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vanorių korpą užsirašė daug 
kunigų.”

Vadinasi, Lenkijos kata
likų kunigai, nusispjovę ant 
penktojo prisakymo “neuž
mušk”, pasirįžo eiti ir žu
dyti čekus!

Jie tai darė tuo metu, kai 
popiežius išleido katalikiš
kam pasauliui įsakymų mel
stis, kad Dievas pasaulį nuo 
karo apsaugotų.

Tai baisi komedija!* * *
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimas savo eilėse tu
ri nemažai ištisų šeimų. 
Priklauso jam tėvai ir vai
kai. »

Viena tokia šeima gyve
na Maspethe. Tai draugų 
Zablackų šeima. Tik pažiū
rėkit: abu seniai Zablackai 
LDS nariai. Sūnus Vytau
tas, kuris šiuo tarpu dar 
vis tebekovoja Ispanijoj 
prieš fašizmą, — LDS na
rys. Jo žmona, Elena Kau- 
naitė,—LDS narė ir Cen
tro Valdybos iždo globėja: 
duktė, Adelė, ir jos vyras, 
Pranas Pakalniškis,—LDS 
nariai. Na, o šiomis dieno
mis į LDS tapo įrašyta ir 
draugų Pakalniškių dukre
lė, Zablackų anūkė,—Aucl- 
rukė Francina Pakalnis- 
kiutė.

Tai gražus pavyzdys ki
toms mūsų draugų šen1 
moms! * * *

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos mano apysaka, 
“Ūkanos”. Tūli žmonės 
knygą jau perskaitė ir man 
asmeniai savo nuomones, 
savo pastabas padarė.

Bus draugų, kurie apie 
“Ūkanas” savo nuomonę 
raštu spaūdoje norės pa
reikšti.

Kai rašytojas knygą ra
šo, jis savo nuomonę, savo 
pažiūras tuo ar kitu klausi
mu pareiškia. 0 kai knyga 
pasirodo pasauly, tuomet 
autorius turi tylėti, o skai
tytojas, kritikas, savo nuo
monę taria.

Prašau draugiu nesivar
žančiai savo nuomones pa
reikšti. Ne tik nepyksiu, 
bet džiaugsiuosi, jei skaity
tojai savo nuomones atvi
rai pasakys, nors jos bū
tų ir smarkiai kritiškos.* * *

Šiomis dienomis vienaš 
mano geras draugas davė 
man paskaityti Mykolaičio- 
Putino veikalą “Krizė”. 
Tai antras autoriaus stam
bus veikalas, — pirmasis 
buvo “Altorių šešėly.” My
kolaitis - Putinas, nereikia 
nei aiškinti, yra žymus ra
šytojas, puikus stilistas.

Tačiau kritikas Radžvi- 
las - Korsakas “Prošvaistė
je” “Krizę” kad pliekia tai 
pliekia. Net 50 puslapių 
smulkaus rašto paaukota 
kritikai!

P-nas Kl. Jurgelionis 
taipgi smarkokai užvažiavo 
Putinui.

Bet ar jūs manote, kad 
tai autoriui pakenks? Ne! 
Kai jis rašys kitą veikalą, 
tai nuosaiki, objektyve kri
tika šito veikalo jam dik- 
čiai padės pagamint naują
jį geresniu.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Spalių (October) 17, 1938 Pavienio Numerio Kaina 3c
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NAZIAI STIPRINS SAVO KARO LAIVYNĄ
PRIEŠ ANGLIJĄ, JEIGU JINAI NEPRIPA

ŽINS VOKIETIJAI PIRMENYBES ORE
London. — Vokietija jau 

kelios savaitės kaip pasiū
lė Anglijai oro laivynų su
tartį, kur sako, kad Angli
ja turėtų pripažint Vokieti
jai treja tiek galingesnį oro 
laivyną už Anglijos orlaivy- 
ną.

Jeigu Anglija nepripažins 
Vokietijai tokios viršenybės 
ore, tai Hitleris galės panai
kint sutartis, kurias jis pa
darė 1935 ir 1937 m. su An
glija, kas liečia vienos ir 
antros šalies jūrinių karo 
laivynų apribojimą. Tos su
tartys pripažino Anglijai 
tokią karo laivų persvarą 
kaip 65 prieš Vokietijos 35, 
Vokietija tada sutiko apri
bot dydį savo karo laivų ir 
jūrinių kanuolių.

. Panaikinimu Voki etijos 
karo laivyno sutarties su 
Anglija grąsina organas 
feldmaršalo Goeringo, “Na
tional Zeitung”,—jei Angli
ja nepripažins Vokietijai 
pirmenybės ore. (Goering

yra Vokietijos oro laivyno 
ministeris.)

Anglijos valdininkai tuo 
tarpu išsireiškia, kad tik ly
giomis Anglija sutiktų da
ryt oro laivynų sutartį su 
Vokietija. Antra vertus, jie 
bijo, kad Vokietija, negau
dama sutartinės pirmenybės 
ore, paneigs jūrų laivynų 
sutartis su Anglija ir pra
dės ginklavimosi lenktynes 
ant jūrų.

Anglijos laivynas yra kur 
kas galingesnis už Vokieti
jos; bet Vokietija, girdi, ga
lėtų prisistatyt naujos rū
šies karinių laivų, tinkames
nių karui, ir tuomi atsvert 
Anglijos pirmenybę.

Kai kurie Anglijos politi
kai jau pradeda karčiai 
juoktis iš tos “amžinos tai
kos sutarties,” kurią Angli
jos ministeris pirmininkas 
Chamberlain pasirašė su 
Hitleriu Godesberge; vadi
na ją beverčiu popieros 
sklypeliu.

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

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

nės Japonijos.

Metai XXVIII, Dienraščio XX

Naziai Giriasi Nužudę 
Kardinolą Dvasiniai
Vienna. — Nazių vadai 

skelbia, kad kardinolas In- 
nitzer jau esąs “dvasiniai 
nužudytas.” Jie sako, kad 
po nazių išstojimų prieš 
kardinolą jis turėsiąs jau 
užsidaryt burną ir nieko 
daugiau negalėsiąs sakyt 
prieš jų politiką.

Paskutiniame nazių išsto
jime prieš kardinolą ir kata
likų bažnyčią Austrijoj da
lyvavo 250 tūkstančių hit
lerininkų. Jie staugė aršiau 
kaip vilkai, nešdami kartu
ves *ir grūmodami ant jų 
“pakabint” kardinolą In- 
nitzerį ir katalikų kunigus, 
kurie tik kišasi į politiką.

Pirmiau nazių gengsteriai 
užpuolė ir išdaužė kardinolo 
palocių ir primušė kelis ku
nigus.

Nazių'govėdos taip pat

Popiežius Smerkia Na- 
ziy Smurtą Austrijoj
Vatikanas. — Popiežiaus 

organas “Osservatore Ro
mano” pasmerkė nazių po
gromus prieš Austrijos kar
dinolą Innitzerį ir katalikų 
dvasiškius, kaip “be prie
žasties” padarytus hitleri
ninkų smurto veiksmus. Sa
ko, kad kruvinos nazių 
riaušės prieš katalikų baž
nyčią tenai yra įkvėptos pa
čių Vokietijos valdovų.

Čechoslovakijos Valdžia Pri
sitaikysianti prie Nazių

Munich, Vokietija. — Če
choslovakijos užsieninis mi
nisteris Fr. Chvalkovski, at
skridęs pas Hitlerį, užtikri
no savo šalies “ištikimybę 
Vokietijai.”

Nazių vadai įsitikinę, kad

USA Darbo Ministerė Pasiūlė 
Planą Vienybei CIO su

Darbo Federacija
Columbus, Ohio. — Jung

tinių Valstijų darbo minis
terė Frances Perkins ragi
no Amerikos Darbo Federa
ciją vienytis su CIO unijo
mis šitokiu būclu:

1

Tegul Federacijos valdy
ba paskiria penkis savo įga
liotinius ir CIO tegul paski
ria tiek pat savo atstovų į 
taikos komisiją; tada tegul 
5 CIO ir 5 Federacijos at
stovai suėję pasirenka dar 
tris pašalinius bepusiškus 
žmones. Tegul Darbo Fede
racija ir CIO išanksto pri
žada priimt sprendimą, ko
kį padarys ši trylikos asme
nų komisija dėlei CIQ ap- 
vienijimo su Darbo Federa
cija. .:

Darbo ministerė patiekė 
šitokį taikos planą, kalbėda
ma suvažiavime Geležinke
lių Konduktorių Ordeno 
(unijos).

Naziai Šėlsta prieš Amerikos 
Ginklavimąsi

Berlin. — Nazių spauda 
piktai plūsta Amerikos fi- 
nansierių B. M. . Baruchą, 
buvusį pirmininką Jungti
nių Valstijų valdiškos Pra
monių Komisijos, kad jis ra
gina Ameriką geriau apsi- 
ginkluot nuo fašistinių kra
štų. Plūsta Baruchą “sava
naudžiu žydu” ir kitaip.

Hitleriniai laikraščiai py
ksta ir ant Roosevelto, kad 
jis planuoja smarkiai didint 
Amerikos apsiginklavimą. 
Naziai sako, kad, girdi, 
Roosevelto politika “kurs
tanti” ir Braziliją prieš Vo
kietiją.

ŠALIN VISUS NAZIUS IR ITALUS ĮSIVERŽĖLIUS Iš 
ISPANIJOS! TIK TADA GALĖS BŪT TAIKA-PAREIŠ

KIA ISPANIJOS PREMJERAS “KETURIOM VALSTYBĖM”
Ispanijos Ministeris Pirmininkas J. Negrin Griežtai Atmeta Pasiūlymus Anglijos, Fran. 
cijos, Italijos ir Vokietijos “Taikytis” Respublikos Kaštais, Nusileisti Generolui Franco’ui 

bei Suskaldyti Ispaniją j “Dvi Valstybes”

akmenimis bombardavo žy
dų bažnyčias, įsilaužė į vie
ną žydų šventyklą, sumušė 
rabiną ir daugelį žmonių ir 
uždegė altorių.

Hitlerininkai žada “refor- 
muot” visą katalikų bažny
čią Austrijoj.

Prisipažino Nazių Šnipas
New York.—Byloje prieš 

keturis Vokietijos karinius 
šnipus jau prisipažino kal
tu vienas jų, austriškas vo- 
kietys, G. G. Rumrich. Jis 
savu laiku tarnavo Ameri
kos armijoj, dasivarė iki pa- 
oficierio laipsnio ir šnipinė
jo Hitlerio naudai.

Rumrich, manoma, liudys 
prieš tris kitus dabar tar
domus nazius šnipus, tarp 
kuriųtyra ir viena moteris, 
Johanna Hofmann.

Čechoslovakija pertvarkys 
savo politinius, visuomeni
nius ir karinius dalykus, 
prisitaikydama prie Vokie
tijos.

Brazilija Atmetė Vokietijos 
Ambasadorių

Berlin. — Brazilija prane
šė Vokietijai, jog Brazilija 
nenori, kad sugrįžtų Hitle
rio ambasadorius K. Ritter 
į Braziliją. Dėl to užsirūsti
no Hitlerio valdžia ir šiurk
ščiai pareikalavo, kad Bra
zilijos ambasadorius Ara- 
gąo tuoj iš Berlyno važiuotų 
namo.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos valdžia kaltina buvusį 
Vokietijos ambasadorių Rit- 
terį kaip Vokietijos šnipų ir 
nazių organizuoto ją ir gink
luoto ją prieš Braziliją.

Kokius Juodmarškinius Itali
ja Atsiima iš Ispanijos

Cadiz, Ispanija. — Fašis
tai suruošė didžiausius svei- 
kinimus-paradus dešimčiai 
tūkstančių italų kareivių, 
kurie šiomis dienomis būsią 
išsiųsti atgal į Italiją.—Jie 
po gen. Franco vėliava ka
riavo pusantų metų. Daugu
ma jų yra sužeisti bei ligo
niai.

Už šitokį Mussolinio ka
reivių “atšaukimą” iš Ispa
nijos, Anglija rengiasi pri
pažint generolui Franco ka
ro teises, nors Ispanijoj dar 
lieka desėtkai tūkstančių 
Italijos juodmarškinių.

Kaip Hitleris “Tarpininkau
ja” Čechoslovakijai ir 

Vengrijai
Munich, Vokietija. — Hit

leris' įsakė,-kad čechoslova
kija, negaišuodama, perves
tų Vengrijai tuos pasienio 
plotus, kur 40 procentų ar 
daugiau vengrų.

Hitleriui paraginus, pasi- 
naujino Čechoslovakijos de
rybos su Vengrija kas liečia 
ginčijamus plotus,

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos ministeris pirmi
ninkas Juan Negrin radio 
kalboj stipriai atmetė visus 
pasiūlymus, kad Ispanijos 
valdžia darytų nusileidimus 
generolui Franco’ui ir taip 
susitaikytų su fašistais.
Veltui Fašistai Bombininkai 

Stengėsi Suardyt Negrino 
Kalbą

Tuo laiku kai premjeras 
Juan Negrin sakė radio kal
bą, fašistų lėktuvai tris kar
tus įnirtusiai bombardavo 
Barceloną. Fašistų bombi
ninkai norėjo sugadiht mie
sto elektros sistemą ir taip 
nukirst šią svarbią kalbą. 
Bet nežiūrint perkūnijos 
itališkų-vokiškų oro bombų, 
Negrin nesustojo kalbėjęs, 
iki pabaigė savo pareiškimą 
per radio. Pareiškimas bu
vo paskleistas penkiomis 
kalbomis.
“Taikos Piršliai^ Stengiasi 
Paaukot Ispaniją Fašistam

Premjeras Negrin primi
nė, kad “keturios didžiosios 
valstybės” (Anglija, Fran- 
ęija, Vokietija ir Italija) 
pradėjo piršt Ispanijos 
respublikai taikytis su fa
šistais. Tie “taikos pirš
liai” įkalbinėja respublikai 
daryti didelių nusileidimų 
fašistam, net padalint Ispa
niją į dvi valstybes: fašisti
nę ir demokratinę.

Negrin užreiškė, kad ne
gali būt kalbos apie taiką 
Ispanijoj, kol nebus iš jos 
ištraukti visi Italijos ir Vo
kietijos kareiviai, ginklai ir 
amunicija.

Ispanijos ministeris pir
mininkas Negrin nurodė, 
jog respublika jau ištraukė 
visus savo tarptautinius

Amerikos Valdininko 
Antausis Naziams

New York. — Katalikas 
prieplaųkų-dokų komisionie- 
rius John McKenzie atmetė 
Vokietijos a m basadoriaus 
Dieckhoffo pakvietimą—da- 
lyvaut pokily j e, kurį naziai 
ruošė kaipo paminėjimą 
sėkmingų skridimų Voldeti- 
jos vanden-lėktuvų “Nor
wind” ir “Nordmeer.”

Dokų komisionierius į pa
kvietimą šitaip atsakė:

“Kol Vokietija nesugrįš į 
civilizaciją ir į religinę lais
vę, ypač kol jinai nesustab
dys tokių veiksmų, kaip kad 
prieš kardinolą Th. Inni- 
tzerį ir Austrijos katalikus, 
tol Amerikos katalikai ne
galės socialiai bendraut su 
vokiečiais.”

liuosnorius iš mūšių frontų, 
o tų liuosnorių kovotojų re
spublika teturėjo mažiau 
kaip 10,000.
Negali Būt Palyginimo tarp 

Liuosnorių ir Nazių-Italų 
Armijų

Be to, sakė Negrin, nega
li būt jokio palyginimo 
“tarp kariško įsibriovimo 
svetimšalių reguliarių armi
jų,” iš vienos pusės, ir “kil
naus pasiaukojimo saujelės 
tarptautinių liuosnorių,” iš 
antros pusės. Taip pat “mes 
negalime priimt palyginimo 
tarp sukilėlių (fašistų) šai- 
kos ir teisėtos valdžios.”

Apgavikiški Pasiūlymai
“Jeigu jie (Anglija, Fran

ci ja, Italija ir Vokietija) 
užkartų mums taiką priža
dais, jie paskui stengtųsi 
panaikint tuos prižadus per
tvarkymais ir nuolaidomis” 
(respublikos kaštais). “Į tai 
mes atsakome dviem žo
džiais: Mes atmetame! Tai
ka negali būt įvykdyta to
kiomis priemonėmis... Is
panų karas bus išspręstas 
tarp pačių ispanų.

Aš kreipiuosi j politinius 
vadus draugingų šalių ir 
pakartoju jiem:... Taika 
gali įvykti tiktai, tuomet, 
jei svetimšaliai (Mussolinis 
ir Hitleris) bus priversti ne- 
sikišt į mūsų šalies reika
lus.
Respublika Niekad Nesutiks 

Skaldyt šalį
“Negalima taikos pasiekti 

tuom, jei kas mėgintų dirb
tinai pravest rubežius tarp 
fašistų ir respublikos sričių. 
Niekad! Jei bet kuris ispa
nas bent sutiktų su tokia 
galimybe, tai jis būtų kri-

minalis išdavikas.
“Gerai klausykite! Mes 

žinome, kad jeigu fašistai 
laimėtų, jie visai mus iš? 
naikintų. Na, tai mes štai 
ką jums pasakysime: Pirma 
negu jūs išparceliuosite Is
paniją, mus visus išžudyki
te !

Kaip Galima Būtų Tikrai*- ] 
Įvykdyt Taiką

“Kaip tad atsteigt mum 
taiką? Ogi atgaivinant 
tarptautinius įstatymus, ku» 
rie buvo ir tebėra laužomi, 
Priverst įsibriovėlius pasi- 
traukt iš mūsų šalies. Su
grąžint mums, kaipo teisė
tai valdžiai, teises, kurios 
iki šiol buvo trempiamos^ 
Tada per kelis mėnesius, gal 
per kelias savaites, taika 
įvyks pati savaime,... tai? 
ka demokratiniais pagrin
dais tarp ispanų.”
Veidmainiški Neva “Atšau

kimai” Italijos ir Nazių 
Armijų

Kas liečia skelbimus, kad 
Mussolinis jau atšaukiąs 
apie 10,000 savo kariuome
nės iš Ispanijos, “tai yra 
tik nauja komėdijėlė, apga- | 
vystė,” sakė Ispanijos mi-
nisteris pirmininkas Nęgrin, 
nes neva atšaukiami “tie;: 
kurie mūsų žemėje kariavo 
po dešimt mėnesių ir yra 
sužeisti arba serga;” arba 
neva atšaukiama apribotai 
skaičius italų ir vokiečių na
zių tuom sumetimu, kad jie 
bus “vėl atsiųsti Ispanijon, 
kada tik bus proga. Ne, mes 
nelįsime į tokio ‘atšaukimo’ 
sląstus. Tai ne toks buvo

j
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pasiūlytas (Anglijos) planas z v . . _ J.__ ? sH

Chinai Nukovė 5000 Ja
ponų, Atgriebė Miestą
Kanton, Chinija. — Chi

nai laimėjo pergalę prieš 
japonus pietinėj Chinijoj: 
mūšyje prie Tamshui miesto 
chinai išžudė 5 tūkstančius 
japonų ir atgriebė tą mies
tą.

Japonijos laivai iškėlė dar 
tūkstančius kariuomenės į 
Namtau, prie Pearl (Kan
ton) upės žiočių. Japonai čia 
stengiasi perkirst geležin
kelį, kuriuom chinai gabeno 
sau ginklus ir amuniciją, at
vežamus laivais iš užsienių 
į Kowloon ir Anglijos kolo
niją Hong Kongą.

Šią ofensyvą japonai tai
ko prieš Kantoną, pietinės 
Chinijos didmiestį su prie
plauka.

1--------------  ' O—V-X-------- *• •y
(užgirtas tarptautinės ‘be- 
pusiškumo’ komisijos); tai 
ne tokį planą mes priėmė
me.

“Mūsų liuosnoriai, kurių 
buvo mažiau x _
jau atšaukti iš karo frontų. 
Mes turime teisę reikalaut, 
kad po tarptautine kontrole 
būtų atšauktos visos įsi- 
briovusios svetimos armi
jos; kad jos nebūtų perreng
tos į Užsieninio Legionio 
skyrius ir kad tos armijos 
klastingai nepasiliktų Ispa- :? 
nijos žemėje r po tokia 
skraiste, kad jie, girdi, jau 
išsiėmę ispaniškos pilietybės’ 
popierius.”

Budapest. — Vengrija jau 
U 
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Šiandien apsiniaukę ir šil

čiau. — Oro Biuras. 
-
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Kas tiktai turi progos apsilankyti Len
kijos kaime ir jį pastudijuoti, kiekvie
nas pažįsta tai, kas aukščiau pasakyta. 
Lenkijos ponai, prisigrobę svetimų kraš
tų, pavergę milionus kitų tautų, engia 
visą liaudį ir kraunasi sau turtus. Aiš
kus dalykas, tokia padėtis ilgai viešpa
tauti ponų valdomoj žemėj negalės. Ji 
anksčiau ar vėliau eksplioduos. Tuomet 
poneliams bus riestai. Bet jau bus per- 
vėlu.
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Su Partijiečiais

Gražus Laimėjimas
•Iš Detroito' pranešama, kad Suvienyta 

Automobilistų Darbininkų Unija laimėjo 
kbvą prieš Chrysler Korporacijų. Kom
panija pasirašė sutartį su unija, kad ji 
įVeda 32 valandų darbo savaitę.
*Šis automobilistų laimėjimas yra pra

džia tolimesnių laimėjimų visoj automo
bilių pramonėje. Nebūtų šis laimėjimas 
pasiektas, jei automobilistų unija nebūtų 
buvus suvienyta, jei trockistai, kurie bu
vo pasimoję uniją sugriauti, būtų varę 
savo užmačias.
2 Šiuo Chrysler’io darbininkų laimėjimu 
džiaugsis viso krašto darbininkai. Dabar 
reikia dėti visos pastangos, kad kuo vei
kiausiai būtų į unijos eiles įtraukti For
do darbininkai ir kiti. Aišku, kai tas bus 
pasiekta, tai visoj automobilių pramonėj 
darbininkai dirbs nedaugiau 32 valandas 
į- savaitę. Prie esamos technikos ir po 
32 valandas dirbant į savaitę dar yra 
perdaug.

I - William Green Pasiliko
2 Kaip ir buvo tikėta, Amerikos Darbo 
Federacijos suvažiavimas ir vėl išrinko 
savo prezidentu poną Greeną. Reikia ži
noti, kad jis turėjo susiorganizavęs pui- 
J«ą mašiną, katra visais galais "ir garais 
rūpinosi, idant Greenas nebūtų išjotas 
jš prezidento vietos.
•I Tačiau, kaip skelbia Tarptautinės Ve
žikų Brolijos prezidentas D. J. Tobin, šis 
Jk.D.F. suvažiavimas išreiškia norą už 
vienybę su C.I.O. Jeigu ponas Greenas 
ir jo bičiuliai tos dvasios, kuri pasireiš
kė suvažiavime, nevykins gyveniman, tai 
1939 m. suvažiavime jam ištikrųjų įgali 
būti užkurta gera pirtis.

C H •• '

:: Baisi Padėtis Lenkijos Kaime
t/ • f

I ’ -• “Lietuvos Žinios0 rašo:• • •

11 ‘Plocko Mazovija’ (Mazowsze ploc- 
kie) yra turtingesnė, negu kitos Lenkijos 
Sritys, tačiau ir to turtingesnio krašto 
gyventojai neturi kartais būtiniausių da
lykų. Pagal dr. M. Kacpržak’o- surinktą 
anketą iš 1528 sodybų vos tiktai 220 tro
besių turi dvigubus langus., 43.4 nuoš. 
tlamų drėgni, 44.2 nuoš. neatitinka men- 
įąausiems reikalavimams, 19.6 nuoš. turi 
įamus taip ankštus, kad žmonės kvėpuo
ja tuo pačiu oru iš lūpų į lūpas. 80 nuoš. 
įiamų perpildyti gyventojais, 68.3 nuoš. 
įįeturi grindų, tiktai aslos molinės.

■ ft -
“Apie gausumą kasdieninių namų reik- 

ftienų. liudija sekantieji skaitmenys. Tik- 
/ fąi 6 nuoš. namų, kuriuose rasta lempos 

tr tiktai 132 iš jų turėjo gobtuvus. Pen
kiuose namuose nesurasta visai lempų, 
fįktai žvakigaliai. Negausūs puodai, ša
kutės ir peiliai mažai vartojamos, labai 
Setai atsitinka, kad kiekvienas valgytų 
įš savo lėkštės.
•• “Vienam asmeniui tenka trupučiuką 
daugiau, negu pusės, tai 0.6 kėdės. 73 
Šeimose nebuvo nė vienos kėdės. Viena. 
lova tenka vidutiniai imant 2.3 asme-

I nims. Dažniausia lova ištiesiama ir nak- 
I Žia joje miega nuo 4 iki 5 asmenų.
I *; “Vos tiktai 44 namuose rasta praus-

ttivės. 101 namuose nebuvo jokio indo 
įįusiprausti; 58 namuose nerasta nei ga
balėlio muilo, o 73-ose rankšluosčio.
$*. “Baltinių trūkumas yra didelis. Nor- 

' įgaliai kiekvienas teturi tik tuos marš
kinius, kuriuos dėvi ant kupros.

į •; “Laikrodžiai ir knygos tai prabanga; 
i 30.4 nuoš. neturi visai laikrodžių; 25 šei- 
’ mos neturi jokios knygos nei rašto. Net 

maldaknygės rastos tiktai 74 nuoš. na
mų.”

“Demokratas”
Fašistų “Vienybėje” ponas Strimaitis 

išdrožia S.L.A. nariams pamokslą. Stri
maitis, žinoiųa, yra griežtas priešas kė
limo S.L.A. Centro į Pennsylvanijos vals
tiją. Jis, Strimaitis, mano, kad Detroito 
Seimo nutarimas nereikia pildyti, kadan
gi buvo visa1 eilė padarytų Seimuose nu
tarimų, kurie ir po šiai dienai nėra pra
vesti gyvenime. Ašiku, su tokia logika 
p. Strimaitis mažai ką gali įtikinti. Po 
tokio argumento jis pradeda kalbėti apie 
demokratiją. Girdi, patys S.L.A. nariai 
privalą demokratiškai visuotinu balsavi
mu išspręsti, ar jiems geriau S.L.A. Cen
trą kelti į “užkampį” ir turėti $100,000 
išlaidų, ar New Yorko valstijoj S.L.A. 
įkorpuruoti tik už $100. <

Žinoma, tai nesąmonė. Perkėlimas 
Centro į kitą miestą gali kainuot kelis 
tūkstančius dolerių, bet ne šimtą tūks
tančių. Antra nesąmonė sakyti, kad už 
šimtą dolerių jis galėtų S.L.A. įkorpu
ruoti New Yorko valstijoj. O kiek tai 
liečia referendumą, tai, mūsų nuomone, 
jisai visai nereikalingas, kadangi Det
roito Seimas tuo klausimu savo žodį ta
rė ir nariai niekad tam nesipriešino. 
Jeigu šiandien toki Strimaičiai kelia Šu
rną, tai jie tą daro vadovaudamiesi ne 
S.L.A. narių gerove,'o fašistiniais sume
timais. Jiems rūpi kiek tiek pasimelžti 
savb gazietai iš spausdinamos “Vieny
bės” spaustuvėje “Tėvynės.”

Pittsburghas, beje, į kurį S.L.A. Pil
domoji Taryba mano kelti Centrą, nėra 
jokis “užkampis”, kaip sako p. Strimai
tis, bet yra didelis centras, kuriame S.L. 
A. vyriausia raštinė gali puikiai gyvuoti.

Lenkiškas Muravjovas Pasitrauks
“Mūsų Vilnius” praneša:
“Vaivados Bocianskio viešpatavimas 

Vilniaus krašte tampriai siejamas su vie
nu iš juodžiausių Vilniaus lietuvių gyve
nimo periodų, prilygstančiu. ir net vir
šijančiu juodžiausias muravjovines rusų 
reakcijos dienas. Bocianskio jau pats 
vardas sukelia lietuvių visuomenėje 
skaudžiausių asociacijų ir išgyvenimų. 
Šis iš, svetur atsiųstas lietuviškų žemių 
šeimininkas, kaip jis pats besididžiuoda
mas save ne kartą yra pavadinęs, ne tik 
organizuotą, bet ir individualų bet kokį 
lietuvių kultūros pasireiškimą pačiomis 
žiauriausiomis priemonėmis yra pakirtęs 
iš šaknų. Ta nepakenčiama buitis tęsiasi 
ir dabar, net kai iš pačių lenkų visuome
nės tarpo yra keliamas nuoširdesnio lie
tuvių ir lenkų santykiavimo reikalas. 
Nesinori tikėti, kad jei ne iš platesnės 
lenkų visuomenės, tai bent iš valdančiųjų 
sluogsnių nebūtų žmonių, kurie nežinotų, 
kas Bocianskiui viešpataujant Vilniaus 
krašte dedasi. Tuo labiau, kad ne tik mū
sų, bet ir pačių lenkų spaudoje tuo rei
kalu buvę nedviprasmiškų pasiūlymų šį 
reikalą pagaliau sutvarkyti. Pasirodo, 
kad šis reikalas ir pačioje Varšuvoje vis 
dėl to buvęs pajudintas, tačiau atsiradus 
aukštose užsienių ministerijos sferose 
įtakingų rėmėjų, Bocianskis ir toliau pa
silikęs visagalis lietuviškųjų Vilniaus že
mių šeimininkas. Pagaliau iš lenkų įstai
gų teko patirti, jog Bocianskio viešpata
vimo dienos jau suskaitytos ir jis rim
tai) rengiamasi pakeisti kitu. Ryšium su 
šiuo pakeitimu kalbama, kad lietuviams 
būsiąs leistas kultūrinis veikimas plates
niu mastu. Tatai paliesią beveik visas 
uždarytąsias ūkines ir kultūrines orga
nizacijas, kaip: “Rytą”, Šv. Kazimiero 
Draugiją, Lietuvių Ūkio Draugiją ir ki
tas. Kai kurios jų būsiančios atgaivintos 
senais pavadinimais, kai kurios iš naujo 
perorganizuotos.”

Laikraštis mano, kad Varšavos ponai 
padarysią visą eilę lengvatų lietuviams 
Vilniaus krašte.

Aišku, darbininkiškas judėjimas bus 
smaugiamas panašiai, kaip iki šiol smau
gė.

Pranešimas Apie Frakcijos 
Distrikto Konferenciją

Lietuvių Komunistų Pir
mo Distrikto, Massachusetts 
valstijoj, konferencija įvyko 
spalių 9 dieną, South Bos
tone. Konferencijoje daly
vavo iš šešių kolonijų apie 
15 draugų.

Konferencijos tarimai to
ki:

1. Visur ir daugiau veik
ti lietuvių komunistų vardu.

2. Kolonijos privalo ap
simainyti veikėjais aplan
kymui frakcijų susirinkimų 
su prelekcijomis, idant la
vintis patiems ir bandyti 
gauti naujų narių.

3. Artimiau susirišti su 
partijos distriktu.

4. Šaukti visose kolonijo
se organizacijų narių ir 
“Laisvės” skaitytojų susi
rinkimus dėl pasekminges- 
nio pasidarbavimo spaudos 
platinimo vajuje.

5. Papirkti už $20 Cen
tro Biuro brošiūraitės “Bro
liška Ranka Katalikams” ir 
Partijos “Konstitucijos” ir 
paskleisti masiniai.

6. Suruošti gerą teatrą 
distrikto plotme.

7. Laikyti reguliariškiau 
frakcijos distrikto biuro su
sirinkimus.

8. Visur frakcijos bei lie
tuviškos kuopos turi smar
kiau rengtis prie drg. Brow- 
derio masinio parengimo, 
kuris įvyks Bostono Areno
je lapkričio 6 dieną.

Išrinktas distrikto frak- 
ei j os biuras iš septynių 
veiklių narių ir prityrusių 
veikėjų. Biuro valdyba su- 
susideda sekamai: organi
zatorius J. M. Karsonas, se
kretorius J.LGrybas, iždi
ninkas S. Penkauskas.

Liet Korn. I Distr.
Biuro Sekretorius,

J. Grybas.

Dar apie Pranešimus
Jau gal ir nusibodo kai 

kuriems draugams, bet mes 
vėl norime paraginti' kuopų 
bei frakcijų sekretorius ir 
veikėjus nepamiršti rapor
tuoti Centro Biurui apie 
savo veiklą ir planus. Vis 
dar tik iš keleto kolonijų 
tegauname pranešimus.

Gal draugams atrodo, jog 
tai mažas dalykėlis. Ta
čiau tai labai svarbus klau
simas. Tiktai tampriausiai 
kooperuodami, pasidalinda

mi mintimis ir patyrimais 
mes galėsime pakelti parti- 
jines eiles ir gerai išvystyti 
frakcijų ir kuopų veiklą.

Lietuvių Komunistų 
Centro Biuras.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Norwoodo Komunistai 
Stoja Darban

Norwoodo lietuvių komu
nistų kuopos sekretorius d. 
J. Grybas praneša Centro 
Biurui apie vietos komunis
tų planus ir veiklą. Jis ra
šo:

Kuopos susirinkimas įvy
ko spalių 10 dieną. Nutar
ta šaukti platų susirinkimą 
dėl “Laisvės” vajaus reika
lų. Susirinkimas bus spalių 
19 d., Lietuvių Svetainėje. 
Nutarta dėti visas pastan
gas gauti naujų narių į par
tiją. Kviesime artimus sim- 
patikus stoti partijon. 
Mums yra paskirta kvota 
gauti penkius narius ir mes 
tikimės savo kvotą išpildyti.

Mūsų kuopa nutarė su
rengti teatrą, partraukiant 
iš So. Bostono vaidylas su 
komedija “Pusseserė Salo
mėja.”

Brošiūrų reikale, mūsų 
kolonijoje jau buvo platina
ma brošiūraitė “Broliška 
Ranka Katalikams,” bet da
bar laukiame iš distrikto 
gauti daugiau ir paskleisti 
masiniai. O už partijos plat
formą negalime primokėti, 
nes dabar neturime pinigų.

Lavinimosi reikale, ban
dysime mainytis su kolonijų 
veikėjais ir turėti paskaitas, 
prelekcijas ir diskusijas.

Tai tiek šiuo tarpu.

Japoną-Chiną Mūšiai Yangt
ze Upes Fronte

Shanghai. — Japonai pra
neša, kad jie išstūmę chi- 
nus iš Yangsino, tvirtoviš- 
ko miesto, už 80 mylių į pie
tų vakarus nuo Hankowo.

Hankow, Chinija, spal. 
12. —. Japonai užėmė Siny- 
angą, Peiping-Hankow gele
žinkelio stotį, už 100 mylių 
į šiaurius nuo Hankowo.

Chinai užėmė dar tris 
kalnų pozicijas į vakarus 
nuo Teiano, pietiniame šone 
Yangtze upės; bet japonai 
užkariavo Yikową, ir chinai 
pasitraukė į naują apsigyni
mo liniją arti Teiano.

Kaip Francijos Žmonės 
Jaudinosi

• Paryžius, rugs. 29, 1938. 
Brangūs Draugai!

Kelios dienos atgal esu 
parašęs jums laišką, bet 
šiandien noriu dar kelius žo
džius parašyti apie padėtį.

Mano gyvenimas eina po 
senovei. Šiomis dienomis 
vėl buvau pas gydytojus, 
bet, matyt, ir toliau turės 
taip tęstis mano dalykas.

Šiomis dienomis Paryžius 
labai sujaudintas. Paskelb
ta mobilizdcija. Pašaukti 
kariuomenėn yra lydimi sa
vo šeimynų raudojimais ir 
ašaromis. Valdžia ragina 
gyventojus apleisti Paryžių 
ir išvažiuojantiems duoda 
palengvinimų, a t p iginant 
traukinių kainas.

Vienu žodžiu, esame di
delio karo išvakarėse. O vis 
tai dėl Hitlerio kaltės.

Paryžiuje sutikau lietu
vių jau iš seniau apsigyve
nusių, taip pat sutikau vie
ną iš Ispanijos sugrįžusį ko
votoją, drg. Ulevičių. Gir
dėt, kad greitu laiku iš Is
panijos išvažiuos visi sve
timšaliai, tai tada išsiaiš
kins visų draugų likimas.

B. Kuprinskas.

Kai Franco “Laimėsiąs”, Iš
rūdysiąs Liaudiečiy Vadus

Burgos, Ispanija. — Fa
šistų vadai sako, kad kai jie 
“laimėsią” karą prieš Ispa
nijos respubliką, tai nedary
sią “nė mažiausio pasigai
lėjimo” respublikiečių , .va
dams; bet, girdi, “pasigailė
sią” žmonių, kurie buvo tų 
vadų “suvedžioti.”

Salamancos vyskupas E. 
P. Deniel pareiškė, kad is
panai “katalikai niekad ne- 
sitaikysią su bedieviais ir 
komunistais.”

šimtai Japonų Orlaivių Nai
kina Pietinę Chiniją

Hong Kong. — Šimtai Ja
ponijos orlaivių bombarduo
ja Waichow ir kitus užfron
tės miestus pietinėj Chini- 
joj. Japonai sakosi sumušę 
chinus Yangtze upės fron
te.
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Kvaištelėjusio Poezija
—Karas gražus todėl, kad 

jis patvirtina Jėgos i r 
Švelnumo harmoniją.

—Karas gražus todėl, kad 
jis atidengia žmogaus me
talizaciją, iškeltą iš žmoniš
kumo gelmių.

—Karas gražus todėl, kad 
jis .jungia žydinčias pievas 
su ugninėmis kulkosvaidžių 
orchidėjomis.

—Karas gražus todėl, kad 
jis “simfonizuoja” salves, 
kanonadą, pauzių tylą, puvi
mo kvapą ir’ aromatą.

—Karas gražus todėl, kad 
jis, ačiū įkvėptąja! artileri
jai ir ^avo “skulptoriams,” 
geniališkai perkuria sausa- 
žemio ir jūros peizažus.

—Karas gražus todėl, kad 
jis kuria naują architektū
rą, pav., didieji karo veži
mai, lėkio j ančių bombane- 
šių geometriją, degančių 
medžių dūmų spirales ir kt.

—Karas gražus todėl, kad 
jis gydo žmones nuo indivi- 
duališkos baimės ir kolek
tyvinės panikos ačiū tam 
pačiam stilizuotam heroiz
mui.

—Karas gražus todėl, kad 
jis atjaunina vyrišką kūną 
ir sustiprina moteriškojo 
kūno žavesį.

Milano dienraštis
“Stampa”, Nr. 85.

Roma.'*— Italijos valdžia 
nelabai patenkinta, kad 
Franci j a tik dabar taip “vė
lai” paskiria Italijai amba
sadorių ir, pagalios, pripa
žįsta jai Ethiopiją.

Mussolinio mintį išreiš- - 
kiantis “Giornale d’Italia” 
rašo, kad dar jokie klausi
mai neišspręsti tarp Romos 
ir Paryžiaus; “daugelis tų 
klausimų pasidarė dar tam
sesni,” sako grąsindamas 
tas Mussolinio garsiakalbis.
“Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaitytolų.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gal paaiškintumėt “Lais
vėj,” kaip dabar New Yor
ko Socialistų Partija atsine
ša linkui Amerikos Darbo

Partijos? Ar socialistai 
rems Darbo Partijos kandi
datus, ar ne? J. B.

f »

Atsakymas

4

4

Sugrąžinti į automobilistą uniją veikėjai: Iš kaires j dešinę: vice-prez. Ed Hali, 
ižd. George Addes, vice-prez. Wyndham Mortimer ir vice-prez. Richard Franken- 
stenn.

Kadangi New Yorko 
mieste Darbo Partija susi
tarė su pažangiaisiais repu- 
blikonais veikti išvien viso
je eilėje distriktu, remti vie
ni kitų kandidatus, ir ka
dangi New Yorko valstijoje 
Darbo Partija rems kandi
datūrą demokratų Lehma- 
no, Wagnerio ir kelių kitų, 
tai Socialistų Partija išėjo 
griežtai prieš Darbo Parti
ją ir pasmerkė jos vadovy
bę. Socialistai stato savo 
kandidatus į visas vietas ir 
nepaiso, kiek balsų ati
trauks nuo Darbo Partijos 
remiamų kandidatų. Tuo- 
mi, žinoma, pagelbės reak
cionieriams prašliaužti į 
valdžios vietas.

Žinoma, gal prieš pat rin
kimus Socialistų Partija iš
trauks savo kandidatus ir 
pasisakys už Darbo Partijos 
sąrašą, bet kol kas to palin
kimo nesimato.
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LIETUVOS ŽINIOS Minersville, Pa. New Kensington, Pa
Iš Tikybininkų Gyvenimo

O tai einą iš to, kam jis 
skirtumą tarp Kristaus 
ir jo atstovų darbų, 
įdomiau, kai bažnytiniai 

savo istori-

KATALIKAI
Kun. Jakas Suspenduotas

Kauno kurija buvo prisiun
tusi kun. Jakui raštą su bažny
tinių cenzorių nuomone dėl jo 
straipsnio “židiny.” Kun. Ja
kas dėl to straipsnio kaltina
mas herezija: kam netikįs baž
nytinės vyresnybės neklaidin
gumu, 
matąs 
žodžių

Dar
cenzoriai išdėsto 
nius samprotavimus. Jie prie
šingai kun. Jakui tvirtina, kad 
popiežiaus sostas nebuvęs per
keltas į Avinjoną, kad vidur
amžiais nebuvę vergijos, kad 
vienuoliai lietuvius krikštui bu
vę puikiai parengę, kad Vilnius 
jau prieš 1386 m. buvęs krikš
čioniškas miestas ir kitokių is
torinių nesąmonių prirašė.

Po tais teigimais liepta kun. 
Jakui pasirašyti; tada dėl savo 
straipsnio jis būsiąs išteisin
tas. Bet kun. Jakąs, užuot pasi
rašęs, pasiuntė kurijai raštą, 
sugriaudamas visus bažnytinių 
cenzorių tvirtinimus.

Tada iš kurijos jam buvo 
pranešta, kad jo argumentai 
esą niekam tikę ir kad nuo da
bar jam uždraudžiama visiems 
laikams rašyti. Be to, pastato
mas jam ultimatumas iki rug
sėjo 25 d. palikti Kauną ir pri
sistatyti Krakių klebonui, šių 
reikalavimų neišpildęs, jis tuo 
pačiu suspenduojamas. Ultima
tumo terminas baigiasi šian
dien. Kun. Jakas į Krakes ne
važiavo. Taigi, nuo šiandien jis 
suspenduojamas. Pasirinkda
mas tiesą, tas naujas Strazde
lis pasirinko kartu ir suspensą. 
Toks, matyt, visų “priešsrovi- 
ninkų” likimas!

Po Atostogų “Prieš Srovę” 
Plečia Savo Veikimą

Jau buvo rašyta, kad‘pažan
gesni jaunieji kunigai yra susi
būrę į “Prieš srovę’’ grupę ir 
savo susirinkimuose kelia’įvai
rius klausimus, susijusius su 
bažnyčia, religiniu ir visuome
niniu gyvenimu. Nors “Prieš 
srovę” grupės kunigus bažny
tinė vyresnybė persekioja, iš 
Kauno kilnoja į provinciją, ta
čiau dėl to “Prieš srovę” gru
pės gajumas ir veiklumas nė 
kiek nesumažėja. O dabar, po 
atostogų, toji kunigų grupė yra 
nusistačiusi savo veikimą itin 
pagyvinti.

Į ąoatostoginį savo veikimo 
planą- “Prieš srovę” įtraukia: 
bažnyčių švarinimo veiklą, net 
sąrašus sudaro tų- bažnyčių, 
kurios ištisomis savaitėmis esti 
nešluojamos, reikalauja, kad 
kai kurie sumaterialėję klebo
nai mestų auginę cukr. runke
lius, statę pieną į pienines ir 
šiaip įvairiais ūkių reikalais 
rūpinęsi, o daugiau dėmesio 
kreiptų į pastoracijos dalykus; 
be ko kita “Prieš srovę” reika
laujanti panaikinti paprotį ku
nigams į 
tai esanti 
t.t. ir t.t.

šie visi
tos kunigams nepriimtini, to
dėl tarp senų pažiūrų ir pažan
gių kunigų atsiranda nuomo
nių skirtumai.

Kadangi kai kurie “Prieš 
srovę” kunigai yra iškelti į 
provinciją, tai jie ir provinci
joj apie save grupuoja kuni
gus, įsigyja naujų šalininkų 
pradeda veikti.

ranką bučiuoti, nes 
vergijos liekana ir

dalykai senosios kar-

ir

Šaukiama Vyskupų 
Konferencija

Iš tikrų šaltinių teko sužino
ti, kad spalių mėn. pirmomis 
dienomis Kaune bus sušauktą 
eilinė visų Lietuvos vyskupų 
konferencija, šiai konferenci
jai skiriama ypatingos reikš
mės, nes joje būsią svarstomi 
katalikų santykiai su tautinin
kais, derybų su Vatikanu klau
simai ir kt. religiniai katalikų 
organizacijų kultūriniai reika
lai. Tenka girdėti, kad derybo
se su Vatikanu manoma pada
ryti kai kurių nuolaidų, pav., 
atsisakyti nuo ateitininkų mo
ksleivių, o jų vietoj organizuo
ti religininkų būrelius, kurie ir 
dabar turi didesnį pasisekimą, 
negu ateitininkai.

Be to, bažnytinė vyresnybė 
nesibaidysianti kai kurioms or
ganizacijoms paskirti kapelio
nus, bet jaunalietuviams dva
sios vadų, tai nesutiksią skirti, 
nes jaunalietuviai turėdami 
kunigus dvasios vadus smar
kiai konkuruotų pavasarinin
kams. Konferencijoje taip pat 
būsią 
KViC 
kalai 
mai.

Lietuvoj Įsteigė dar Dvi 
Stebuklingas Vietas

Kretinga ir Šiluva rodo, kad 
stebuklingos vietos yra pelnin
gos, todėl šiemet įsteigtos dar 
dvi stebuklingos vietos — Ne
munaityje, Alytaus apskrity ir 
šakiuose.

Spalių 2 d. minersvilliečiai 
svečiai lankėsi Cressonoj, 
Pa., pas Bagdanavičius. Ir be
sisvečiuojant, besilinksminant, 
sumanymu dd. A. Kazakevi
čiaus ir V. Šmulkščio, rado 
reikalą sudėti kiek aukų Is
panijos Itaudiečiams, kovo
jantiems prieš brutališką fa
šizmą. Aukavusių vardai:

J. Bagdanavičius, O. Bag- 
danavičienė po $1; po 50c: A. 
Kazakevičius, V. Šmulkštys, 
M. Martynaitis, O. šmulkštie- 
nė; po 25c: M. Paukštys ir M. 
Deltuvienė. Viso sudėjo $4.- 
50.

Pagirtinas dalykas, kad 
draugai prie kiekvienos pro
gos nepamiršta svarbiausią 
užduotį atlikti. Nes aukavi- 
mas Ispanijos liaudiečiams 
mirtinoj kovoj su brutališku 
tarptautiniu fašizmu yra ko
va už visų darbininkų reika
lus. Todėl neturi būti pamirš
tas prie kiekvienos progos ir 
parėmimas.

J. Ramanauskas.

Ablavos prieš Demokratinius 
Žmones Bulgarijoj

Sofia, Bulgaria. — Fašis- 
tuojančios valdžios įsaky
mu, policija krečia, gaudo 
ir daugmeniškai areštuoja 
ne tik komunistus, bet pa
žangius valstiečius ir šiaip 
demokratinius žmones, taip
gi ir progresyvius seimo na
rius.

Kaipo priekabę darymui 
šių ablavų valdžia panaudo
jo nušovimą generolo J. 
Pejeffo, generalio štabo 
viršininko. O jį nušovė vie
nas buvęs vyresnysis kari
ninkas Bulgarijos armijos.

Bus Smarkus Parengimas
Spalių 2 dieną įvyko Lietu

vių Darbininkų Susivienijimo 
10 kuopos susirinkimas. Ap
svarsčius savo reikalus, kurių 
buvo labai daug, buvo skaitytas 
laiškas nuo dienraščio “Vil
nies,” kuriame prašoma, kad 
mūsų kuopa pasirūpintų gauti 
mūsų, apylinkėj “Vilniai” skai
tytojų. Atsišaukimas tapo vien
balsiai priimtas. Vajininkais iš
rinkti S. Bijavičius ir J. čiup- 
lis.

Ir vienas iš narių davė tokį 
įnešimą: žinote, draugai, kad 
New Kensingtono lietuviai kas
met parenka aukų dėl “Daily 
Workerio.” Tai ir šiemet pasi
rūpinkime paremti aukomis 
Amerikos darbininkų dienraštį. 
Mums reikia surengti kazyrų 
lošimo parengimą ir pelną pas
kirti pusiau — “Daily Worker” 
ir “Laisvei.”

Šis įnešimas buvo didžiuma 
balsų priimtas.

Dabar turiu pranešti visiems 
New Kensingtono ir apylinkės 
lietuviams, kad šis kazyrų loši
mo parengimas įvyks spalių 16 
d., ateinantį sekmadienį, 2 vai. 
po pietų, po num. 1126—3rd 
Ave.

Visos ir visi ateikite į paren
gimą ir paremkite mūsų darbi
ninkišką spaudą.

C. Stashinsky.

Pittsburgh ir Apielinkė
Svarbus Prakalbų Maršrutas

Pennsylvanijos valstijos Ko
munistų Partijos komitetas 
ruošia platų prakalbų maršru
tą vakarinėje dalyje tos vals
tijos. Kalbėtoja bus draugė 
Elizabeth Gurley Flynn, viena 
iš seniausių moterų veikėjų, 
kadaise daug dirbus ir vado

PAS PRAVOSLAVUS

Pas pravoslavus ir sentikius 
vyksta sparti ruoša rusų krik
što 950 metų sukakties pami
nėjimui, kuris turi įvykti Kau
ne spalio mėn. 9-10 dienomis. 
Tai dienai numatyta' suvažiuoti 
Kaunan visos Lietuvos pravo
slavų dvasininkų ir čia bus iš
kilmingos apeigos. Metropoli
tas Eleuterijus daro pastangas 
apsilankyti pas Vilniaus krašto 
pravoslavus, .kurie taip pat yra 
pavesti jo dvasinei vyresnybei, 
tačiau lenkų valdžia jį.ignoruo
ja. politiniais sumetimais. Šiaip 
nerimas tarp pravoslavų dėl 
bandymų sukelti tarp jų unitų 
sąjūdį aprimęs, nes tas sąjūdis 
tespėjo pritraukti tik keletą 
pravoslavų. Įdomu pažymėti, 
kad jis sąjūdis visiškai neįvei
kia labai atsilikusių sentikių. 
Rusai inteligentai teigia, kad 
santikiai jau senai žinomi savo 
tikybinio imuniteto ypatybe.

vavus aidoblistų unijoje. Jos 
maršrūtas eis sekamai:

Spalių 19 Pittsburgh
“ 20 Jeannette
“ 22 Brownsville

23 Brownsville
“ 26 Pittsburgh
“ 27 Turtle Creek
“ 28 Oakmont
“ 29 Johnstown
“ 30 Johnstow’n
“ 31 Erie

Lapkričio 2 Pittsburgh
“ 3 New Castle
“ 5 McKeesport
“ 6 Farrell (2 P. M.)
“ 6 New Kensington

(8 P. M.)
“ 7 Pittsburgh

Naziai Pyksta, kad Anglija 
“Perdaug Ginkluojasi”

Berlin. — Nazių spauda 
smerkia “perdidelį” Angli
jos ginklavimąsi kaip nerei
kalingą jai. Sako, jeigu An
glija neaprubežiuos savo 
•ginklavimosi, tai Vokietija 
juo smarkiau ginkluosis, 
neatsilikdama nuo Anglijos.

Iš antros puses, hitleri
ninkai vengia grūmojimų 
Anglijai. Bijo, kad Anglija, 
atsakydama į grūmojimus, 
galėtų įvest verstiną visuo
tiną kariuomenes tarnybą ir 
taip milžiniškai padidint sa
vo armiją.

Nukirstas Italų Lėktuvas, 
Bombardavęs Kalbą Ispani

jos Premjero
Barcelona, Ispanija.— Re- 

spublikiečiai priešorlaivinė- 
mis kanuolėmis pakirto vie
ną iš Italijos fašistų didelių 
lėktuvų, kurie bombardavo 
Barceloną, kuomet ministe- 
ris pirmininkas J. Negrin 
kalbėjo per radio. Pašautas 
lėktuvas nukrito į jūrą.

Koncertas bus toje pat priprastoje vietoje

LABOR LYCEUM SALĖJE
949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y

Dainininkas Aleksandras Vasiliauskas 
Puikiausias Amerikos lietuvių tenoras

Dienraščio “Laisves” Metinis

KONCERTAS
BROOKLYNE JAU ARTINASI

Bus

Lapkričio 13 November

J Skaitlingoji didžiojo New Yorko ir apylinkės lietu-
• vių visuomenė Vasiliauską girdės dienraščio “Laisvės”
• koncerte, 13 d. lapkričio.
• šio koncerto komisija veda derybas su eile pasižy-
• mėjusių talentų ir neužilgo paskelbs ištisą programą.
• Įžangos bilietai jau gatavi. Juos galima gauti “Lais-
• vės” raštinėje ir iš platintojų. Užsitikrinimui geresnių 
e sėdynių, iš anksto įsigykite įžangos bilietus.

• . Įžanga 50c., 75c. ir $1.00

Programas prasidės 3 valandą po pietų.

Šokiai prasidės 7 vai. vakare.

APDRAUSKIT SAVO VAIKUS
.’ Pi A

LIETUVIŲ 
DARBININKŲ 

SUSIVIENIJIME

'O

svarstomi ir artėjančio 
metinio suvažiavimo rei- 
ir jame iškeltini klausi- pat

Ra- 
yra

Vaiky Skyriaus Narių Mokestys
Paprasta Apdrauda

$500.00 Apdrauda 
apie 45 centai į savaitę

VISA JŪSŲ ŠEIMYNA GALI BŪTI LDS NARIAIS

LDS CENTRUI
-mt—a—m «i m—m m—m—h na h   M ■ — 

1

Dengiau informacijų galite gauti pas savo kuopos »finansų sekretorių arba rašant

419 Lorimer Street, BROOKLYN, N. Y.

Mons. Burzio Būsiąs Paskirtas 
Lietuvos Nuncijum

Kaip žinoma, dabartinis La
tvijos nuncijus Arata karjerą 
yra padaręs Lietuvoj: kai Bar- 
tolini Lietuvą apleido, tai į 
Lietuvą Vatikano atstovybės 
reikalų vedėju buvo atsiųstas 
prel. Arata, kuris vėliau pa
keltas į arkivyskupus ir pas
kirtas nuncijum.

Prel. Burzio dabar Vatikano 
atsiųstas irgi atstovybės tik 
reikalų vedėju, tačiau katalikų 
sluoksniuose jau laukiama, kad 
jis būsiąs pakeltas į nuncijus, 
kai tik Lietuvos santykiai su 
Vatikanu būsią sureguliuoti ir 
konkordatas pataisytas.

Dabar Vatikano atstovybėje 
Lietuvoje dirba trys monsinjo
rai: Burzio, Samorė ir Abbo.

Pas Mahometonus

Lietuvoje šiuo metu taip 
ruošiamasi taip vadinamai 
madzano mėn. šventei. Tai
viena žymiausių mahometonų 
švenčių, kuri pasižymi pasnin
kais ir ypatingomis maldomis. 
Lietuvos mahometonai, kurie 
labai atšliję nuo savo tikybinių 
centrų yra mažai maldingi ir 
net mažai težino savo švenčių 
reikšmę.

Pažymėtina, kad jau beveik 9 
mėn., kai nebuvo daugiau jo
kio perėjimo į mahometonus, 
nors pernai buvo gana gausu 
tokių perėjimų. (“L. ž.”)

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
ve geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių i anglų.

LDS priima vaikus nuo 
2 iki 15 m. amžiaus

VAIKAMS
ĮSTOJIMAS

TIK
A pf CENTAI
J (ant paprastos 

apdraudos)

75 centai ant endowment

Įrašykite savo vaikus 
Ateinančiame jūsų 
kuopos susirinkime.

$100.00 Apdrauda
TARPE

3 ir 4 centų į savaitę 
(sulig prisirašymo amžiaus) 

$150.00 Apdrauda
TARPE

4 ir 6 centų į savaitę
(sulig prisirašymo amžiaus)

20 m. Endowment 
Apdrauda

$300.00 Apdrauda
apie 30 centų į savaitę

LDS Apdraudžia
Vaikus Ant
$100.00
$150.00
$300.00
$500.00

Kai vaiką skyriaus nariavužauga, gauna daug lengvatą persikeliant į suaugusią 
skyrius. Paklauskite savo kuopos sekretoriaus apie tai arba rašykite į LDS Cen

trą, kuris suteiks pilnas informacijas.



LAISVI Pirmadienis, Spalių 17,1938

Senas Vincas

(Tąsa)

Kunigas, išgirdęs-tai, tarsi savo sąži
nes sukrėstas, truputį knystelėjo ir susi
jaudino. Jo akys nuniro žemyn ir rankos 
pradėjo žaisti su ant pilvo kabančiu kry
želiu. Tuom tarpu dėdienė, lig maldau
jančiai, tarė: “Būk toks geras, kunige, ir 
atstok nuo šio nelaimingo žmogaus bent 
šiame kritiškame momente... Suėdęs jo 
gyvenimą, nors numirti duok jam ra
miai.”

Ligonis vėl užsimerkė ir nusuko savo 
veidą į antrą pusę. Gėdingai paraudęs 
kunigo veidas staiga užsigrūzdino kokiu 
tai akiplėšišku pasiryžimu. Jo akyse su
liepsnojo pergalės liepsnelės ir jis, svie
dęs paniekos žvilgsnį dėdienei į veidą, 
užakcentuotai paklausė:

“O kas tu jam esi?—motina?”
“Aš ne motina, bet artimiausia jo gi

minė... O tu, kas jam eisi?”
“Aš atėjau rūpintis ne juo, bet jo dū

šia... O ji, kas tokia? Ar tik nebus jo 
sugulovė?” rodydamas pirštu į Verutę, 
paklausė kunigas.

“O kas tau darbo?”—paklausė užgau
ta Verutė ir dadėjo: “Tu pasiėmei sau 
už sugulovę jo moterį, sugriovei jo gy
venimą, suėdei jo jaunystę ir dar drįsti 
lysti jam į akis? Atstok nuo jo, nedorė
li!”

“O kokią teisę judvi turite prie jo? 
Jis turi savo legališką pačią ir ji jokių 
pagelbininkių nereikalauja, suprantat?”

“Suprantam... Nejaugi tau, nelaimin
gas Jurgeli, prisieis mirti tarp dviejų, 
piktų latrų?”, tai pasakius ir metus pa
niekos žvilgsnį kunigui į veidą, atsisto
jo Verutė.

Ligonis krūptelėjo, atvėrė akis ir no
rėjo ką tai sakyti, bet vietoj žodžių, iš
siveržė tik skaudus, pilnas kančių su vai
tojimas. Kunigas, dideliais žingsniais 
matuodamas, perėjo išilgai ilgą ligonbu- 
tį ir prapuolė už sušvytravusių durų. Ne
trukus atėjo slaugė ir pareiškus, kad li
gonis labai silpnas, dadėjo: “Ligonį turi
te palikti ramybėj ir niekas prie jo ne
bus prileidžiamas apart jo moteries ir 
sūnaus.”

Moterys, apleisdamos ligonį, spustelė
jo jo dešinę ranką ir pasinešė durų link. 
Ligonis išlydėjo juodvi tik savo akimis, 
įš kurių riedėjo ašaros, krito ant baltos 
priegalvėlės, dužo ir darė plėtmus. Mo
terims išėjus į gatvę, Verutė tarė:

“Ar tu žinai, tetule, kad tai dievobai- 
piingai kur... visas Jurgio palikimas 
gali tekti?”

“Tai negalimas daiktas, Verute. Juk 
fu ir aš girdėjova, kam jis paskirstė sa
vo pinigus?—motinėlei į Lietuvą ir dar
bininkiškiems reikalams... Mudvi būsi
me jo žodžių liudininkės ir tas turės būt 
išpildyta.”

“Mudviejų liudijimas nieko nereikš, 
fetule... Čia reikalingas dokumentas su 
notaro antspauda ir liudininkų parašais 
Ęitąip, viskas teks jai.”

“Jai?! Tai nedorėlei! Tai begėdei... 
Tam kirminui, kuris jo gyvenimą suėdė, 
kuri jo per penkiolika metų visai nėra 
jnačiusi?”

“Bet jis nėra nuo jos legališkai atsi
skyręs, ji skaitosi jo teisėta moteris ir 
jo palikimas, be jokio klausimo, jai ten
ka, ciocele.”

“Tai ir mano namelis, kurį Jurgiui 
užrašiau, teks jai, tai...

“Su apgailestavimu, bet reikia atsaky
ti, kad taip.”

Šie Verutės žodžiai taip sukrėtė se
nelę, kad ji net aiktelėjo, susiėmė abiem 
rankom už galvos ir tik Verutės sugrieb
ta, nesudribo ant šaligatvio. Senelei kiek 
atsipeikėjus, moteriškės praėjusios kelis 
kvartalus, įėjo į notaro raštinę, kuris 
jau rengėsi uždaryti dūris. Jos papasako
jo notarui dalykų stovį, o notaras, lė
tai pakraipęs savo pražilusią galvą, atsi
dūsėjo ir tarė:

“Tas nelaimingas žmogelis, kliuvęs ir 
pakliuvęs. Tas ligonbutis, tai klastuotų 
dokumentų fabrikas... Ten ir už dvi
dešimts keturių valandų po žmogaus 
mirties, jeigu tik sužino, kad randasi 
nors koks jo palikimas — negyvas išsi- 
spaviedoja, priima sakramentus ir savo 
turtus užrašo bažnyčiai. Kunigai turi sa
vus notarus, kurie padaro dokumentus 
ir viskas tenka dievui, o kunigui į kiše
nių,” nusišypsojęs, baigė jis.

“Tai viskas teks jai?” tarsi paskutines 
jėgas sukaupus, net rikteldama, paklausė 
senutė.

Notaras tik užuojautos žvilgsnį metęs 
į senelės veidą, paėmė telefono klausy- 
tuvą ir kada telefonas tapo sujungtas 
su Švento Augustino ligonbučiu, jis pasi
teiravo ar testamentų reikalu negalima 
būtų pasikalbėti su Jurgiu Stringu?

Keliems, stipriai akcentuotiems žo
džiams atsimušus į notaro ausį, jis ner
viškai užkabino telefono klausytuvą, at
siduso ir pareiškė: “Viskas baigta... Li
gonis visai nusilpęs. Ten randasi jo mo
teris, kunigas ir notaras jau baigė savo 
darbą.”

Senelė tai išgirdus, susmuko krėsle ir 
nusilpnėjo taip, kad reikėjo šaukti gy
dytojas ir ji tapo pasiųsta ne į Švento 
Augustino, bet į kitą ligonbutį.

Verute, ne mažiau sukrėsta, kaip Jur
gio taip ir senelės nelaimės, parvažiavus 
namon, vos tik neužsiliepsnojo iš apmau
do... Nes Jurgio Striūgo pati, o klebo
nijos Agota, policistui ir kitam vyrui pri- 
gelbstint, jau baigė kraustyti Jurgio 
kambarį, jo manta jau buvo nedideliam 
trokelyj. O kada paskutinę porą čebatų 
vyriškis įmetęs į trokelį, pasakė, kad jau 
viskas, Agota sėdo su policistu į gražų 
automobilį ir kvatodami nuvažiavo sa
vais keliais. Paskui juos nusekė ir tro-- 
kelis su Jurgio manta ir dokumentais.

Verutė .ant tiek buvo užgauta, suer
zinta ir paniekinta, kad ji nesusivokė nei 
ką pradėti. Jai norėjosi griebti Agotą 
už kaltūnų, parsitrenkti ant šaligatvio 
ir reikalauti Jurgio mantos sugrąžini
mo. Bet... Kuomet ji, išskėtus rankų 
pirštus pasinešė Agotos link, ta spėjo 
įnerti į automobilį ir kvatodama nuva
žiuoti.

(Bus daugiau)

Boston, Mass.
Drg. Granville Hicks, au

torius knygos “I Like Ameri
ca” (“Aš Myliu Ameriką”), 
pasakys prakalbą milžiniškam 
rinkimų kampanijos užbaigi- 
mo susirinkime, kuris įvyks 
lapkričio 6 d., Boston Arena 
įvetainėj. Drg. Hicks puikiai 
žįnomas Bostono visuomenei, 
kaipo kovotojas už akademi
nę laisvę, šiame susirinkime 
jisai diskusuos rinkimų kam
paniją iš taškaregio profesio
nalo ir vidurinės klasės žmo
gaus.

* Beje, šį susirinkimą bei iš
kilmę šaukia Komunistų Par- 
ttįos • Massachusetts distriktas.

- galo svarbu ir tas, kad 
■roj^kilyje kalbės Komu- 
■wiT'Partijos sekretorius E. 
■gbjyder, kuris dabar lankosi 
Europoje ir lapkričio 6 dieną 
fflįįbtiktai-sugrįžęs. Jis ten

Negyvėliai Tyli
------- Apysakaite____________

studijuoja visus įvykius ryšyje 
su pardavimu čechoslovakijos 
Vokietijai.

Kalbės taipgi komunistų 
kandidatas į Massachusetts 
valstijos gubernatorius drg. 
Otis Hood ir Phil Frankfeld, 
partijos sekretorius šioje 
valstijoje. Be to, pabaigoje 
programos bus rodomas nepa
prastai geras sovietinis judis 
“Lenin in October.”

Tikimasi, kad šita iškilmė 
>ralenks pernykštę, kurioje 
dalyvavo apie šeši tūkstančiai 
ir penki šimtai žmonių.

Įžanga bus įvairi, nuo 25 
centų iki $1. Tikietus jau 
galima gauti Progressive 
Bookshop, 8 Beach St., Bos
tone.

Mes raginame So. Bostono 
lietuvius nepamiršti lapkričio 
6 dienos, pasiskirti tą dieną 
dalyvavimui komunistų dide
lėje iškilmėje. ' Rep..

Pittston, Pa.
Iš Progresyvių Veikimo

Spalių 9 d. įvyko Komunis
tų Partijos lietuvių kuopos su
sirinkimas. Partijon įstojo vie
na nauja narė. Dabar Pittsto-. 
no kuopa turi dešimt narių. 
Tik labai išsiskirstę, sunku su
sirinkti. Viena narė dirba net 
New York City.

Susirinkimas nutarė rengti 
vakarienę spalių 24 d. pas 
draugus Saudargus, 6V2 Oak 
St., Inkermąn, Pa. Pradžia 6 
vai. vakare. Įžanga tiktai 25 
centai ypatai. Jei liks pelno, 
tai bus “Daily Workeriui”. 
Pittstonui kvota yra $25.

Tą patį vakarą turėsime su
sirinkimą Lietuvių Literatūros 
Draugijos 12 kuopos. Susirin
kimas įvyks pas draugus Vaš- 
kūnus- Wyominge. Sugrįžo 
kuopon ir draugas Botypus po 
ilgos ir sunkios ligos., Jau - il

gas laikas ir drg. Vaškunas 
serga.

Buvo kalbėta apie draugo 
Šolomsko prakalbas, kurios 
įvyks lapkričio 2 d., trečiadie
nio vakare, Juškuvienės sve
tainėje, 183 N. Main St.

Priimta rezoliucija, kurioje 
reikalaujama, kad Smetonos 
valdžia duotų daugiau laisvės 
laisvai manantiems žmonėms.

Pasibaigus susirinkimui, vie
nas draugas pakėlė klausimą, 
ar negalėtumėm sutverti lais
vamanių Etinės Kultūros 
Draugijos kuopos. Atsirado 
pritarėjų, kuopa likosi su
tverta iš penkių narių. Išrink
ta ir tuolaikinė valdyba iš se
kamų ypatų : Stasys Raudovė 
pirmininku, Antanas Valinčius 
sekretorium, Mikas Kalauskas 
iždininku. Ant rytojaus buvo 
pasiųsta į centrą $3.05 ir pa
reikalauta čarterio ir kitų rei
kalingų dalykų. Dabar kas 
dar nori įstoti į Laisvamanių 
draugiją, gali gauti įstojimo 
blankas pas valdybą. Įstoji
mas yra 25 centai, o metinė 
mokesnis 50 centų.

Skubinomės užbaigti susi
rinkimą ir traukti į Vilniaus 
vadavimo mitingą, bet pavėla
vome. Man įėjus į svetainę, 
girdėjau tik keletą žodžių 
paskutinio kalbėtojo. Kalbėjo 
kunigas Kasakaitis. Publikos 
neperdaugiausiai buvo. Kiek 
teko ’ girdėti, tai nusiskundė, 
kad Vilniaus negalima išva
duoti, Smetona pardavęs ir 
dabar įš Lenkijos ir Vokieti
jos gręsia visai Lietuvai pa
vojus.

Senas Mainierys.

Hartford, Conn.
Keletas Žinučių iš Mūsų 

Kolonijos
Spalių 1 d. Laisvės Choras 

turėjo parengimą su šokiais 
naudai Ispanijos kovojančių 
darbininkų prieš fašizmą. Nors 
pasitaikė tuo; patim sykiu ir 
daugiau parengimų, bet buvo 
nemažai prisirinkusiųjų, kurie 
remia visokiais būdais, kad tik 
daugiau padarius pelno. Liko 
apie $20.

Mirė
Jonas Levišauskas persisky

rė su šiuo pasauliu, buvo pa
vienis. Turėjo apie 60 mėtų 
amžiaus. Velionis prigulėjo 
prie ALUPN Kliubo ir švento 
Jono Pašalpinės Draugijos, ku
rios suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą. Likosi palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis. Lai 
būna tau, Joneli, lengva šios 
šalies žemelė.

Iš Darbininkų Gyvenimo
Pas mus paskutiniu laiku 

biskį darbai pagerėjo. Mat, 
prasideda sezoninis tabako iš- 
dirbimas, .kuris trauksis iki 
ateinančio kovo mėnesio. Dar
bininkų viso suims apie 6,000.

Taipogi ir nekuriu kitų iš- 
dirbysčių darbininkai pradėjo 
dirbti po pilną laiką.
Įš Darbininkiškų Organizacijų 

Ir Dailės Veikimo
Pasibaigus vasariniam sezo

nui, piknikam užsidarius, pra
deda bruzdėti prie pastoginių 
parengimų. Man atrodo, kad 
šiam sezone bus įvairių paren
gimų, kadangi jau nemažai 
prie jų rengiasi.

Taipogi neatsilieka ir nuo. 
organizatyvio darbo. Va,. tik 1 
pabrėžiu vieną pavyzdį iš pra
ėjusio /‘Laisvės” skaitytojų ir 
jos simpatikų susirinkimo. 
Visi, kaip vienas, nusitarė, kad 
būtinai hartfordiečiai, prieša
kyje su kapitonu draugu Ta- 
raška, išsilaikyti “L-vės” vąjuj 
pirmoje vietoje. Ir dar buvo 
gražus pasisiūlymas draugo V. 
Visockio, choro ir Laisvės Sty
gų Or.kestros mokytojo. Jis pa
sižadėjo su Laisvės Stygų Or
kestrą yąžįnęti ' po ' Tpąžę§nes 
aplinkines.kolomjąs,’ ‘Įt-įr’ ^Pa
gyventos; lietuviais, veltm-dubti 
koncertinę programą.

Ir tada bus pąsekmįngesnis 
gavimas naujų “Laisvei” skai
tytojų. . O antra—atliksime ..sa-

Detroit, Micb.
Progresas ar Reakcija, De

mokratija ar Fašizmas? » 
(Du kandidatų paveikslai) 
Detroito žmonės turės puikią 

progą šiuose rinkimuose paduo
ti savo balsą už savo tikrus 
draugus, už nuoširdžius gynė
jus jų reikalų.

Komunistų Partija stato du 
kandidatu į Jungtinių Valstijų 
kongresą pirmame distrikte, 
būtent, Richard McMahon ir 
Merrill C. Work. Jie įeina kai
po kandidatai abelnai demokra
tinių žmonių, nes jie kovoja už 
visos liaudies programą, kovo
ja už demokratiją, užtikrinimą, 
taiką ir darbus.

RICHARD McMAHON

, Richard M. McMahon puikiai 
žinomas visoje Michigano val
stijoje kaipo vadas bedarbių. 
Jis buvo biznio agentu WPA 
unijos, kuri priklauso prie 
Amerikos Darbo Federacijos. 
Jis taipgi yra buvęs biznio 
agentu kitos Federacijos uni
jos. Šiuo tarpu McMahon yra 
Komunistų Partijos organizato
rius 15-tam ir 16-tam kongre
siniuose distriktuose.

merril c. work
Merrill C. Work yra buvęs 

Workers Alliance (bedarbių 
organizacijos) pildomosios ta
rybos nariu. 1924 metais jisai 
dirbo Gary, Ind., plieno fabrike 
ištisus penkius metus. Paskui 
dirbo New Yorke ant ‘ New 
York Central geležinkelio. Pas
kutiniais šešiais metais jisai 
darbavosi viešosios gerovės sri
tyje. Šiuo tarpu jis yra narys 
Michigano valstijos Komunistų 
Partijos Pildomojo Komiteto.

Rep.

Franci jos Radikalai “Socia
listai” Išstoja prieš 
' Komunistus

Paryžius. — Įvairūs vadai 
ir skyriai Franci jos radika
lų “socialistų” partijos pa
skelbė pasmerkimus komu
nistam dėl to, kad komunis
tai seimo atstovai balsavo 
prieš Čechoslovakijos dras
kymą.

Tie neva “socialistai” da
ro pareiškimus spaudoj, kad 
jau negalėsią būt liaudie? 
fronto su komunistais.

vo ųždyotį dailęs srityje. Pą- 
siūlymas likosi vienbalsiai pri
imtas if anti vietos draugąi ap
siėmė : sų?įžinoti y su aplinkinių 
kolonijų draugais, kaip ta pro
ga tinkamiausia būtų išnaudo
jama. Nemunas.

New Britain, Conn.
MŪSŲ NAUJIENOS

“Laisvės” vajus jau pradėtas 
ir pas mus. Tik einant per 
namus žmonės skundžiasi ne
darbo rykštės skausmu. Drg. 
A. Taraška mum vajaus darbe 
padeda. Tai gerai. Draugai 
waterburieciai sakė draftysią 
vieną draugą iš New Britaino 
dėl vajaus pakėlimo tenais. Su
tiksime, jei apsiimsite mainais.

Yra mintis suruošti masinį 
lietuvių susirinkimą Amerikos 
Lietuvių Kongreso reikalu ir 
jame žada neseniai sugrįžęs iš 
Lietuvos Tarnas Matas, water- 
burietis, suteikti pirmaeilių ži
nių apie liaudies kovas už de
mokratinės santvarkos atstei- 
gimą. Be to, delegatai išduos 
raportus iš nacionalės ALK 
konferencijos.

—o— t
Daug parengimų rengti pra

deda lietuvių organizacijos. 
Įvyko Radio Choro vakarienė, 
kuri buvus smagi, bet nedido- 
ka. Lietuvių Draugijų Sąryšio 
fėrai įvyksta šį mėn. kas šeš
tadienis dėl tautiško namo pa
laikymo. Vilniaus Vadavimo 
Sąjunga įvykdė gedulingą Vil
niaus netekimo mitingą ir Lie
tuvių Literatūros Draugijos 27 
kuopa spalių 9 d. buvo suruo
šus “bingo party,” kurioj buvo 
maišyta publika, lietuvių ir ki
tataučių. Dovanom d. J. Mali
nauskienė pagamino ir paauka
vo puikiai apdirbtus paduškų 
užvalkalus. Ačiū už tai.

Lietuvių Apšv. Piliečių Kliu- 
bas savo susirinkime gerokai 
diskusavo apie besiartinančius 
rinkimus. Iš išsireiškimų ga
lima ' spręsti, kad kliubiečiai 
neduos savo balsų sureakcio- 
nėjusiem republikoriam kandi
datam į valdvietes. Tai geras 
apsireiškimas. Dėl geresnio 
prisirengimo bus per Kliubą 
šaukiamas kitas didesnis susi
rinkimas dieną kitą prieš rin
kimus.

SLA Apskričio pasidarbavi
mu išreikalauta vakarinėj mo
kykloj kambarys dėl mokinimo 
lietuvių kalbos, o mokytoju 
randas J. Poškus ir kita ypata. 
Prie to, vaikus žada mokyt 
lietuvių* kalbos ir rašybos šeš
tadieniais Lietuvių Name ant 
Park St. Šioks toks progre
sas tame.

Aukštai lėkę, žemai nutūpė. 
Buvęs reakcinis majoras Qui
gley iš pykčio, kad prakišo rin
kimus, atsimokėjimui už tai, 
išleido savaitinį laikraštį dėl 
susilpninimo Naujos Dalybos 
spėkų. Bet keletą savaičių tas 
jo laikraštis “New Britain 
Tribune” pasirodęs — sustojo 
ėjęs. Gerai, kad nesipainios 
po kojų demokratiniam žmo
nėm, jau ir taip perdaug re
akcinių spėkų yra.

Rugsėjo mėn. pabaigoje iš, 
New Britain per skirtingas or
ganizacijas buvo pasiųsta Is
panijos liaudiečiam paramos 
septyni šimtai dolerių, pilnas 
trokas drapanų, ir maisto. 
Šiam siuntiniui Aukščiūnai da
vė didelį pundą gražių drapa
nų, daug vertės, ir S. šukai- 
tienė, newhaveniete, per du 
kartu įteikė per šio miesto 
LLD narius moteriškų drapa
nų, irgi mažai dėvėtų. Ačiū 
tiem draugam už aukas.

Komitetas Gelbėjimui Ispa
nijos Demokratijos ir ispanų 
khubas per visą vasarą kas mė
nuo pasiųsdavo po šimtinę ir 
po daugiau aukų Ispanijos 
liaudiečiam. Vargu rasis Conn, 
bent vienas miestas, kuris bū
tų pasiuntęs po tiek aukų šiam 
prakilniam tikslui.

LLD 27 kp. pasibrėžė įsteig
ti tąrpsayįnį ląyinipiąsi. Bųtų 
gražu, kaJ ir “Laįsvės” skaity
tojai į juos atsilankytų. Apie 
laiką bus spaudoj parašyta.

Sulyg statistikos New Britai- 
ne esą devynios dešimts viena 
dirbtuvė ir jose pradžioj 1937 
metų dirbo 16,000 žmonių, 
produktų pagaminę už 50,000,- 
000 dolerių, šiais metais dir
bančių WPA darbą esą virš 
2,000. Be to, daug dar yra, 
kurie negali gauti nei to dar
bo. Bažnyčių esą 34.

Kai kam gal ir tie dalykai 
naujiena.

Korespondentas.

Gengsteriški Nazių. Žygiai 
Čechoslovaku Miestuose
Praga, Čechoslovakija. — 

Vokiečių armija užėmė ir 
kelis visai čechoslovakiškus 
miestelius; išdaužė cechų 
krautuves; suėmė kelis šim
tus socialistų ir komunistų 
ir išvarė buvusius čechoslo- 
vakų valdininkus gatvių 
valyt.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Spalių (October) 17 d., 7:30 vai. 
vakare, bus rodomi paveikslai iš 
LDS Seimo ir LDS Olimpijados, ku
ri įvyko Pittsburgh, Perm. Paveikslai 
bus rodomi ant 29 Endicott St. Pra
šom visus dalyvauti.

Rengėjai.

LICENSES
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 Vedere 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 52'1-520 East New York Avenue, Borough 
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 8429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
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 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SIDNEY RAVITZ
196 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3856 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1070 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AGOSTINO CASALE 
La Casa Restaurant Pizzeria

1070 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given tfliat License No. 
EB 3845 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 on the 
premises.

JAMES COLLINS
704—3rd Avenue, Brooklyn, N. X-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
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 Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7573 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
189—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be •consumed off the 
premises.

THEODORE RICKERMANN 
189—5th Avenue, Brooklyn, N- Y«
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10999 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5822—4th Avenue, Borough of Brooklyn^ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAGNET FOOD CENTER 
Estellq Goldstein

5822—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10886 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Rings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS ASBATE
307 Tompkins Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is thereby 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 at 
332 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off • the 
premises.

RUBY MAIDANICK
362 Foster Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 19 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail urtder 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 15-26 Arion Place; Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. •

ARION TEMPLE. INC.
15-25 Arion Place, Brooklyn^ N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 21 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132Ą of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 918 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. •• • z ] ’* 'f
ARCADIA BALL ROOM COMPANY. INC.

918 Halsey Street,,' Brooklyn, N.' x.

NOTICE is hereby given that License No. 
W 22 has been issued to the undersigned 
to sell Mne at retail under Section 132A'Of 
the ‘Alcoholic Beverage ContiW Law 318 
Court Street, Borough df Brobklyta; Court ty 
of Kings, t be cnsumed off the premises.

DOMENICO SCOTTO
318 Court Street, Brooklyn, N. Y.
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BEER, WINfcS & LIQUORS
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby Riven thnt License No. 
RW 303 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino 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.

JOHN PERROTTA 
d-b-a Greenwood Grove

739 Sixth Avenue, Brooklyn, N. Y.

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 bo consumed 
on the premises.
LEO S. STARR & BENJAMIN GOLDSTEIN 
405 Livonia Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2776 hasi 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 bo consumed 
on the premises.

CHARLES PETRUCCELLO 
Charlie's Rest. Bar and Grill

575 Lorimer Street, 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 nnd liquor at retail under to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1596 Broadway, Borough of trol Law at 899 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Brooklyn, County of Kings, to be consumed
on the premises.

MACON BAR 
1596 Broadway,

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.

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

154 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

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 I^aw 
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. 
RL 5183 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 5001—8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

• SIVART SARVOLD 
5001—8th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 127 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Grand Street, Borough of 
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. 
RW 264 has been issued to tho undersigned 
to sell beer and wino at retail under Section 
132A of the -Alcoholic Beverage Control Law 
at 615 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL CAMUSO
615 Lorimer 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 hereoy given that License No. 
RW 716 has been issued to the 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.

JEAN JURINICH
967—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby grven that License No. 
RL 6453 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 2243 Kimball St., Borough of 
Brooklyn, County of King* to be 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 tho 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 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 Hof brau

2101 Mill Avenue, 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 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY CARABELLA 
d-b-a Tony’s Bar and Rest.

2188-2190 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5091 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 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 that License No. 
RL 1125 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 226 Schenectady Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARTIN DURKIN 
Martin’s Bar and Grill

226 Schenectady Avenue, Brooklyn, N. Y.'

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Ten Eyck St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MOKOLA
49 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense 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 Lw at 6816—1th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN P. GALLAGHER
6816—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4897 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 2924-26 Avenue S, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY WILTON
2924-26 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

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.

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 434 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 8b6 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 219 Central 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 Pitkin 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 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 Nostrum! Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
JtL 1152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LUDWIG LaROCHE 
2081 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2681 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 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. 
RW 660 has been issued to the 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 the 
premises.

ANTONIO CANEDO
32 Union Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

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

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RW 339 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Uw 
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 Beverage Control I-aw 
at 5416- -16th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROCCO SCALI 
d-b-a Alps Bar and Grill

5416—16th 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 TUOHY
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 the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1593 East New York Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on tho premises.

CANTON TAVERN, INC.
1593 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

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 
on the premises.

ORAZIO GUTTILLA
d-b-a New Lots Bar and Grill and 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 
Section 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 Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1120 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
SAM HAIMSON and LOUIS RACKLEFF 

1120 Broadway, Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6958 has been issued to the undersigned1 
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 Debevoiso 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 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 License 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., ami 907- 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on tho premises.

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

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 5875 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3901 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 tho 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 Incense 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 of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BROMMER
5823—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1082 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 252 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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—5tb Avenue, Borough' of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSE D’AMBROSIO
384—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3398 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Ijiw 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
trol Law nt 139—58th St., & 136—57th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ORIGINAL MAGNET, INC.
139—58th Street and 136—57th Street 

Brooklyn, N. Y.

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 be consumed 
on the premises.

NATHAN KEAN 
Kean Tavern

4616—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 1095 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 40 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

DOMINICK PAGNOTTA 
Don’s Bar and Grill

40 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6715 has been issued to tho undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the'Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1289-91 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo 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 has been issued to the undersigned 
tot sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3333 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCOCA and JOSEPH DENICOLA 
d-b-a J&J Bar and Grill

3333 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

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

DOMENICO 1’ROCE 
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 I,aw 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. 
RW 275 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverag^ Control Law 
at 483 Park Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

MARIE GENTILE
483 Park Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License • No. 
RW 324 has been issued to the undersigned 
to sell boor and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 15 Carroll Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINICK MINNO
15 Carroll 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 Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY LAN DM ANN
534 Grant Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby give% 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 Kings, to be consumed on the 
premises.

RALPH SODANO
222 Stone Avenue. 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 tho premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1151 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 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 St., 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 388 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM O’BRIEN
388 Court Street, 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 Law at 835 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

WILLIAM TROYANO 
Half Moon Tavern

835 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2784 has’been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Qiw at. 1296 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

AGNES DUNN
1296 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5872 has beeru) issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 1490 Myrtle Avenue, Bofough 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 5733 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 1224—8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK TAVERN, INC.
1224—8th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4469 has been issuecį to the/undersigned 
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 be con
sumed on the premises.

POLLACK and LAURO, INC. 
4021-4023 Glenwood Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giv’en that License No. 
RW 249 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 145 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER NAAS
145 Franklin Street, 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. 
RL 5182 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 2770 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AI,BERT ZANONI
2770 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2806 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 1015 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo 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 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 2258 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO BUGLIONE
d-b-a Dane’s Spaghetti House, Bar and Grill 
2258 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1035 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 333-5 Park Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4491 has been Issued to tho undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 858 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIOVANNI NAPOLITANO 
Blue Eagle Tavern

858 Glenmore Avenue, 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 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 718 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 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 issued 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

871—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 125 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 premises.

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 boon issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A Of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 588 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

COSMOPOLITAN TAVERN, INC. 
588 Gates Avenue, 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, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

EDWARD R. CASEY 
d-b-a Casey’s Tavern

5501 Second 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 
on the premises.
NIEL RODDEN and CHARLES FRATEUDO 
2887-39 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

on the premises.
DOMENICO STANCO

899 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 819 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 256 Hamilton Ave., Borough of 

on tho premises.
PATRICK IGOE

Brooklyn, N. Y. '256 Hamilton Avenue, Brooklyn, N. Y.

and GRILL, INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 0946 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con

Brooklyn, County of Kings, to be consumed Brooklyn, County *o7 Kingai to bo "consumed 
on the premises. , ■’

K. M. and 
863 Grand Street,

Grand Street, Borough of

S. TAVERN, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2586 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 440—17th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL LANAHAN
Street, Brooklyn, N. Y.440—17th

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- Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 513 Central Ave., Borough of įtrol Law at 214—39th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. on the premises.on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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 453 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the 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 to 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, 
bo consumed on the premises.

GEORGE OSSENFORT 
Fulton Hofbrau

216-216A-218 Crescent St., Brooklyn, N.

to

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 891 has been issued to the undersigned 
to1 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 liquop 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 is 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 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN 1 
1550 Fulton Street,

Fulton Street, Borough of

M. KENNEDY
, 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 NURKEW1TZ 
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 
tot 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 CHI BOWSKI 
2888 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 957 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 705 Blake Avenue, Borough of 
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.

214—39th
STEPHEN GUCWA

Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 4452 .... _____  „ .... ______
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol 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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6903 has 
to sell beer, 
Section 132 A 
trol Law at _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY CORRENTI 
51 Havemeyer Street, Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
51 Havemeyer St., Borough of

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- 
trgl Law at 144 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHASL P. FIELDER
144 Wyckoff AvenUe, 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 bo consumed 
on the premises.

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

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

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 (he 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 (he 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 1109 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 802 Caton Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT ANDERSON 
d-b-a Caton Grill

802 Caton Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is tyereby 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.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę0 Savo Draugam*

S
 CHRONIŠKOS 

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

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MĖŠLĄŽARNĖS NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir riepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLĖS 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.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimų

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINS

9

Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 3 P. M.

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N.

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 tho 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 
RL 1053 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol kw at 98 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN LEWTCKI 
98 Berry Street, Brooklyn, N.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET
* Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 8-7179

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokiu grupių

su ame-
Rei-

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

Iš senų padataa 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191-

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 

įkepama 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 duoną per paštą. į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.



NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y660 GRAND STREET

BUKAITISFRANK ]

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

i

ppkitės pas mus, patam*vi- 
ir už prieinamą kainą.

Nuliūdimo valandoj, lt 
mas bus užtikrint

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

Puikiai įrengtas dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško nantųL darybų, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvilti kopūstai ir barsčiai.

Atdara Nuo Anksti Ėyto iki Vilai Vakaro

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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

EMISVfl

RANDAVOJIMAI

NewYorko^i^JZinloi
8

Du Daktarai Išvyko Medžioti

Šiandien Kita Pamoka

ji su-

medučiu

RESTAURANTAS

vanduo ir tt. 
išsirandavoja

ir 
ir

ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
AUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

gu- 
tei-

Saugokitės Lyties Ligą!

pirmadieniais 
(panedeliais 

8 iki 10 vai. 
District High

r AŠ NIEKUOMET NETURĖJAU TAIP 
SKAUDAMŲ IR SUSTIRUSIŲ MUSKULU 
SAVO SPRANDE. NEGALIU NET GALVOS 

PAJUDINTI.

Dalybos-darbo-progresy- 
taikos 

išduota 
torių re

kad
garsinimo eks- 

Republikonų 
Platformos, Komiteto negali
paslėpti tikrą reikšmę Dewey- 
Barton-Hooverio programos.

Pasirandavoja keturi arba try b 
kambariai su visais įtaisymais, ga
ru šildomi, karšias 
Keturi kambariai 
tarp $30-$28, trys kambariai $25-
$24. Dėl daugiau informacijų krei
pkitės po numeriu 677 Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y. (242-247)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoiighby Ave.
Tel.: STagg 2-8872

NAUJIENA DEL visų
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

JUMS REIKIA T
■fPAIN-EXPELLERIO.NUSIPIRKITE SONKUTę'

IR JŪS NUSISIEBtSHE KAIRUMAI JUMS Į
\ PALENGVINS SKAUSMĄ IR JUS NURAMINS.^

Naudokite tq linimentq, kurį įūtų tėvo! ir lovų tėvai nau* 
dojo nuo 1867 metų palengvinimui mmkulų jloudejimo. 
Nuiipirkito bonkufę Pain-Expcllerio su Inkaru ant dėžutės 

pas savo vaistininkq.

fflPAINEXPELEER
i *tc. u.». **r. on.

Krumbein išdėstė Lehmanui 
Komunistų Partijos 

Nusistatymą

Amterio Kandidatūros 
Priėmimo Prakalba

Šį Vakarę Lietuvių 
Motery Mokykla

Lietuvių Jaunimas Rengia 
Šauną LDS Sukakties 

Minėjimų

M

F'.

v

Pirmadienis, Spalių 17,1938 ’*

Gavęs telegramas nuo 
bernatoriaus Lehmano ir 
sėjo Poletti, kuriose jie atme
ta menamą komunistų paramą 
jų kandidatūroms, Charles 
Krumbein, šios valstijos Ko
munistų Partijos Komiteto 
sekretoriaus, pasiuntė abiem 
po sekamą telegramą:

“Komunistų Partija neužgy- 
rė jokių kandidatų vardais ar 
kandidatų bent kurios nors 
kitos partijos ir neplanuoja 
jokių tokių užgyrimų. Mano 
pareiškimas šiandien (spalių 
14-tą.—Red.) oficialiai per
duotas spaudai aiškiai pabrė
žia mūsų poziciją. Pareiškimo 
dalyje randame:

“ ‘Vienok, kad teikt mūsų 
nuosaikią paramą plėtojimui 
didžiausios visų progresyvių 
spėkų vienybės prieš reakciją, 
Valstijos Komitetas šiandien 
ištraukė visus, apart vieno, 
mūsų kandidatus. Be ėmimo 
atsakomybes už Amerikos 
Darbo Partijos programą, ku
rios suformavime mes neturė
jom dalyvumo, ar už bile vie
ną atskirą kandidatą ant ADP 
tikieto, kurių parinkime mes 
neturėjome balso, mes darysi
me viską mūsų galioje pastū
mėt pirmyn darbo-progresyvių 
judėjimą ateinančiuose rinki
muose. Tuo pat laiku mes vė
sime energingiausią kampani
ją už mūs kandidatą į kon- 
gresmanus Israel Amter, kurio 
laimėjimas bus laimėjimu vi
sam progresyvių judėjimui, 
kurio mes esame dalimi.’ ”

Pasakyta aiškiai: komu
nistai specialiai neišskiria jo
kios partijos ar jos kandidatų, 
kuriem teiktų specialę para
mą. KP tačiau susirūpinus bu- 
davojimu viso darbo—pažan
giųjų judėjimo, nugalėjimu 
reakcionierių ir tam 
kfiups visas spėkas.

Israel Amter, vienintelis ko
munistų kandidatas į kongres- 
manus iš šios valstijos, sakys 
kandidatūros priėmimo pra
kalbą (acceptance speech) di
deliame viešame mitinge šį 
vakarą, spalių 17-tą, Mecca 
Temple, 133 W. 55th St., New 
Yorke. Pradžia 8 vai. Įžanga 
nemokamai. .

Kam nebus galima dalyvaut 
mitinge, atsisukit radio ant 
stoties WMCA nuo 8:45 iki 9 
vai. Prakalba bus perduoda
ma tiesiai iš Mecca Temple. 
Mitinge bus eilė kitų kalbėto
jų ir atatinkama programa.

Pereitą sekmadienį išvyko į 
Adirondacks (Up State New 
York) medžioti dr. A. Petri
ką ir dr. J. Walukas. Jiedu 
ten išbus ištisą savaitę—su
grįš sekantį sekmadienį.

Turbūt į pabaigą savaitės 
pas juos nuvyks ir dr. Misevi
čius.

Komunistai Ištraukė Daug 
Kandidatų

Šiandien Laidos Liliją 
Kunigeniūtę

Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos Komitetas 
praneša, kad ištraukė visus 
valstijinius kandidatus apart 
vieno, Israel Amterio, kuris 
iš pradžių buvo nominuotas 
kandidatu į gubernatorius, o 
dabar jis nominuojama į kon- 
gresmanus (Congressman-at- 
large). Jis liekasi vieninteliu 
Komunistų Partijos kandida
tu valstijine skale. Lokaline 
skale liekasi kai kurie kiti 
Kom. Partijos kandidatai tose 
vietose, kur nėra sudaryta 
progresyvių, visiems remtinų 
kandidatų sleitai. Apie tai bus 
nurodyta plačiau sekamose 
laidose.

Pirmadienį, spalių 17-tą, 
vai. vakaro, prasidės Lietuvių 
Moterų Mokykla, kurioj bus 
mokinama anglų kalbos ir ra
šybos, taipgi prirengiamos ga
vimui pilietybės. Mokinimas 
nemokamai.

Pamokos bus 
trečiadieniais 
seredom) nuo 

vakaro, Eastern
School, Marcy Ave. ir Rodney 
St., Brooklyne.

Mokykla įsteigta pasidarba
vimu Lietuvių Moterų Apšvie
tus Kliubo, bet į ją kviečiama 
ir kliube nepriklausančios mo
terys.

Jau įstojusios ir dar norin
čios užsiregistruoti klasėn bū
tinai dalyvauki! pirmą vaka
rą, spalių 17-tą, nes jei nesu
sirinks reikiamo skaičiaus stu
denčių, nemokins, lieps atidėt 
toliau. Lietuvių klasė bus 
Green Room (žaliajame kam
baryje).

Mokyklos Komisija.

Brooklyno lietuvių jaunimas 
giliai įvertina Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo darbuotę 
organizavimui lietuvių jauni
mo ir teikimą įvairiausios pa
ramos jų švietimosi ir sporto 
darbams. Dėlto LDS Jaunuo
lių 200 kuopa nusitarė pami
nėt LDS 8-nių metų sukaktį su 
šaunia pramoga. Į ją kviečia 
visus jaunuolius ir suaugusius.

Toji jaunimo rengiamoji 
LDS “Birthday Party” įvyks 
jau šį šeštadienį, spalių 22-rą, 
“Laisvės” salėj, 419 Lorimer 
St. Programoj judžiai iš LDS 
Seimo ir Sporto Olympiados, 
taipgi kitos įvairybės, šokiai. 
Įžanga tik 35 centai.

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker;?

Laidotuvių Direktorius .
Išbalzamuoja ir laidoja numirip 
sius ant visokių kapinių; paršai^' 

do automobilius ir karietas WV 
veselijoms, krikštynoms ir ** 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Batsiuvių Priimtuvės 
Naujiem Viršininkam

Lietuviu Komunistu Kuopos 
Apšvietos Vakaras

Lietuvių Komunistų Kuopa 
savo susirinkime šį vakarą dis- 
kusuos Komunistų Partijos 
naują konstituciją. Diskusijo
se dalyvauti ar jų pasiklausy
ti kviečiAmi visi partijos sim- 
patikai ir pažangiųjų organi
zacijų nariai bei rėmėjai. Su
sirinkimas bus spalių 17, 8 
vai. vakaro, 419 Lorimer St., 
Brooklyne.

Brooklyno batsiuviai savo 
masiniam mitinge Arcadia 
Hall, pereito penktadienio va
karą, entuziastiškai priėmė 
savo naujai išrinktus viršinin
kus. Vien pats dalyvumas 3,- 
500 batsiuvių viršininkams pa
stiki surengtoj pramogoj ro
do, kad unijistai pasitenkinę 
savo išrinktais viršininkais. Fi
nansų sekretorių išrinktas 
Frank McGrath, o vedėju— 
Isidore Rosenberg.

Mitinge gauta daugybė svei
kinimo laiškų ir telegramų. 
Taipgi asmeniškai sveikino 
Powers Hapgood, generalis 
CIO organizatorius; John 
Brophy, nacionalis direktorius 
ir kiti.

DIDĖJA susirūpinimas ly
ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKITI Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilj, gonorėją, ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$1.25c.)

ĮDEKITE į konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 

111-40—128th St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbi m o 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

MMMMMMMMMt

Pereito ketvirtadienio vaka
re mirė Lilija Kunigėniūtė, 17 
metų jaunuolė, duktė Karoli
nos Kunigėnienės, gyvenančios 
91—93 Debevoise St., Brook
lyne.

Jaunuolė mirė nuo džio
vos, kuri ją pamažu smaugė 
jau veik 4 metai. Jos motina, 
Karolina Kunigėnienė, dėjo 
visas jai galimas pastangas iš
gelbėjimui savo dukrelės jau
nos gyvybės, bet tas nieko ne
gelbėjo—ji mirė.

Jaunuolės kūnas pašarvotas 
graboriaus Bieliausko koply
čioj, 660 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Laidos pirmadienį, spa
lių 17-tą, 10 vai. ryto, Alyvų 
Kalno kapinėse.

Paliko dideliam nuliūdime 
savo motiną, brolį Vincą, ir 
dėdę Kazį Žalą.

Dr-gė Karolina Kunigėnienė 
yra sena darbininkų judėjimo 
dalyvė ir veikėja. Rašančiam 
šiuos žodžius teko su ja Great 
Necke, L. L, priklausyti prie 
tų pačių organizacijų ir ma
tyti jos veiklumą.

Tuomet jos dabar mirusioji 
dukrelė Lilija žaidė kaip plaš
takė žieduose, ji buvo motinos 
džiaugsmas.

Vėlionės brolis, Vincas Ku- 
nigėnas, priklauso prie Aido 
Choro. Manau, kad aidiečiai 
ir kiti jų pažįstami išreikš sa
vo užuojautą dalyvaudami Li- 
lijos šermenyse ir laidotuvėse.

Pronce.

Mrs. E. Eickenstein, 192 
3rd St., parpuolė ant laiptų su 
4 mėnesių sūneliu ant rankų. 
Kūdikis už valandos mirė nuo 
galvos perskilimo.

Paskelbdamas ištraukimą 
valstijų kandidatų, Charles 
Krumbein, K. P. New Yorko 
V. Komiteto sekretorius, savo 
pareiškime sako:

“Vyriausiu klausimu mūs 
valstijoj ir šalyj dabar yra, ar 
Empire State pasiliks Naujo
sios 
vių demokratijos ir 
kempėj, ar ji bus 
kempėn reakcijos ir 
publikonizmo.”

Jis nurodo, 
patepti saldūs 
pertų žodžiai

Carnegie Hall patalpose, 
kambaryje 611, įvyks antroji 
iš eilės praktika masinio vai
dinimo, kuris bus statomas 
scenoj Sovietų Sąjungos 21- 
mos sukakties minėjime lap
kričio 14-tą, didžiajame Ma
dison Sq. Gardene. Dalyvau
ja 400 scenos mėgėjų ir pro
fesionalių artistų.

Policija suėmė Henry Claus, 
buvusį policistą, kuris rezig
navęs iš policijos 1933 m., o 
dabar, spėjama, užsiimdinėjęs 
plėšimais. ’ 

1 .< i t

arban Nusižudė

Ir Bedarbiai Gaus 
Drabužių

Jau buvo rašyta, kad 68,000 
garnitorių ir ploščių bus išda
linta WPA darbininkams, dir
bantiems žemesnėse kategori
jose ir turintiems užlaikyt bent 
du asmenis.

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

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. I., N. Y.

Aaron Markoff, 834 51st 
St., sugrįžęs darban į Bay 
Ridge sekcijoj esančią Busch 
Jewelry Co. krautuvę, nusižu
dė, išgerdamas cyanide.

Minėtos kompanijos darbi
ninkai streikuoja jau arti pus
metis. Markoff irgi išsilaikė 
streike 21 savaitę, bet kelios 
dienos atgal sugrįžo darban. 
Jis toliau nebepajėgė nešt sun
kių streikierio sąlygų, kokio
mis jas padarė teisėjo Cotillo 
išduota drausmė prieš strei- 
kierius. Tačiau ir darbe ne
rado ramybės. Jį kankino sun
kios sąlygos, kurias rado su
grįžęs be laimėjimo streiko, ir 
mintis, kad jis paliko draugus 
kovos lauke.

Markoff buvo ekspertas lai
krodininkas, išdirbęs ten 8 me
tus. Liko žmona ir šeši vai
kai.

Dabar pranešama, kad pa
sitarime Workers Alliance 
Manhattan Apskričio Komite
to su Visuomenės Labdarybės 
Department© viršininkais, su
tikta, kad pusė tų drabužių 
bus išdalinta šeimoms gyve
nančių iš pašalpos. Aplikaci
jos priimama jau šiandien.

Pasitarimo prieita po lan
kymosi dviejų masinių dele
gacijų, vadovaujamų Workers 
Alliance komiteto. Pastarojoj 
buvo

Čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. • 
Visas maistas geriausios rūšies.

KAINOS ŽEMOS
RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfcJE

na- 
va- 
su-

Tūkstantis važiuojančių 
mo iš darbo penktadienio 
karo 5 vai. buvo 
trukdyti bėgių kaitaliojimo
aparatui sugedus prie Times 
Square ant IRT Queensboro li
nijos.

laikinai

Dar penki šimtai Manhat
tan prezidento Isaacs štabo 
darbininkų gauna 5 dienų 
darbo savaitę, seniau tą gavo 
1,000. Isaacs sako, kad jie tą 
užpelnė savo paskubta darbe.

Paul S. Schmidt iš Albans 
ir Joseph Lassman iš„ Hollis, 
federalių taksų kolektoriai, 
areštuoti už paėmimą $50 ža
dant “sufiksyti” nereguliaru
mus taksų raporte poniai Lud
wig, kabareto savininkei, Ja
maica, L. L

Daniel Hamill, 45 m., dir
bęs svičmanu prie 200th ir 
Dyckman Sts. stoties Indepen
dent Subway gelžkelių siste
moj, penktadienį tapo užmuš
tas trūkio darbe.

150 asmenų.

Komunistų Radio

New 
štasis 
varžytinių už $12,500,000. Jį 
nupirko bdndsų savininkai, 
kurie parduosią miestui.

Yorko 6th Avenės auk- 
gelžkelis parduotas iš

Šiandien, spalių 19-tą, Ko
munistų Partijos organizacijos 
turės dvi radio programas. 
Viena bus anglų, kita vokie
čių kalba. Vokiškoji progra
ma bus nuo 5:15 iki 5:30 po 
pietų, iš stoties WCNW. An
gliškoji—nuo 8:45 iki 9:00 
vakaro, iš stoties WMCA. Kal
bės 
tas 
vis,

paskilbęs negras advoka- 
r laikraštininkas Ben Da- 
Jr.

216 Fašistų šovinių Užmu
šė tik 4 Madridiečius

Madrid. — Fašistų ka- 
nuolės iš priemiesčių palei
do 216 šovinių į Madridą, 
senąją Ispanijos sostinę, bet 
tik keturis žmones užmušė 
ir devynis sužeidė.

Bronx Apskritys pereitą sa
vaitę pridavė $3,010 Komunis
tų Partijos budavojimo fon
dam Viso iki šiol apskritys 
yra sukėlęs $11,129.04 arba 
26.5 nuošimčius savo kvotos. 
Visos Amerikos kvota yra 
$280,000.

A'

485 Grand Street

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

Tarp Ten Ėyck ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street
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JOSEPH AŽYS
520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. J

corner Union Avenue

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661




