, kur 
policija stovėjo, tai 
puolėsi kaip išalkę 
darbininkų, kurie 
maršavo, tai nė

policija ir 
tigrai ant 

pirmiausiai 
nepasijuto,

kaip krito ant cemento. Sainas 
sudraskė, galvas sudaužė, žy
mesnius veikėjus suareštavo.

Užklausus vieno policisto, 
kas čia darosi, kodėl taip yra, 
gavau atsakymą, kad mes tu
rim demokratiją ir turim ją 
gint. Tai, matot, gerbiami skai
tytojai, kokia demokratija pas 
mumis viešpatauja.

Dabar, kada pas mumis 
krautuvių darbininkai streikuo
ja ir varehousių bosai paskel
bė lokautą, apie 6000 ar 7000 
darbininkų randasi kovos lau
ke, tai mūsų majoras netik kad 
nesistengia taiką daryt, bet rė
žia spyčius naziam, laimina 
juos. Jis, inht, vargšas žino, 
kad jau neilgai jam teks majo- 
raut, tai ir parsiduoda naziams. 
Man rodos, kad San Francisco 
piliečiai turėtų pasekti Los An-

geles ir prašalint tą elementą, 
apvalyt miestą nuo gengsterių 
ir parsidavėlių.

# * *
Spalio 3 d. Scottish Rite Au

ditorium Amerikos Lygą Prieš 
Karą ir Pašižmą sūrengė pro
testo mitingą prieš Hitlerio 
grobikų gaują, žmonių buvo 
daug. Kalbėtojų Visų nfeiiiiilė- 
siu, nes tai užimtų daug vietos; 
Kadangi šiandie svarbiausias 
klausimas čeėhoslovakija, tai 
kalbėtojai ir kalbėjo tame klau
sime. Vyriausiu .kalbėtojum bu
vo Rabbi Jacob Weihstein. Jis 
kaipo rabinas, labai puikiai kal
bėjo, išaiškino kas pardavė če- 
choslovakjją ir kodėl pardavė, 
ir ragino visus ir visur, kur tik 
proga yra, protestuot prieš 
tuos užpuolikus. Taip pat ragi
no, kad siųsti peticijas prezi
dentui Rooseveltui.

Beje, sūširihkimas priėmė 
rezoliuciją prieš užgrobimą če- 
choslovakijoš ir bus psiųsta 
Hitleriui, prezidentui ĖObsevel- 
tui ir Čechoslovakijos preziden
tui. Bet nfesuprantU, kodėl ne
pasiuntė kopijos ir Chamber- 
lain ir Daladier. Juk jie di
džiausi kaltininkai.

Buvo ir aukos renkamos dėl 
pagelbėjimo pabėgėliams nuo 
nazių. Kiek surinko, neteko 
sužinoti.

Labai gaila, kad mūsų mies
to lietuviai labai mažai lankosi 

tokius mitingus. Juk jail lai
bas būtų rūpintis ir Lietuvos 
nepriklausomybė, neš ir jai 
gręsia pavojus. Kada jau už
grobia, tai lie laikas protestuot. 
Reikia rengtis išanksto. Jei 
mes sėdėsim namie, tai Hitlerio 
nepabaidysim. Todėl, draugai ir 
draugės, kur tik įvyksta toki 
mitingai, visi ir visos eikim ir 
kelkim protesto balsą. A. B.

suktybės,’ majoras bando pa
dėti pamatą pravedimui vi- 
fctidtino pašalpos nukapbjittio 
—pašaipūs, kuri ir dabar 
datig mažesnė, kaip tokiam to 
pat dydžio mieste Pittsbutghe.

“Detroito žmonės jau pui
kiai paragavo tai, ką reakci
nis majoras gali jiems duoti. 
Pavyzdžiui, majoro pasiųsta 
policija sumušė Federal Screw 
dirbtuvės nekaltus darbinin
kus. Tą patį padarė su A- 
merican Brass darbininkais, 
išėjusiais į kovą.

. “Tai pamoka visos valstijos 
žmonėms. Tik įsivaizdinkime, 
kas atsitiktų su žmonių teisė
mis, jeigu Michigano valsti
jos gubernatorium būtų iš
rinktas reakcionierius Fitzge
rald, republikonų kandidatas.

“štai kodėl Komunistų Par
tija sako: Supliekite rinki
muose didžiojo biznio kandi
datą Fitzgeraldą 
te progresyvius
Dalybos kandidatus, 
Murphy ir kiti.”

PRABĖGOMIS
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

sekretorė d. B. šalinaitė turėjo 
intetviuvą su Metropolitan 
Operos dainininke Anna Kas- 
kas-Katkatiskaite. Manau, kad 
tas pasikalbėjimas tilps sekan- 
čioj šio skyriaus laidoj.

P. Balsys.

susirinkimas likosi nukeltas i pir
madienį, 17 d. spaliu. Todėl kviečia
me Visus narius dalyvauti susirin- 
kimb; prasidės 8 v. v., 735 Fair 
moUrit AVe. Apart kitų svarbių rp' 
kalų btis svarstoma apie gavi 
naujų Hariu į Draugiją ir prlsiro 
girnas prie mūsų Draugijos Apskri 
čio konferencijos, kuri įvyks pabai
goj šio mėnesio Pbiladelphijoj. — 
J. B. (240-242)

Detroitas Laukia Senatoriaus 
Beneš

Nacionalė Lyga už Taiką ir 
Demokratiją ir čechoslovakų 
bendro veikimo komitetas 
ruošia svarbų masinį mitingą, 
kuris vadinsis: “Sulaikykime 
Hitlerį!” Susirinkimas įvyks 
Arena Garden, spalių 18 d. 
Vyriausiu kalbėtojum bus 
čechoslovakijos respublikos 
senatorius Votja Bfeneš, brolis 
buvusio respublikos preziden
to Beneš. Senatorius Beneš 
buvo artimas draugas ir san- 
darbininkas Thomas Masa
ryk, uždėjėjo čechoslovakijos 
respublikos.

Susirinkimui 
visiems žinomas 
limas advokatas 
gar.

Nereikia nei 
šis susirinkimas
bus ir pareiga kiekvieno lais
vę mylinčio žmogaus dalyvau
ti.

Ima Nagan Miesto Majorą
Richard McMahon, komu

nistų kandidatas į valstijos 
seimelį iš Pirmo Distrikto, 
pasmerkė miesto majorą poną 
Readingą už jo bandymą kė
sintis ant pašalpą gaunančių 
bedarbių. Dalykas tame, kad 
majoras sakosi tyrinėjęs pa- 
šalpgavius ir suradęs, jog 
daug jų gauna pašalpą, kurie 
neturėtų gauti.

“Kas labai keista,” sako d. 
McMahon, “kad majoro Rea- 
dingo štabas-nesurado tų be
darbių, kurie per mažai te
gauna pašalpos.” O tokių, 
žinoma, yra tūkstančiai.

“Mano patyrimai,” sako 
McMahon, “esant tris metus 
atstovu WPA ir bedarbių, įti
kino mane, kad daug daugiau 
kaštuoja užlaikymas tų taip 
Vadinamų investigatorių, ne
gu jie su savo sekiojimais ir 
tyrinėjimais bedarbių sutaupo 
miestui. Nėra jokios abejonės, 
kad p. Readingo tikslas yra 
diskredituoti, pažeminti dar
bininkus, kurie ne iš savo va
lios tapo bedarbiai ir buvo 
priversti jieškoti pašalpos. Iš
keldamas šūkį ‘pašalpgavių

GERIAUSIA DUONA
^SCHOLESBAKING

o32 Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVISKą 
DUONĄ 1R VISOKIUS PYRAGUS BEI KEtKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia,, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jlūsų duoną valygyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome | vishs dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuve* 

ir į pavieniui namui; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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trol Law at 2837-39
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL 575

440—17th5001—8th

214—39th

NOTICE
2101 Mill

has been issued to the under;

967—3rd

2188-2190

to

No.

to

has been issued to the undersigned

Dr. J. J. Kaškiaučius

6816 -1th

to 40 Marcy Avenue, Borough of

40

Clementvokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

V 50 Court Street

su ame-

Kings, to bo consumed

5823—3rdthe

NOTICE 
RL 5091

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Grand Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

Avenue S, Borough of 
Kings, to be consumed

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

Eyck St., Borough of 
Kings, to be consumed

Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of 
Kings, to be consumed

on the premises. 
NIEL RODDEN and 
2887-39 Fulton Street,

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

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

CHARLES FRATELLO 
Brooklyn, N. Y>

JOHN PERROTTA 
d-b-a Greenwood Grove

739 Sixth Avenue, Brooklyn, N. Y.

and GRILL, INC. 
Brooklyn, N.

JOSEPH DENICOLA 
Ban and Grill

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
101 Grand Street, Borough of

is hereby given that License No. 
has

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

consumed on the premises.
ORIGINAL MAGNET,

Beverage Con- 
York Avenue, 
of Kings,

S. TAVERN, INC.
Brooklyn, N. Y.

JEAN JŪRINI CH
Avenue, Brooklyn, N. Y.

CAMUSO
Brooklyn, N. Y.

PETER BRESSI 
d-b-a Avenue U Wine and Liquor Store 

154 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

MOKOLA
Brooklyn, N. Y.

WILTON
Brooklyn, N. Y.

Section 132A of the Alcoholic 
trol Law at 139—58th St., & 
Borough of Brooklyn, County 
be

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
863 * ‘ ~ ‘

6816- 4th Avenue, Borough of

INC.
Brooklyn, N. the premises.

DOMINICK PAGNOTTA 
Don’s Bar. and Grill

Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

ANTHONY CARABELLA 
d-b-a Tony’s Bar and Rest. 
Flatbush Avenue, Brooklyn, N.

. ________  INC.
139—58th Street and 136—57th Street 

Brooklyn, N. Y.

.m

NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 154 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
CL 127 has 
to sell beer. 
Section 132 A 
trol I«aw at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

UNITED UKRAINIAN SOCIAL 
ORGANIZATION, INC.

101 Grand Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4890 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 212 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK 
212 Berry Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1079 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., Borough 

con-

is hereby given that License No. 
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 1058 Bedford Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. McNIECE
1058 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given 
RL 1125 has 
to sell beer. 
Section 132A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

MARTIN DURKIN 
Martin’s Bar and Grill

226 Schenectady Avenue, Brooklyn, N. Y.'

that License Np. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
226 Schenectady Ave., Borough 
County of Kings, to be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2715 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 49 Ten 
Brooklyn. County of 
on the premises.

JOSEPH 
49 Ten Eyck Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6802 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-, 
trol I^aw at - * ; ■ ■______ ____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN P. GALLAGHER
Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 4897 ..._____.... __________ ____
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2924-26 
Brooklyn, County of 
on the premises.

HENRY
2924-26 Avenue S,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2759 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 282 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. x

JOHN KELLY
282 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2738 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 431 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY C. BALDAUF
434 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 660 has been issuer! to tho undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 32 Union Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANTONIO CANEDO
32 Union Street, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
RW 833 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 76 N. Portland Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. s

No.

SEVERO SERANI ,
76 N. Portland Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RW 339 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 269 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY E. LYNER
269 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 646 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 5416- -16th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Beverage Control I,aw 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ROCCO_ . SCALI 
d-b-a Alps Bar and Grill

5416—16th Avenue. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 275 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 483 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

483 Park
MARIE GENTILE

Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE 
RW 324 I 
to sell be 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 15 Carroll Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
W and wine at retail under Section

County of 
premises.

15 Carrol I
DOMINICK MINNO

Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 751 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 531 Grant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to bo consumed on the

584 Grant
HARRY LANDMANN
Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 581 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 222 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

222 Stone
RALPH SODANO

Avenue. Brooklyn, N.
No.NOTICE is hereby given that License 

RW 249 has bden issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
182A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 145 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER
145 Franklin Street,

NAAS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 279 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 210—42nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed on the 
premises.

FERDINANDO ELEFANTE 
210—42nd Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 303 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 739 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 308 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 559 Lorimer- Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH BONFIGLIO
559 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 264 has been issued to tho undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 615 Lorimer Street, 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL 
615 Lorimer Street,

NOTICE is hereny given that License No. 
RW 746 has been issued to tho underisgned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 967—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE
RW 866 ___  _____ „ .... ______ ......
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 219 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE PURRAZELLA 
d-b-a Central Bar and Grill and Rest.

219 Central Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 948 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 254 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FULTON BAR and GRILL, INC 
254 Fulton Street, 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 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1546 Pilkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITTLE ORIENTAL, INC.
1546 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 779 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 561-563—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO ROBERT SAVINO 
Alp Tavern

561-563—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6363 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 TUOIIY
304 Court Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6310 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic 
trol Law at 1593 East New 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on tho premises.

CANTON TAVERN, 
1593 East New York Ave

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6606 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 Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cjn the premises.

ORAZIO GUTTILLA
d-b-a New Lots Bar and Grill arid Pizzeria 

Napolitana and Spaghetti House
907 Livonia Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6024 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Stiction 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 109 Graham Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NIKITA MUCHA
109 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5333 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 699 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK HANNON
699 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6315 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 1120 
Brooklyn, County 
on the premises.
SAM "HAIMSON 

1120 Broadway,

of
Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, 
Kings, to

Borough of 
be consumed

RACKLEFFand LOUIS 
Brooklyn, N ,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RIJ 6958 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 270 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY WHITE
270 Smith Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7081 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 43 Dcbevoise PL, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARAMOUNT RECREATION CENTRE 
43 Debevoise Place, Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1108 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 451 East New York Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

QUARANTA’S RESTAURANT. INC. 
New York Ave., Brooklyn, N. Y.451 East

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3433 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 the premises.
LEO S. STARR & BENJAMIN GOLDSTEIN 
405 Livonia Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5183 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 5091—8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIVART SARVOLD
Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 6453 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2243 Kimball St., Borough of 
Brooklyn, County of Kiny* to bo consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
Tally Ho Casino

2243 Kimball Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4495 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 959 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GATES BAR and GRILL, INC. 
(Kate Filsinger Exec.)

959 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2780 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 247 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK MARKIEWICZ
247 Pennsylvania Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2612 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 1042 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STERLING TAVERN, INC.
1042 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 882 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 2423 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

2423 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 5334 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 233 Moore Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MURRAY CAFE, INC.
233 Moore Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1096 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 2110 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

2110, Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 875 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 107 Tompkins Ave., and 907 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS WISCH
107 Tompkins Ave., and 907 Myrtle Ave., 

Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5875 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3901 Second Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET MORGIA
3901 Second Avenue, ^Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3421 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 88-22 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERNEST A. WOBBER 
88-22 Third Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4444 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 5823—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County pf Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BROMMER
Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1082 
to sell beer, 
Section 132A 
trol Law at __ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELA BORTONO 
252 Third Avenue, Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
252 Third Avenue, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2757 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
Avenue, Brooklyn, N. Y.384—5th
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2776 hast 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 the premises.

CHARLES PETRUCCELLO 
Charlie's Rest. Bar and Grill 

Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6978 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 Richards St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS X. DUNN 
Buster Dunn’s Bar and Grill

183 Richards Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3419 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 Mill Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
rl 1152 ■ ‘ :____ ’ ■ 7
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 con
sumed on the premises.

LUDWIG LaROCHE
2081 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2681 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 158 Saratoga Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY YOUNG
158 Saratoga Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3398 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 2 Sackett Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VALENTINE REDLING
2 Sackett Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3400 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

136—57th St., 
of Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 902 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 4616—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lue consumed 
on the premises.

NATHAN KEAN 
Kean Tavern

4G16—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5067 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, 882 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
d-b-a Pallas Restaurant

882 Manhattan Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE, is hereby given that License No. 
RL J 095 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 ' ___ ___ , _____ .2
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on Die premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Iiquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1289-91 Gates \Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

CHARLES QUARTARARO 
d-b-a. Elk’s Log Cabin

1289-91 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2598 lias been issued to the undersigned 
tor sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3333 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN SCOCA and 
d-b-a J&J 

3333 Fulton Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4876 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 873 Hulsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO PROCE 
Park View Tavern

873 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7030 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 3406 Tilden Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTOR ATWELL 
Tilden Gardens

3406 Tilden Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
RL 896 has been issued to the underisgned RL 2635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under f 
Section 132A of the 
trol Law at 1596 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MACON BAR 
1596 Broadway,

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 899 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

■ on the premises.
DOMENICO STANCO

‘899 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7035 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 2837-39 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3446 has been issued to the undersigned RL 819 has been issued to the undersigned to sell beer, —”----- -x —i-“ ---->— ■*- —11 ’---- —4 ” ■ ■
Section i32A 
trol Law at 
Brooklyn, County 
on the premises. 

K. M. and 
863 Grand Street,

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 256 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the< premises.

PATRICK IGOE
256 Hamilton Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2586 has been issued to the undersigned 
tol sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 440—17th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL LANAHAN
Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No.
RL 1060 has been issued to the undersigned RL 4462 has been issued to the undersigned
to sell beer, wine and liquor at retail under to sell beer, wine and liquor at retail under
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 513 Central Ave., Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELE BOZZA
d-b-a Central Garden Restaurant, Bar & Grill 
513 Central Avenue, Brooklyn, N. Y,

Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 214—39 th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN GUCWA
Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 5136 _____ __  ______
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 286 Oakland Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS GUSS
286 Oakland Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. RL 4452 
RL 1093 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 153 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tlie premises.

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

453 Third Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7007 has been issued to1 the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 688 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIX EIGHTY EIGHT HALSEY, INC. 
688 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 729 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 216-216A-218 Crescent Street, 
Borough of Brooklyn,, County of Kings, 
be consumed on the premises.

GEORGE OSSENFORT 
Fulton Hofbrau

216-216A-218 Crescent St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
RL 891 has been issued to the undersigned 
tol 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 
Autumn Inn

324 Lincoln Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereBy given that License No. 
RL 5415 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 2863 Atlantic Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON RASCHER
2863 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2649 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 112 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIA KRANECK 
Glenmore Cafeteria

112 Glenmore Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE i,s hereby given that License No. 
RL 6714 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 1630 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN WYNN 
Rainbow Inn

1630 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1550 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 4

JOHN M. KENNEDY
1550 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1148 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 Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE NURKEWITZ 
Flatiron Bar and Grill

146-148 Engert Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2694 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 2888 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HELEN CHIBOWSkl
2888 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL 957 has 
tol sell beer, 
Section 132A 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT BORYSEVICZ 
d-b-a Linton Park Bar and Grill

705 Blake Avenue, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
705 Blake Avenue, Borough of

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
trol4 Law at 5 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MANUEL S. RESINA
5 Hamilton Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6903 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 51 Havemeyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY CORRENTI
51 Havemeyer Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2808 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 232 Underhill Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

UNDERHILL, INC.
232 Underhill Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
RL 2632 has been issued to the undersigned 
to; sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 144 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on - the premises.

CHAS. P. FIELDER
144 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6028 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 4719—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KEARN’S BAR and GRILL 
4719—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1057 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 225 Franklin St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICHOLAS KRASNAHIRA 
225 Franklin Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1039 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 193 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WLADYSLAWA DURKA
193 Meserole Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5345 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 2028 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JAMES SMITH and PETER STENCAVAGE 
2028 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2722 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 855—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK KLONOWSKI
Avenue, Brooklyn, N._ Y.855—3rd

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1053 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 98 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN LEWICKI
98 Berry Street, Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

VALANDOS: 2—4 ir 6—8 
Nėra valandų sekmadieniais

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Kiekvienas apšvietą bran 
ginantis žmogus privalo bū 
ti dalininku dienraščio “Lai 
sves” bendroves.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom. ___

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

X
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VARPO KEPTUVĖ

NOTICE 
RL 1151 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3521 Quentin Rd., and 1678 
East 36th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BOYLE’S BAR and GRILL, INC 
3521 Quentin. Road, and 1678 East 36th 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3412 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I>aw at 835 Gates Avenue, Borotigh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

WILLIAM TROYANO 
Half Moon Tavern

Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2616 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 3139 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OSCAR JOHNSON 
Norwood Grill

3139 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

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

835

St.,

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

wine and liquor at retail under 
of tho Alcoholic Beverage Con- 
388 Court Street, Borough of

RL 2712 has 
to sell beer, 
Section 132 A 
trol Law at ___ _____ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM O'BRIEN
388 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 2784 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1296 Nostrand Avo., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AGNES DUNN
1296 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
Rl. 5872 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 1490 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN O’CONNOR
1490 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5182 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I^aw at 2770 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT ZANONI 
2770 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2806 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 1015 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICIA HILLS—CARL SHROPSHIRE 
Colonial Inn.

1015 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 939 h’as been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of 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-h-a Dane’s Spaghetti House, Bar and Grill 
2258 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5733 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1224—8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK TAVERN, INC.
Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that LiceilWe No. 
RL 718 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 1095 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
RIVOLI ROTISSERIE RESTAURANT, INC. 
1095 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2672 has been issu'ed to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 871—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMEONE ROSANELLI 
d-b-a Venetian Inn

Avenue, Brooklyn, N. Y.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę" Savo Draugams

IR ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIŲ DARBAiS 
NEBUS SUNKUS. KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGA

871—3rd

1224—8th

NOTICE 
RL 4469 _____
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4021-4023 Glenwood Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

POLLACK and LAURO, INC. 4021-4023 ~ - - - -- -

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

Glenwood Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
rl ro36 • • :___ •
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 333-5 Park Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JOSEPH GIORDANO
333-5 Park Avenue, Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned

NOTICE is • hereby given that License No. 
RL 4491 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 Gleninof-e Ave., Itorough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oft the premises.

GIOVANNI NAPOLITANO 
Blue Eagle Tavern

858 Glenmore Avenrie, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 889 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 1012 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oft the premises.

HARRY KRATTAM
1012 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
H L 125

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 3148-50 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

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

3148-50 Ocean Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5094' has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic leverage Con
trol Law at 588 Gates AvenuO, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 'consumed 
on the premises.

COSMOPOLITAN, TAVERN, INC. 
588 Gates Avenuė, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1076 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 Second Avenue, Botough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD R. CASEY 
d-b-a CaSey’s Tavern 

Second Avenue, Brooklyn, N. Y.5501

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retdil under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 802 Caton Avenue, Botough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT ANDERSON 
d-b-a Caton Grill

802 Caton Avenue, Brooklyn, N. Y.

CHRONIŠKOS
LIGOS

KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI
GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MĖŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLES ligos ir kitos staigios ir 
chroniškos ligos VYRŲ ir MOTE
RŲ gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasekmėmis. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.
^-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs i>er 25 Metus

9

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Ave. Ir Irving Place
A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį

9 A. M. iki 3 P. M.

VARPO
Keptu'vev«»

Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių 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 duonų 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



NewWko^^zferZinioi
Pagerbė Pulaskį

sekretorius

pra-

Kazimieras 
būtų gyvas,

Trafiko policistas Severance 
apskundė miesto namų. Welfa
re Saloj vedėją Lewisą už jo 
pavadinimą “utėle”. Lewis 
nuteistas užsimokėt baudos

LAISVE” šeštadienis, spalių 15, 1938 ♦

Brangūs Bučkiai

Gubernatorius Paskirs 
Speciali Prokurorą

Gubernatorius Herbert II. 
Lehman paskelbė, kad jis pa
skirs advokatą Brooklyno pro
kuratūrai, kuris bus vyriausiu 
prokuroru kol bus pravesta 
tyrimas kalbamų suktybių 
Brooklyno teisdarybės įstaigo
se ir kaltininkai patraukti at
sakomybėn. Geoghan, dabar
tinis prokuroras, neprašalina
mas visai, tačiau jis turės nau
jai paskirtąjį prileist prie visų 
rekordų ir daryti, kaip liepia
mas.

Kas bus tuo naujuoju pro
kuroru, šiuos žodžius rašant 
nebuvo žinoma, tačiau mano- 

'tna, kad juomi nebus nei ty
rinėjimų komisionierius Her
lands, kurio pravesto tyrinėji
mo pasekmėj kilo reikalavi
mas persi jot visą Brooklyno 
teisdarybės sistemą. Herlands 
neskiriamas tik vardan beša
liškumo, kadangi Geoghanas 
prieš jį skundėsi, būk jis tyri
nėjęs politiniais sumetimais.

Pasitikdamas lenkų kliubų 
konferencijos delegaciją prie 
City Hali, Stanley Hove, ma
joro LaGuardijos 
pasakė:

“Jei- generolas 
Pulaskis šiandien
jis stotų demokratijos pusėn.”

Minėta delegacija padėjo 
vainiką prie medžio, kuris bu
vo pasodintas prie City Hali 
Pulaskio pagarbai. Spalių 11 
suėjo 159 metai nuo Pulaskio 
mirties.

Majoras Pravedė Savo 
Planą Finansuose

Majorui La Guardijai ir kon
trolieriui McGoldrick pavyko 
pratęst miesto skolinimosi ga
lią ir apsaugoti ligonbučių ir

. švietimo projektus 1939 metų 
budžete. Tais klausimais jie 
posėdžiavo su Miesto Sąmatų 
Taryba visą dieną ir iki vėlu
mos nakties pereitą ketvirta
dienį.

Parkų komisionierius Moses 
taipgi laimėjęs savo reikalavi
mus, skiriama sumos pinigų 
tęsimui Circumferential Park
way, Brooklyne, kurio ^tąty- 
bai planuojama išleisti $28,- 
000,000. Miestas prisidėsiąs 
$18,000,000, kitus dadės 
WPA.

Jų laimėjimas čionai, aišku, 
člar ne galutinas, nuosprendis 
t$irės eit kitoms įstaigoms ga
lutinam užgyrimui.

Pasmerkė Anti-Semitizmą | Paskutinis Pranešimas 
Visiems LietuviamsFrank Serri, Taksų Mokėto

jų ir Pirklių Sąjungos prezi
dentas, kalbėdamas Brookly
no italų namų savininkų mi
tinge, trečiadienio vakarą, pa
reiškė, kad anti-semitizmas 
yra “hitlerizmas juodžiausia- 
me laipsnyje.” Jisai ragino 
italus siųst Italijos ambasado
riui pranešimus, kad “milio- 
nai Amerikos italų, kurie my
li Italiją ir jos žmones, yra pa
sipiktinę Mussolinio prieš-žy- 
diška programa kaipo 
gaištinga ir neitališka.”

Visi j Lietuvių Meno Sąjungos Koncertą 
Šokius Spalių 16-tą Dieną!

Lietuvių Meno Sąjunga pa
siryžus duot Brooklyno ir apy
linkės lietuviams puikią savo 
8-to suvažiavimo programą, 
kuria gėrėjosi iš visos šalies 
suvažiavę delegatai ir pittsbur- 
giečiai laike suvažiavimo Pitts- 
burghe, pereitą vasarą. Broo.k- 
lyniečiai ją matysim-girdėsim 
dar turtingesne, kadangi joj 
dalyvaus ir visi LMS 3-čio Ap
skričio chorai, ko nebuvo Pitts- 
burgho programoj.

Ši gražioji iškilmė įvyks jau
rytoj, sekmadienį, spalių 16, 4 kės lietuviai kviečiami pasigė- 
vak po pietų, Ukrainų salėj, rėt šia puikia proga ir savo da- 
101 Grand St., Brooklyne. lyvumu padėt menininkams 
Įžanga tik 40 centų. Vien šo- tęst gražų darbą tolyn ir augt 
kiams — 25c. šokiai prasidės mene. G.

7 vai. vakaro.
Programoj dalyvaus sekami 

chorai: Sietynas iš Newarko, 
Banga iš Elizabetho, Pirmyn 
iš Great Necko ir brooklynie- 
čių Aidas. Dainuos paskubu
sieji Aidbalsiai; solistė Klimai- 
tė; A. Jeskevičiutė skaitys po
eziją; V. Bovinas referuos apie 
meną. Aidbalsių, taipgi chorų 
pildomuose operetiškuose nu
meriuose bus šokių, solistų, 
tercetų ir kitokių permainų.

Broo.klyniečiai ir iš apylin-

Lakūno Garbė Be Naudos 
Praktiškam Gyvenime

Belaisviam Veteranam
Sutikt Bankietas

šiandien vakare, 15 d. spa
lių, įvyks Lietuvių Kriaučių 
54-to Skyriaus ir Lietuvių 
Kriaučių Neprigulmingo Kliu
bo metinis balius.

Visi Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
kriaučių baliuje, čion bus ga
lima linksmai laiką praleisti 
ir prie puikios muzikos sma
giai pasišokti. Johnny Nevins 
vadovystėje Night Owls orkes
trą gros lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. Prie orkes- 
tros bus Public Address siste
ma geresniam išdavimui gar
so ir šokių mylėtojams bus ga
lima šokti be perstojimo. O 
įžanga tik 25 centai asmeniui.

Rengimo Komisija.

Atrodo, kad John Milone ir 
Ray Matricardi brangokai už
mokės už bučkius, kuriuos jie, 
grasindami durklu, pasiėmė iš 
Mrs. Jay B. Lenihan pereito 
rugsėjo 25-tą. Queens teisme 
jie sulaikyti po $1,000 kauci
jos kiekvienas. Trečias areš
tuotų, Frank Alesi, paleistas, 
kadangi Mrs. Lenihan liudijo, 
jog jis ne tik neėmęs 
kiškai bučkio, bet dar 
dęs anuos. Vyrukai 
“truktelėję. ”

pleši- 
drau- 
buvę

Dėl šeimyninių barnių 
mas Militano, 23 m.,

Tho- 
nušo- 

vė savo uošvį Anthony Perino, 
468 Smith St. Suimtas.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi arba trys 

kambariai su visais įtaisymais, ga
ru šildomi, karštas vanduo ir tt. 
Keturi kambariai išsirandavoja 
tarp $30-$28, trys kambariai $25- 
$24. Dėl daugiau informacijų krei
pkitės po numeriu 677 Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y. (242-247)

Lietuvių Motery Mokykla 
Prasidės Pirmadienį

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.
/ Tel.: STagg 2-3872

Gaminam Valgius Amerikoniško Ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. ŲARŠVA 
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Mateusas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras . kamba
rys, užėjimui su 
moterims. • Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Kliubo ruošiamoji anglų kal
bos ir rašybos, taipgi piliety
bei prisirengt mokykla prasi
dės jau šį pirmadienį, spalių 
17-tą. Pamokos prasidės 8 va
landą vakaro ir tęsis iki 10-tai. 
Nepavėluokite. Pribūkit kiek 
galint anksčiau, nes ims laiko 
užsiregistruot ir susitvarkyt. 
Mokinimas nemokamai. Visas 
moteris kviečiam ateit mokyk
lon, pasinaudot šia puikia pro
ga.

Mokykla bus po du vakarus

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(Šulinskas) 

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y. RESTAURACIJA

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

iki

Dobrow Sugrįžo iš Ligoninės
RESTAURANTAS

'■"I

kSaugiausis Vairuotojas
ManhattanMirė Lilija Kunigėniutė

License No. L. 886

vn tnt w mi mt w m* HRi tn« tn« tnt tn« tAĮtnMAHĄĮtAĮ

atvyko Brooklynan ir 
apsigyveno. Nori susi- 
su vietiniais lietuviais, 
su jaunimu, su LDS

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

264 GRAND STREET
(kampas Roebling St.)

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-1645

Textiles Bildingui gaisras 
padaręs $5,000 nuostolių. Gai
sro priežastis nežinoma. Bil- 
dingas užima pusantro akro 
žemės Pasaulinėj Parodoj.

• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
J Visas maistas geriausios rūšies.
J KAINOS ŽEMOS
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKftJE

Lankėsi “Laisvėje”

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

OFISO VALANDOS
Nuo 1--3 dieną Ir nuo 7—8 vak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 Iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus ir 
Likerius Reikia Pirkti Patikimoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom 

krautuvė Williamsburgh’e. . •

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

I FRANK DOMIKAITIS

iWfai

Pilieti, Jau Paskutinė Diena 
Registruotis

Būtinai užsiregistruokie 
šiandien, spalių (Oct.) 15, 
kad galėtum balsuot lapkri
čio (Nov.) 8-tą. •

Šiandien yra paskutinė 
diena registracijai. Kas ne
užsiregistruos, negalės bal
suoti rinkimuose. Registra
cijai valandos nuo 7 ryto 
10:30 vakaro.

Pereitą ketvirtadienį lankė
si “Laisvės” įstaigoj seranto- 
nietė Margarita Karanauskai- 
tė. Ji 
Čia jau 
pažinti 
ypačiai 
nariais.

Margarita yra dukrelė drau
gų Karanauskų, kurie senai 
skaito mūsų dienraštį.

Ed Lund, kuris buvo 
Hughes aplink pasaulį skridę jų 
grupėj inžinierium, galop ap
sivedė su savo buvusia sekreto
re Elinore Hoagland, 991 E. 
43rd St., Brooklyn. Daugelis 
gal prisimena, kad toji 19 me
tų šviesiaplaukė budėjo laike 
jų skridimo ir pasisakius, kad 
jinai ištekės už Lund po jo su
grįžimo. Lund tą buvo užgin
čijęs. į

Lund, sakoma, patyręs, kad 
garbė praktiškame gyvenime 
jam nieko neduodanti. Jiedu 
mašina slaptai pabėgę į Elk
ton, Mcl., apsivest. Važiuojant 
per New Jersey policistas su
laikęs juos už per greitą va
žiavimą. Jis policistui parodęs 
garbės raktą, kurį jam davė 
Passaic miesto majoras. Bet 
policistas tik patraukęs pečiais 
ir pasakęs: “Tą parodysi tei
sėjui.” Gi teisėjas “nesibade- 
riavęs” nei pažiūrėt į jo garbės 
raktą, bet nubaudęs $20.

Lund esąs įsitikinęs, kad 
šiais laikais mūsų šalyje garbė 
tiek tereiškianti, kiek ir medi
niai raktai. Jis bevelinąs me
keno nekliudomas dirbt papra
stu skraidytoju ir vest ramų 
šeimyninį gyvenimą.

Šio antradienio vakarą, vieš
butyje ’ Commodore, New 
Yorke, bus šaunus sutiktuvių 
bankietas Lincolno Brigados 
veteranams, kurie buvo suimti 
Franco belaisvėn ir yra pirmo
ji grįžtanti paliuosuotų grupė. 
Jie dabar randasi ant laivo 
Queen Mary, kuris pribus 
New Yorko prieplaukon tą 
pačią dieną, spalių 18-tą.

Bankiete vyriausiu kalbėto
ju bus Dr. Harold J. Laski, 
žymus Anglijos ekonomistas, 
kuris lankosi šioje šalyje. 
Taipgi kalbės Louis Bromfeld, 
žymus Amerikos novelistas ir 
Lincolno Brigados Draugų 
Paryžiaus Komiteto pirminin
kas; Stephen Vincent Benet, 
žymus Amerikos poetas; ir 
Langdon Post, buvęs gyvena
mų namų komisionierius did
žiajame New Yorke.

Juozas Dobrovalskis-Dob- 
row sugrįžo iš ligoninės po il
gos ligos. Dabar jaučiasi svei
kesnis ir vėl pradeda eit pa
reigas savo biznyje—Real Es
tate, Insurance, Notary Public 
ir tt. Jo įstaiga randasi 580 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Sustreikavus 850 Washburn 
Wire Co. darbininkų, 118th 
St., iššaukta 75 policistai. 
Streikas kilo bosams nutrau
kus derybas su CIO unija dėl 
algų pakėlimo ir uždaros ša- 
pos sąlygų.

Brooklyno policija mano, 
>, kad galop pavyks išaiškint iš

plėšimą iš šarvuoto sunkveži- 
mio $427,000 keturi metai at
gal.

Vairuotojas yra svarbiausiu 
faktorių kontroliavimui va- 
žiuotės nelaimių. Net sena 
mašina rankose atsargaus 
draiverio yra saugesnė, negu 
nauja rankose paikšo. Bet 
saugiausiu iš visų yra atsar
gus vairuotojas atsargiai per- 
žiūrėtoj mašinoj.

Ant kelio yra daug nepri
žiūrėtų mašinų su prastais 
stabdytuvais, sugedusiu vairu, 
netinkamom šviesom. Net ra
gučiai, veidrodžiai, reflekto
riai randami sugedę. Vairuo
tojai tokių mašinų yra pavo
jum ne tik sau, bet ir visiems 
ant kelio.

Keli centai ir kelios minu
tės pataisų stotyje yra verčiau 
dolerių ir dienų ligonbutyje.

Trafiko Stotis “K.”

Lilian Kunigėnas, Karolinos 
Kunigėnienės duktė, 17 metų 
amž., 91 Debevoise St., mirė 
spalių 13 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Bieliausko koply
čioj, 660 Grand St., Brookly
ne. Bus palaidota pirmadienį, 
spalių 17 d., 10 vai. ryto,
Alyvų kalnelio kapinėse. Jos 
mamytė prašo gimines ir pa
žįstamus dalyvauti jos laido
tuvėse.

John Orosky, simfonijos or- 
kestros muzikantas, apsiskun- 
dė teismui, kad jo pati prasi
šalino ir iš pavydo išsinešė jo 
$400 (vertės fleitą, su kuria jis 
užsidirba duoną, bet paliko 
savo drabužius, kurie jam be
verčiai.

čiadieniais,—Eastern District 
High School kambariuose, 
prie Marcy Ave ir Rodney St., 
Brooklyne. Nuėjusios klauskit 
Green Room (žalio kamba
rio), jame rasit komisiją.

Mokyklos Komisija.

Isaacs Ragino Rūpintis 
Jaunimu

Stanley M. Isaacs, Manhat
tan prezidentas, kalbėdamas 
per radio iš stoties WEVD, 
East Sides Jaunimo Komiteto 
programoj, pareiškė, jog mes 
privalome labiau susirūpinti 
išrišimu jaunimo problemų, 
kad neleist fašizmui pasinau
doti be darbo esančiu ir dėlto 
desperacijon įpuolusiu jauni
mu.

Isąacs perspėjo, kad nedar
bas tarp jaunimo veda link 
anti-socialių veiksnių ir panei
gimo demokratijos, nurodyda
mas, kad Hitleris subudavojo 
savo galią dalinai iš nusimi
nusio, desperatiško jaunimo.

SPECIALIAI GERAS PIRKINYS
Piedmont Club Straight Rye 2 Metų Senu

mo 90 proof Distiliuota te ir 
Hiram Walkerio......... * 1 ♦83c pt.

Didžiausias pasirinkimas visokių rūšių \ gėrimų.

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 Vilai Vakaro

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

JOSEPH AŽYS
520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y,

corner Union Avenue

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBĘR FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661




