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Brooklyno “Amerika” rašo:
“Reikia pripažinti, kad iki 

šiol Sovietų Rusija Lietuvos 
atžvilgiu buvo visai korektiš
ka. ' Todėl “Amerika” žy
mi, jog “šiuo metu turėtume 
būti tyloki ir palūkėti tikslių 
žinių.”

Reikia sutikti, kad “Ame
rika” teisingai dalyką pasta
tė. Sovietai, kiek jau pereiti 
20 metų parodė, visuomet bu
vo Lietuvai draugiški. Jie bu
vo draugiški ir linkui kitų ma
žų tautų.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 236 T ATQVirQ ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET
' T Telefonas: Stagg 2-3878

Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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Lietuva^ Brangina So
vietų D r a u g i š kūmų; 
Reiškia Jiem Pagarbų 

________ E----------------------------------------------- - --------

SOVIETU SUTARTIS 
SU LATVIJA

Maskva. — Spal. 5 d. Sovietai padarė sekamą tarpsa- 
vinio apsigynimo sutartį su Latvija:

SUTARTIES TEKSTAS

I Sovietai Atiduosią Lie
tuvai Lietuviškas

Vilnijos Sritis
________ i--------------------------------- ----------------- 51

Jeigu šiuo metu Lietuva 
padarytų apsigynimo sutartį 
su Sovietų Sąjunga, tai, mū
sų nuomone, iš Sovietų pusės 
Lietuvai draugiškumas dar 
padidėtų. Tuomet Lietuvos 
žmonės sau ramiai, be baimės, 
galėtų gyventi ir kelti savo 
gerbūvį. ,

Atsiminkim: apsigynimo
sutartys yra daromos abiejų 
kraštų naudai. Tačiau, apsi
gynimo sutartimi daugiau pa
sinaudoja silpnesnė tauta, ka
dangi ją stipesnėji šalis gina, 
kai priešas bando užpulti.

Per eilę pastarųjų metų 
mes tąjį obalsį,—kkd Lietuva 
turi daryti apsigynimo sutar
tį su Sovietais, — kartojome. 
Kartojame mes jį ir šiandien. 
Tūli plepa, būk mes tai darą 
todėl, kad esame “Maskvos 
agentai.” Tegu sau plepa! 
Mes tai darėme ir darome, 
nes esame pilniausiai įsitiki
nę, jog tik palaikant glau
džius su Sovietų Sąjunga san
tykius Lietuvos žmonės susi
lauktų laimingesnio gyveni
mo-? Mes tai darome iš meilės 
Lietuvai. •

Tūli brooklyniečiai bando 
golfui kibti į skiauturę, bet 
golfas — vasaros 1 lošis. Gi 
šachmatais bile kada galima 
pilkąją kasdienybę atskiesti.

ORAS.—šiltoka; dalinai 
apsiniaukę.

Prieš kiek laiko Buenos Ai
res mieste, Argentinoje, lan
kėsi žymiausias Lietuvos šach
matistas Vladas Mikėnas.

Argentinos lietuvių “Bal
sas” sako, kad p. Mikėnas pa
siliko pirmuoju. Vadinasi, jis 
nulošė visus Argentinos šach
matų meisterius.

Po to jis gavo pakvietimų 
vykti “į kitus Pietų Amerikos 
miestus” parodyti, ką jis gali.

Kadaise buvo ir Brooklyne 
lietuvių, kurie šachmatams 
nedavė ramybės. Deja, pasta
ruoju laiku, matyt, visi šach- 
matistai aptilo, šiuo metu, 
mat, kiekvieno galva pramuš
ta mąstyti apie einamuosius 
Europoje įvykius,_ apie Lietu
vą, apie imperialistinį karą, 
kurį sukūrė Hitleriai, Cham- 
berlainai ir Daladieriai.

P-nas Vitaitis bara tuos, 
kurie šiuo metu yra nusimi
nę dėl Lietuvos padėties. Ir 
reikia juos barti! Turim pri
pažinti, kad Lietuva šiuo me
tu yra laimingoj padėtyj. Jos 
karas nenuteriojo. Ji išliko 
sveika ir gyva. Jei Lietuvos 
vyriausybei pavyks sudaryti 
apsigynimo sutartis su Sovie
tų Sąjunga, — josios padėtis 
dar labiau pagerės. Ji sustip
rės. Ji bus saugesnė.

Taigi dėl Lietuvos padėties 
pesimizmui mūsuose neturi 
būti vietos!

Kaunas. — Lietuvos laik
raščiai pabrėžia reikalą su- 
stiprint draugiškumo ryšius 
tarp Lietuvos ' ir Sovietų, 
atsižvelgiant į europinį ka
rą. Rašydama apie dabar
tines derybas tarp Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos, kau
niškė spauda primena drau
giškus santikius su Sovie
tais nuo 1920 metų, ir ne
puolimo sutartį, padarytą 
tarp Lietuvos ir Sovietų 
1926 m., ir pažymi, kad So
vietai yrą parodę Lietuvai 
pritarimo keliuose sunkiuo
se momentuose jos istori
joj-

“Lietuvos Aidas”, vyriau
sybės organas, štai ką rašė 
spalių 3 d.:

“Skaitlingi atsilankymai 
užsienių diplomatų į Mask
vą paskutiniais laikais aiš
kiai parodė visam pasauliui, 
jog sostinė didžios Sovietų 
valstybės pasidarė svarbus 
centras pasaulinės politikos 
ir jog tenai sprendžiama la
bai svarbūs klausimai.

“Diplomatiniai Lietuvos 
vadai išvyko j Maskvą pilni 
didelių vilčių ir pasitikėji
mo. Svarbieji praeito mė
nesio įvykiai padarė daug 
permainų Rytinėje Europo
je. Sovietų Sąjunga tiesio
giniai susiartino su mumis, 
tapo mūsų kaimynu. Tai sa- 
vaimi suprantama, kad pa
sidarė reikalinga abiem kai
mynam svartyt faktinai 
naują padėtį, svarstyt ir gal 
pasiekt naują išsprendimą 
kai kurių klausimų.

“Patyrimai kelių praeitų 
metų ir gyvuojančios tradi
cijos (padavimai) duoda 
lietuviams pilną pamatą ti
kėtis, kad didžioji Sovietų 
valstybė, dabar pasiekusi 
aukščiausiąjį laipsnį tarp
tautinėj svarboje - įtakoje, 
taip pat ir toliaus laikysis 
draugiškos politikos linkui 
Lietuvos.”

Kodėl Sovietai Nepalei
džia 17-kos Anglijos

Ir Švedijos Laivų?
Maskva. — Sovietai yra 

sulaikę dvyliką Anglijos ir 
penkis Švedijos prekinius 
laivus Archangelske ir Mur
manske. Laivai yra pri
krauti medienos, kuri buvo 
užsakyta Anglijai.

Jie turės pilnai užsimo- 
kėt Sovietams už tą me
džiagą pirma, negu bus pa
leisti iš Sovietų prieplaukų.

Kai tik karas prasidėjo, 
Sovietai išleido įstatymą, 
kad svetimi laivai turi tuo- 
jaus užsimokėt už perka-

Prancūzai ‘Paėmę’ Miš
ką, bet Naziai ‘Tebelai

ko Užėmė’ Ta Mišką
«b* U- **

Prancūzų Frontas. — 
“Prancūzai rugsėjo 7 d. pa
ėmė Warndt mišką, šaluti
nes duris į Saąrbrueckeną, 
bet vokiečių sargai dar te
belaiko užėmę tą mišką,”— 
rašo korespondentas ameri
kinės žinių aygentūros Uni
ted Press, R.ąlphas Heinzen 
spalių būdamas su 
Franci jos armija Maginot 
tvirtovių linijoj. (Viena sa
kinio dalis šiame pranešime 
kerta antrą dalį to paties 
sakinio. Turbūt, karinė 
francūzų cenzūra taip jį su
redagavo.)

Jis sako, kad miške bū
reliai francūzų susiduria su 
būreliais vokiečių. “Vieni ir 
kiti metasi pilvais ant že
mės ir ima pyškintis kul- 
kasvaidžiais ir granatomis.” 
Be to, šiame strateginiame 
miške prikasta minų, pože
minių sprogimų. Bet, girdi, 
francūzai labai atsargiai, 
palengvėle “metodiškai valo 
mišką nuo vokiečių, bet ne
daro bergždžių užpuolimų 
ir taupo savo kareivius.”

Taip tas miškas jau mė
nuo atgal francūzų “paim
tas,” bet ir po šiai dienai 
dar vokiečių užimamas.

Anglai ar Francūzai Norį 
Paskandini Amerikos Laivą

Washington, spalio 6.— 
Jungtinės Valstijos pasiun
tė savo karo laivus pasitikt 
ir parlydėt keleivinį šios ša
lies laivą “Iroquois.” Nes 
Vokietijos karo laivyno ko- 
mandierius E. Raeder’is 
pranešė, kad Anglijos ar 
Franci jos agentai mėginsi 
paskandint šį laivą arti 
Amerikos panašiai, kaip 
Anglijos agentai paskandi
nę Anglų keleivinį laivą 
“Athenia,” kuriuom iš Eu
ropos plaukė namo daugelis
amerikiečių.

Laivu “Iroquois” grįžta 
keli šimtai amerikiečių iš 
Europos. Phsak nazių lai-

Prezidiumas Sovietų Sąjungos Vyriausios Tarybos 
(Sovieto), iš vienos pusės, ir Latvijos Respublikos Pre
zidentas, iš antros pusės, siekia išvystyt draugiškus san
tikius, sumegstus taikos sutartyj 1920 m. rugp. 11 d., 
rymančioj ant nepriklausomo valstybinio gyvenimo ir 
ant vienos šalięs nesikišimo į vidujinius antros šalies 
reikalus;

Jie pripažįsta, jog 1920 m. rugpjūčio 11 d. taikos su
tartis ir sutartis dėl nepuolimo ir taikaus ginčų spren
dimo, padaryta 1932 m. vasario 5 d., dar ir dabar sudaro 
pagrindą tarpsaviniams santikiams ir veiksmams;

Jie yra įsitikinę, kad nustatymas aiškių sąlygų užtik
rinimui tarpsavinės apsaugos atitinka reikalam abiejų 
susitariančių šalių;

Todėl jie rado reikalinga padaryti sekamąją sutartį 
dėlei tarpsavinės pagalbos ir tuo tikslu paskyrė kaip 
savo vyriausybę ir atstovus:

Prezidiumą Sovietų Sąjungos Vyriausios Tarybos, ku
rį atstovauja pirmininkas Liaudies Komisarų, Tarybos 
ir užsieninis Liaudies Komisaras Viačeslavas Molotovas; 
Prezidentą Latvijos Respublikos, kurį atstovaują Vil
helms Munters, Užsieninis Latvijos Ministeris; ir šie 
įgalioti atstovai, įteikę vienas antram savo įgaliojimus 
ir atradę juos gerame pavidale ir tinkamoj tvarkoj, su
sitarė sekamai:

Skyrius I
Abidvi susitariančios šalys prižada teikt viena antrai 

visokios paramos, taip pat karinės paramos, tokiame at
sitikime, jeigu būtų tiesioginiai užpulta viena ar antra 
šalis arba jeigu gręstų pavojus užpuolimo vienai ar an
trai čia susitariančiai šaliai iš pusės bet kurios didžios 
europinės valstybės prieš jūrinius, rubežius šičia susita
riančiųjų šalių arba prieš jų sausumos rubežius per Es- 
tonijos ar Lietuvos Respublikų žemes lygiai, kaip ir prieš 
bazes, nurodytas Skyriuje III.

Skyrius II
Sovietų Sąjunga pasižada teikt Latvijos armijai para

mą ginklais ir kitais kariniais įrengimais palankiomis 
sąlygomis.

Skyrius III
Kad. užtikrinus saugumą Sovietų Sąjungai ir kad su

stiprinus pačios savo nepriklausomybę, tai Latvijos Res
publika suteikia Sovietų Sąjungai teisę palaikyti (sovie
tines) laivyno bazes-stovykias miestuose Liepoja (Liba- 
va) ir Ventspils (Vindava) ir kelias lėktuvų stotis orlai-
vininkystei, samdymo sąlygomis už vidutinę kainą. Vie
tos tom bazėm ir lėktuvų stotim bus tikrai nustatytos 
ir jų ribos nužymėtos per bendrą susitarimą. Apsaugai 
Irben Sąsmaugos yra teikiama Sovietų Sąjungai teisė 
įsteigt pajūrinės artilerijos bazė tokiomis pat sąlygomis 
pajūryje tarp Ventspils ir Pitraga. Apsaugai laivyno 
bazių, orlaivių stovyklų ir pakrantinės artilerijos bazės, 
Sovietų Sąjunga turi teisę palaikyt savomis lėšomis, vie
tose paskirtose bazėms ir orlaivių’stovykloms, Sovieti
nes sausumos ir jūrų jėgas griežtai apriboto dydžio; o 
jų maksimam (didžių-didžiausias) skaičius bus nustaty
tas pagal tarpsavinį susitarimą.

Skyrius IV
Abidvi susitariančios šalys pasižada nedaryt jokios są

jungos su kitomis valstybėmis ir nedalyvaut jokiose są-
jungose, kurios būtų atkreiptos prieš vieną ar antrą iš 
čia- susitariančių šalių.

Skyrius V
Šios sutarties vykdymas jokiu būdu neturėtų paliest

vyno komandieriaus, tai aukštąsias savivaldiškas - nepriklausomingas teises su- 
Anglija ir Francija tiksij sitariančių šičia šalių, ypatingai jųdviejų valstybinę or- 
kad jeigu “Iroquois” * būtų1 ganizaciją, ekonomines ir visuomenines santvarkas ir ka- 
nuskandintas, tad Amerika1 rines priemones.
išstotų karan prieš Vokieti- Vietos skiriamos laivyno bazėms ir orlaivių stotims 
ją. (Skyrius III) liekasi žeme Latvijos Respublikos.

nius iš Sovietų-produktus, mio Jūrą, s

Turky Sutartis su Anglais
London, spal. 6.—Pranei 

šama, kad Turkija pradi
niai jau 'pasirašius tarpsa- 
vinio apsigynimo sutartį su 
Anglija kas liečia Vidurže-

Skyrius VI
Šį sutartis įeis į galią, kaip tik bus apsikeista užgyri- 

mo dokumentais. Apsikeitimas šiais dokumentais įvyks 
Rygoje eigoj šešių dienų nuo šios sutarties padarymo 
dienos. Laikas šios sutarties galiojimui yra dešimt me
tų, o jeigu viena ar antra iš susitariančiųjų šalių nema
tys reikalo atšaukt šią sutartį už vienų metų pirm sutar
ties laiko išsibaigimo, tai sutartis automatiškai bus ga

Hitleris Siūlo Taiką ir 
Perspėja, Kad Naziai 

Gabūs Apsigint
Berlin, spal. 6 — Hitle

ris, kalbėdamas savo “sei
mui,” pareiškė, kad Vokie
tija norėtų taikytis su Ang
lija ir Francija. Sako, kad 
naziai neturi jokių pasimo- 
jimų prieš Angliją ir Fran- 
ciją. Vokietija norėtų gerų 
santikių ypač su Anglija. 
Pasak Hitlerio, tai be An
glijos susitarimo su Vokie
tija neįmanoma esanti pa
stovi taika Europoj.

Hitleris sakė, kad Vokie
tija negrąsinanti jokiam be- 
pusiškam kraštui. Anglija 
ir Francija pradėjo karą 
prieš Vokietiją neva dėl 
Lenkijos, o tikrumoj, “kad 
sunaikint Vokietiją.” Bet, 
anot Hitlerio, tai nelemta 
Lenkijos valdžia “išprovo
kavus” tą karą. Tačiaus, 
dabar tai tik Vokietija ir 
Sovietų Sąjunga spręs klau
simą, kokia Lenkija turėtų 
ar galėtų būt atsteigta; ir 
tegul, girdi, Anglija ir 
Francija nebando kištis į šį 
klausimą. Kai Lenkija bus 
atsteigta, tai jinai bus to
kia, kad negalės tarnaut 
kaip lizdas provokacijų ir 
intrigų prieš Vokietiją ar 
Sovietų Rusiją, sakė Hitle
ris.

Jis atidavė pagarbą eili
niams lenkams kareiviams 
kaip narsiems vyrams, bet 
pasmerkė buvusius Lenki
jos valdovus, kaip absileidė- 
lius, ištižėlius, kurie visiš
kai nepaisė žmonių gerovės.

Nors Hitleris sakė, kad 
jis nieko nereikalaująs iš 
Anglijos ir Francijos, ta
čiaus paskui užreiškė, kad 
turėsią būt sugrąžintos Vo
kietijai kolonijos, kurias ji
nai valdė pirm pasaulinio 
karo.

Hitleris taipgi sakė, kad 
tęsti karą būtų baisiai ža
lingas darbas ir priminė, 
jog kare dažnai nėra, dviejų 
laimėtojų, bet būna abudu 
pralaimėtojai. Jis prisiminė 
ir apie ginklavimosi apribo
jimo konferenciją.

Bet jeigu, girdi, Anglija 
ir Francija nenorės taikytis 
ir tęs karą, tai jo^yi. .apsi
gaus, ir niekada, ešį, jodvi 
negalės užkart Vokietijai 
antrąją Versalės taiką. Hit
leris tvirtino, kad Vokieti
ja turinti jėgų kariaut ir 
laimėt šį karą.

Berlin, spal. 6.—Mkziai 
praneša, kad per pirmąjį 
karo mėnesį jie sunaikinę 
72 Anglijos ir Francijos 
lėktuvus. I

Ryga. — Šičia gauta keli 
pranešimai, kurie teigia 
štai ką:

Lietuvos valdžia iš prin
cipo sutinka priimt seka
mus Sovietų pasiūlymus: 
Žymiai padidint prekybą 
tarp tų dviejų šalių; reika: 
le leist pervažiuot Sovietų 
kariuomenei geležinkeliu 
(einančiu nuo Romnų-Vil- 
niaus per Lietuvą į Liepo
ją) ir sugrąžint Lietuvai 
tas Vilniaus krašto sritis, 
kur dauguma žmonių lietu
viškai kalba.

Pagal neoficialius prane
šimus, manoma, kad tos 
Vilniaus krašto sritys bū
siančios pervestos Lietuvai 
ateinantį pirmadienį, devy
niolikos metų sukaktyje 
nuo to laiko, kai lenkai už
grobė Vilnių.

LIETUVOS MINISTERIŲ 
POSĖDŽIAI DĖL DERY

BŲ SU S.S.R.S.
Kaunas.—Įvyko du ne

paprasti posėdžiai Lietuvos 
ministerių kabineto, pirmi
ninkaujant prez. A. Smeto
nai; svarstė Sovietų pasiū
lymus, kuriuos Juozas Urb
šys, užsieninis Lietuvos mi
nisteris, parvežė iš Mask
vos.

Lietuvos atsakymai į So
vietų siūlymus kol kas ne
skelbiami. Su tais atsaky-’ 
mais Urbšys vėl skrisiąs į 
Maskvą ne vėliau kaip šį 
šeštadienį.

Lietuva Esanti Pasirengus 
Susitart su Sovietais

Maskva, spal. 6.—Šian
die vėl atskrenda Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris 
Juozas Urbšys į Maskvą, 
baigimui sutarties su So
vietų Sąjunga.

(Pagal kitus pranešimus, 
Urbšys skrenda į Maskvą 
šį šeštadienį.)

Neoficialiai pranešama, 
kad “Lietuva jau pasiren
gus daryt tarpsavinio apsi
gynimo sutartį su Sovie
tais.”

Helsingfors, Finija, spa-x 
lio 6.—Pranešama, kad So
vietai norėtų gaut teisę įsi- 
steigt dvi orlaivių stovyk
las Lietuvoj.

Trenton, N. J.—New Jer
sey valstijos Prekybos Rū
mas paduoda, kad 'vidutinė 
darbininkų alga pramonėje 
toj valstijoj birželio mėnesį 
šiemet buvo 26 doleriai ir 
42 centai per savaitę.

lioje dar dešimtį metų.

Tatai patvirtindami, viršminėti įgaliotieji atstovai pa
sirašė šią sutartį ir prispaudė savo antspaudus prie jos.

Ši sutartis yra padaryta dviejuose originaluose, Rusų 
ir Latvių kalbomis, Maskvoj 1939 m. Spaliu 5 d.

VIAčESLAV MOLOTOV.
VILHELMS MUNTERS.
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Teisingai pasakyta. Sovietai nenorėjo 
imti svetimų žemės plotų, nes tie plotai 
priklauso Lenkijai. Jie pasiėmė tik tuos 
kraštus, kurie teisėtai priklauso jiems— 
Ukrainai ir Baltarusijai, kur lenkų gy
vena mažuma, kur daugumą gyventojų 
sudaro ukrainiečiai ir baltarusai.

Jeigu taip, tai kodėl “Naujienos” nuo
lat plepa, būk Sovietų Sąjunga yra im
perialistinė. Ar pasiėmimas savo žemių 
reiškia imperializmą? Aišku, ne! Sovietai 
pasiėmė Vakarų Baltarusiją ir Ukrainą 
tuomet, kada Lenkijoj jau nebuvo val
džios (ji buvo išnešusi kudašių į Rumu
niją), kada ten, buvusioj Lenkijoj, vieš
patavo suirutė, plėšimai. Jei Sovietai ne
būtų tų savo kraštų pasiėmę, tai juos 
būtų užgrobęs Hitleris.

Panašiai, kaip darė Sovietai, mūsų 
nuomone, turėjo daryti ir Lietuva su

lymą priėmė, nes įsitikino, kad An
glija ir Francija antiagresijos fronto ne
nori. Sumišimas ir panika Anglijos ir 
Francijos valdančiuose sluoksniuose pui
kiausiai parodo, kad Sovietų Sąjungos 
-Vokietijos nepuolimo sutartis išmušė 
jiems iš rankų paskutinį kozirių: užsiun
dyt Vokietiją prieš Sovietų Sąjungą, 
paskui išstoti tarpininko rolėj, be abejo 
pačius riebiausius kąsnius pasiimant sau 
už patarnavimą.

“Sovietų Sąjungą nereikalinga vasalų 
ir nesivaiko įtakos sferų. Ji visą laiką 
stovi taikos sargyboje, stiprindama savo 
Raudonąją Armiją ir siūlydama pačias 
aiškiausias ir nuosekliausias priemones 
taikai išsaugoti. Sovietų Sąjunga visada

stovėjo ir stovės už mažųjų tautų nepri
klausomybės išsaugojimą. Ir todėl mes, 
mažos valstybės piliečiai, itin turim svei
kinti tą nepuolimo paktą, kuris paleng
vina karo įtempimą Pabalti jo j. Tai ne
reiškia, kad Vokietija nenori mus pra
ryti. Ne, ji buvo ir pasiliko mūsų did
žiausiu priešu, tykojančiu patogios pro
gos mus sudoroti. Bet Sovietų Sąjun
gos-Vokietijos nepuolimo paktas apsun
kina Vokietijos apetitų įvykdinimą. Gi 
prieš Vokietijos ‘taikingą’ ekonominį ir 
politinį įsigalėjimą mūsų šalyj mes tu
rim budėt ir pirmoj eilėj kelti aikštėn 
tuos, kurie praveda įsigalėjimą: vokiečių 
šnipus, voldemarininkus, hiilerizuotus 
sąmokslininkus ir kitą šlamštą.”

ŠYPSENOS
Muzikos Mėgėjai

—Tėveli, kurį tu muziką 
geriausiai mėgsti—Wagnerj 
ar Bethoveną?

—Sunku pasakyti, mano 
jaunasai, bet, vis dėlto, man 
artimesnis Bethovenas.

—Tai tikra laimė tau, tė
veli, nes kaip tik dabar nuo 
piano nukrito Wagnerio 
statula!

“Hitlerio Agentai”
“Naujienos” rašo, jog Francijos komu

nistai “jau atvirai veikia, kaipo Hitlerio 
agentai!” Kodėl? Iš kur Grigaitis išlau
žė tą “argumentą”? Ogi todėl, kad jie, 
komunistai, reikalavo Francijos parla
mento svarstyti taikos pasiūlymą, kuris 
išplaukė iš Maskvos.

Iš Paryžiaus pranešama, kad Daladier 
įsakęs areštuoti komunistus dėl to pa
ties,—dėl reikalavimo svarstyti taikos 
pasiūlymą. Taip pat iš Paryžiaus pra
nešama, kad daug Francijos rašytojų ir 
kitų intelektualų jau yra areštuota dėl 
to, kad jie reikalauja svarstyti Maskvos 
taikos pasiūlymą!

Tai vis, anot Grigaičio, “Hitlerio agen
tai.” *

Jeigu Grigaitis mano, kad žmonės, ku
rie šiandien yra priešingi imperialisti
niam karui, kurie reikalauja taikos, yra 
“Hitlerio agentai,” tai jis tuo pačiu būd
vardžiu turės krikštyti ir Lloyd Georgę, 
kuris pereitą antradienį reikalavo Angli
jos parlamente svarstyti Maskvos taikos 
pasiūlymą.

Daugiau: iš Paryžiaus pranešama, kad 
« ir dalis Francijos socialistų reikalauja 

svarstyti Maskvos taikos pasiūlymą. Va
dinasi, ir tie Grigaičiui pataps “Hitlerio 
agentais.”

Be abejo, Grigaitis apšauks ir mus 
“Hitlerio agentais” dėl to, kad mes sa
kome, jog šis Europos karas yra impe
rialistinis ir jis neverta retnti.

Bet mes tokių Grigaičio epitetų nesi- 
bijom. Mes puikiai žinom, kaip jis mus 
per pereitą karą vadino “kaizerio agen
tais” dėlto, kad mes tam karui priešino
mės; dėlto, kad tas karas (kaip ir šis) 
buvo vedamas ne už demokratiją ir tau
tų išlaisvinimą, o grynai už pasidalini
mą pasaulio. Kaip pereitasis karas buvo 
imperialistinis karas, taip ir šis karas 
yra imperialistinis karas. Hitlerį sustip
rino, Išaugino ir apginklavo Chamber- 
lainas ir Daladieras. Jie tai darė many
dami, kad Hitleris, apginkluotas, puls 
Sovietų Sąjungą. Taigi Chamberlainas 
nėra nei kiek geresnis už Hitlerį: abu 
imperialistai. Dėlto mes tos skerdynės, 
kurią jie suruošė, neremiam. Grigaitis 
rėmė pereitą pasaulinę skerdynę, jis re
mia ir dabartinį imperialistinį karą. Jam 
negaila milijonų žmonių gyvybių. Ne
gaila jam nieko. Jo rolė, mat, yra ta, 
kad tarnauti plėšikams.

Mes gi, kurie priešinomės pereitam 
karui, buvome teisingi ir nūnai turime 
tyras sąžines (nors mus vadino “kaize
rio agentais”), mes visomis išgalėmis ko
vojame ir prieš šį imperialistinį karą, 
nepaisydami, kas kaip mus vadins.

Mums ypačiai rūpi, kad į šį imperia- 
Tstinį karą nebūtų įtraukta mūsų šalis, 
Jungtinės Valstijos.

Suvalkiją užimti, ypačiai tuomet, kai 
Raudonoji Armija siūlė. Tai nebūtų bu
vęs jokis imperializmas. Tai būtų buvęs 
teisėtas pasiėmimas tų žemių, kurios tei
sėtai Lietuvai priklauso. Bet Lietuva to 
nedarė. Jinai, pasak pranešimais iš Kau
no, nusitarė Vilniaus ir Vilnijos klausi
mą išrišti su Sovietais pasitarimų keliu. 
Na, šiuos žodžius rašant, tie pasitarimai 
ir eina Maskvoj.

“Vienybė”, kuri prieš Sovietus krykš
tauja taip pat piktai, kaip ir “Naujie
nos”, spal. 5 d. surinka, būk Sovietai “pa
siėmė didesnę pusę Lenkijos teritori
jos...”

Čia, pasirodo, tiedu laikraščiai nesu
sitaria. “Vienybės” redaktorius, matyt, 
nežino nei elementarinės geografijos. 
Nes jei jis tai žinotų, tai suprastų, jog 
Sovietų Sąjunga nepasiėmė lenkų nei co
lio. Ji tik atsiėmė tai, ką Lenkijos ponai 
buvo iš Sovietų pasigrobę 1921 metais.

Ministeris Krikščiūnas Apie Savo 
Kelionę į SSRS

Grįžęs iš SSSR žemės bartinės Maskvos su senes- 
ūkio ministras prof. Krikš
čiūnas sutiko priimti Lietu
vos spaudos atstovus ir at
sakyti į jų klausimus’ apie 
tą kelionę.

—Ką Tamsta, p. Minis
tre, galėtum mums pasaky
ti apie savo kelionę į Sovie
tus?—pirmiausia buvo pa
klaustas ministras.

—Į Sovietų Socialistinių
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Nesusitaria
“Naujienos” rašo:
“Lenkijoje bolševikai pradžioje ketino, 

pagal susitarimą su Hitleriu, užimt visą 
teritoriją iki upės Vislos, kuri skiria 
Pragą (Varšavos priemiestį) nuo Varšu
vos. Bet rugsėjo 29 d. tas planas buvo 
pakeistas, ir demarkacijos linija tarp vo
kiečių ir rusų buvo nukelta tolokai į ry
tus, iki upės Bugo. Aišku, kodėl Maskva 
sutiko taip padaryti: ji nenorėjo imti 
lenkų gyvenamų žemes plotų...” (“N.” 
iš spal. 4d.).

Lietuvos Darbininkiško 
Jaunimo Pažiūra

Šiomis dienomis gavome “Darbininkų- 
Valstiečių Jaunimą” (iš rugs. 1 d.). Tai 
laikraštukas, leidžiamas Kaune slaptai. 
Apie Sovietų Sąjungos-Vokietijos ne
puolimo paktą šis laikraštukas šitaip ra
šo:

“Laikraščiai mums kaip didelę sensa
ciją, skelbia žinią: Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos nepuolimo paktą. Argi tai 
toks nelauktas dalykas! Pažvelgę į visą 
paskutinių dviejų metų tarptautinę poli
tiką, įsitikinsim, kad Sovietų Sąjungos- 
Vokietijos nepuolimo paktas yra Sovietų 
Sąjungos nuoseklios taikos politikos iš
dava.

“Jau 2 metai Anglijos ir Francijos re
akcionieriai siundo Vokietiją prieš So
vietų Sąjungą. Kad nukreipti Vokietijos 
apetitus į Rytus, anglų francūzų kieta
kakčiai ramiai žiūrėjo į Vokietijos už
grobimą Austrijos, savo rankomis atida
vė jai Čechoslovakiją, o paskui pradėjo 
masint vokiečius didžiuliais Ukrainos 
turtais. Kada Chamberlainas ir Bonet 
francūzų ir anglų masių spiriami atsisė
do už derybų stalo su Sovietų Sąjunga, 
jie viską darė, kad taikos frontas nesu- 
sikurtų. Sovietų Sąjunga laikėsi aiškios 
ir nuoseklios pozicijos: garantuoti visas 
Europos šalis nuo tiesioginės ir netiesio
ginės agresijos. Anglai-francūzai suti
ko garantuoti visus, išskyrus Pabaltijo 
valstybių, turėdami viltį į šitą atvirą ply
šį įstumti Vokietiją prieš SSRS. Šitą, 
kaip francūzų žurnalistas de Kerilis vy
kusiai pavadino “lošimą ant abiejų sta
lų” stebėjo visas pasaulis ir Sovietų Są
junga savo vado draugo Stalino lūpomis 
įspėjo anglų-francūzų politikus nežars
tyti žarijų ’svetimomis rankomis, nesiun- 
dyt Vokietijos prieš Sovietų Sąjungą, 
nes jų žaidimas aiškus. Bet anglų-fram 
cūzų kietakakčių neapykanta Sovietų 
Sąjungai apakino jų politinę tolregystę. 
Jų manevras nepasisekė. Nepasisekė jis 
todėl, kad hitlerinė Vokietija daugiau
siai bijo dviejų dalykų: Sovietų Sąjun
gos ir vokiečių liaudies masių neapykan
tos. Bijodama nusisukti sprandą kare 
prieš Sovietų Sąjungą, hitlerinė Vokie
tija nutarė geriau savo didžiojo ir galin
go priešo kol kas neliesti. Ji pasiūlė So
vietų Sąjungai nepuolimo paktą. Sovietų 
Sąjunga, kuri visą laiką stengėsi sukurti 
antiagresijos frontą, kuri jau 3 mėnesius 
be jokių rezultatų vedė karines derybas 
su Anglija ir Francija, šitą Vokietijos 
glija ir Francija, šitą Vokietijos pasiū-

nių laikų Maskva. Pasakyti 
galiu tik tiek, kad tai labai 
didelis (sako, kad dabar jo
je yra per 4 mil. gyventojų) 
ir sparčiai moderninamas 
miestas: eilė gatvių ir aikš
čių žymiai praplatinta, pri
statyta naujų namų, pože
miniam susisiekimui pada
ryta Metro įrengimai, (la
bai modernūs ir gražūs). 
Maskvos upė sujungta su 
Volga spec ialiu kanalu, 
(vandeniu jį aprūpina Vol
ga). Pastaruoju teko man 
važinėtis ir gėrėtis gra
žiais jo krantais, vandens 
rezervuarais ir kt.

—Ar teko susitikti su žy
mesniais valstybes vyrais?

—Taip, atvykęs į Maskvą 
tuojau padariau vizitą že
mės ūkio liaudies komisa
rui Benediktovui, su kuriuo

dabar vadinasi buv. Rusija) 
aš vykau, svarbiausia, pa
žiūrėti žemės ūkio parodos, 
kuri buvo atidaryta rugpjū
čio 1 d. Ja todėl daugiausia 
interesavausi ir daug kartų 
lankiau. Paroda didžiulė 
(užima daugiau kaip 300 
haktarų plotą) ir daro gilų 
įspūdį kiekvienam, kuris 
ją aplanko. Jai suruošti ir 
sutvarkyti ilgai ir rimtai
dirbo geriausi Sovietų Są- kurį laiką pasikalbėjau, vė- 
jungos architektai, skulp- liauj mačiausi su jo pava- 
toriai, dailįninkai, braižyto
jai, agronomai, kolchoznin- 
kai, ir kiti. Dėl to parodoje 
paviljonų daug, visi jie gra
žaus stiliaus ir meniškai 
sutvarkyti. Iš viso paroda 
daro lankytojui labai gilų 
įspūdį.

—Kas ypatingai krito 
Tamstai į akį parodoje?

—Giliausią įspūdį man 
padarė Sovietų Sąjungos 
mokslininkų ir pažangiau
sių kolchozninkų laimėji
mai, kurie vaizdžiai paro
dyti parodoje. Pastarieji 
gauna derlius, siekiančius 
80 metrinių centnerių kvie
čių ir pan. augalų grūdų iš 
1 ha, iš 1 karvės išmęlžia 
per metus 17,000 litrų pie
no ir daugiau, gauna iš 1 
avino geriausios rūšies vil
nos iki 14-15 kg. ir tt. Žino
ma, tai vis rekordai, bet jie 
labai įdomūs.

Iš Sovietų mokslininkų 
darbų negalima nepažymėti 
akad. Cicirto ir kitų išvestus 
daugiamečius kviečius ir 
daugiamečius rugius, Lietu
voje plačiai žinomus Miču- 
rino ir jo pasekėjų laimėji
mus sodininkystės srityje, 
naujai išvestas avių veisles 
ir kt. Įdomu taip pat pažy
mėti, kad netoli nuo Lietu
vos — Sovietų Baltgudijoje 
pradėjo auginti daug kau- 
čuko turintį augalą kok-sa- 
gyžą ir visiems žinomą džū- 
tą. Ir vienas ir antras auga
las pravartu būtų pamėgin
ti auginti ir Lietuvoje, nes 
ir gumos ir džuto mes daug 
su vartoj ame.

—Kokį įspūdį Tamstai, p. 
Ministre, padarė Maskva ir 
jos apylinkės?'

—Maskvoje aš buvau, ga
lima sakyti, pirmą kartą, 
nes anksčiau man teko tik 
pravažiuoti pro tą miestą. 
Tocįėl aš negaliu lyginti da-

duotųjų Vąsinių, su užsie
nių reikalų, liaudies komisą-1 
rijato geheraliniu sekreto
riumi Bogomolovu, Vokso 
pirmininku Smirnovu ir ki
tais.

—Kaip Tamsta buvai So
vietuose priimtas ir kaip jų 
aukštieji pareigūnai žiūri į 
Lietuvą?

—Į šį klausimą turiu pa
sakyti, kad Sovietų Sąjun-
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laišką,

Laiškas Vienybės 
Ardytojams

Newark, N. J. 
Rugsėjo 30,

R. šniukas 
<ALK Centro Pirm. 
Chicago, Ill.
Gerbiamasis:

Atsakant į Jūsų
datuotą rodos rugs. 9, š m., 
kuriame jūs paduoda! A. L. 
K. C. K. tarimus dėl Kon
greso likvidavimo/ ir atsiy 
žvelgiant į . 
sekret. L. Yoniko spaudoj 
padarytą pareiškimą ryšyj 
su jūsų minimu susirinki
mu ir jo tarimais—mes, 
ALK New Jersey Apskri
čio Komitetas, susidedantis 
iš 25 org., savo susirinki
me, rugsėjo 19 d., š. m., 180 
New York Ave., Newark, 
N. J., nutarėm ir pareiš- 
kiam sekamą: Jūsų, kaipo 
dalies ALKCK narių 
rinkimą ir jo tarimus, 
tome neteisėtais ir 
mums neprivalomais, 
skaitysimės tiktai su 
CK pilno jo visų narių susi
rinkimo tarimais.

Su pagarba, 
ALK., N. J. .Apskr. 
Veik. Komitetas: ' 
Pirm. M. Dobinis, 
Sekr. George A. Jamison, 
Ižd. J. Paukštaitis.

■:

goję aš buvau šiltai priim
tas ir globojamas; man bu
vo sudaromos progos pasi
kalbėti su žymiausiais mok
slo ir ūkio praktikos atsto
vais, daug pavažinėti ir ne
mažai matyti, šis palanku
mas, žinoma, buvo reiškia
mas ne man asmeniškai, bet 
per mane tam kraštui, kurį 
aš turėjau garbes atstovau
ti. Iš to ir iš įvairių pasikal
bėjimų aš darau išvadą, kad 
Sovietai palieka draugingi 
Lietuvai.

(Iš “L. Aido” rugs. 4'd.)

Kitas Taip Pat Ištroškęs
—Tamsta, matyt, daug 

geri,—sako gydytojas.—Ke
lis stikliukus per dieną iš
geri?

—Rytą atsikėlęs būnu la
bai ištroškęs, tai išmetu 
burnelę, ir jaučiuosi visai 
kitas žmogus.

—Tai ir viskas?
—Bet tas kitas žmogus 

taip pat jaučiasi labai iš-

Jei Paeitų...
Policininkas: — Kelk, vy

ruti! eisim į nuovadą,—sa
ko gatvėje gulinčiam gir
tuokliui.

Girtuoklis: — Mieliausias 
ponuti, juk jei aš galėčiau 
paeiti, tai ne į nuovadą, bet 
į namus eičiau.

(Surankiota)

i

'““Mt.-fi. ętvofj IH( 
ALK centro ri,

susi- 
skai- 
todėl 
Mes 

ALK

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2-7964

Kvailas Apkaltinimas

Gerb. gydytojau. Aš esu 
skaičiusi daug jūsų naudingų 
patarimų “Laisvėj.” Dabar aš 
kreipiuosi į jus su savo rei
kalu. Gal jūs man padėsit 
išrišti šį keblumą.

Aš esu 21 metų amžiaus 
mergina. Esu susižiedojusi ir 
jau senai vedžiojuos su vai
kinu 36 metų amžiaus. Ne
senai daėjo net il(i arčiausio 
susiglaudimo, pirmutinio ma
no gyvenime. Ir visa tai bu
vo visai kitaip, negu aš sau 
įsivaizduodavau ir negu ką esu 
girdėjusi apie tai nuo savo 
vyresnių draugių. Man buvo 
sakyta, kad, pirmą kartą su
sieinant, esti labai skaudu, 
tu jam net plaukus nuo gal
vos draskanti, kad tau pasi
leidžia kraujas ir beveik ne
gali vaikščiot kelias dienas. 
Nieko panašaus man nebuvo. 
Tai dabar mano vaikinas už- 
sipuldinėja ant manęs, kad aš 
jau nebeturėjusi mergystės. 
Mane tai baisiai įžeidžia, 
kuomet tave kaltina, kame- tu 
visai nesi kalta,, bet neturi 
būdų tam prirodyti.. Per 24 
metus aš išbuvau gera ir šya- 

, nepaliesta,—ir štai kokios 
dabar padėkos susilaukiau.

mane taip nupuldo dva- 
kad stačiai nebesuma- 
ką ir darytį. Regis, 
to pykčio, eitum n

kaltinimų 
daugybei, 
Dažnai iš

aš pati tai žinau, tai mane 
baisiai jaudina. Kaip jam 
įrodyt teisybę? Ar nėra ko
kių lietuviškų knygų apie to
kius dalykus, kad jis galėtų 
pasiskaityti ir susiprasti? Pra
šau atsakyti lietuviškai ir at
leiskite, kad aš rašiau angliš
kai. Labai ačiū.

Atsakymas

Nėra už ką. Jūs, Drauge, 
palietėt tokį opų klausimą, 
kad, manau, daugeliui apie 
tai būtų pravartu 
Tokių nepamatuotų 
prisemta. pakelti 
daugybei merginų.
to išira pirma buvę geri ry
šiai. Dažnai dėl to užnuo
dijama visas gyvenimas.

Jūsų tas nemokša vaikinas 
bent tiek turėtų žinoti, kad 
mergytes pievele visokios esti 
formos ir dydžio iš pat pri
gimties. Kad ta plėvelė labai 
tęsli. Ji gali prasitempti be 
pasižeidimo, be kraujo, bile 
kada, besimaudant, besiplau- 
nant. Jis, tur būt, prisilaiko 
viduramžių supratimo. Tokis 
paikas siauraprotiškumas!

Ar yra knygų lietuvių kal-
Į boję lyties klausimais? Yra. 
Ir yra geras pasirinkimas. 
Dr. Wm. J. Robinson’o: “Pa
tarimai vyrams apie lyties da
lykus,” “Patarimai moterims 
apie lyties dalykus”—dvi la
bai pamatingos knygos. Daug 
jis iš jų išmoktų lytinės etikos 
ir lytinio gyvenimo taisyklių. 
Dr. A. J. Karaliaus: “Lyties
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va, 
su

Tai 
sioj, 
nau 
ant
sidėtum su bile kuo, nes ne
apsimoka būt gerai merginai.

Jis tvirtina, - kad jam tai
buvo pirmą kartą', nors tai ir mokslas” irgi vertinga knyga. 

lr Yra keletas mažesnių knyge
lių ir brošiūrų. Galite kreip
tis į d. J. Barkų,. “Laisvės” 
adresu. Jis Jums parūpins bi
le kokių knygų, lietuvių ar 
anglų kalboje. Visiems būtų 
labai naudinga plačiau susi
pažinti su lyties gyvenimu.

lis 
to, 

pa- 
ne- 
aš 

ne-

sunku tikėti jo metuose, 
aš vis viena negi pažinsiu, 
sako, kad jis nepaisytų 
kad aš būk jau turėjusi 
tyrimų, bet, girdi, kam aš 
prisipažįstu. Bet kaip gi 
galiu prisipažinti, ko visai
buvo, kuomet jisai buvo pir
mutinis. O jis nuolat apie tai 
man mala ir mala, kaltina, 
taip kad, rodos, iš galvos iš
eisiu.

Kažin, ar verta tekėti už 
tokio vyro, kuris tavim nepa-! 
sitiki ? Kai pamanąi — juk. 
jis neturi jokių įrodymų ma
no nekaltybės, bet kadangi'

/
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TUOJAU ĮSIGYKITE
ALBUMĄ

Dienraštis “Laisvė” išleido New 
Yorko Miesto ir Pasaulinės Paro
dos paveikslų Albumą. Kaina 25c.

Spalvuotos spaudos viršai, dau
gybė gražiausių paveikslų ir daug 
naudingų informacijų apie New 
Yorką ir iš Pasaulinės Parodos.
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MEN aVSILITEMTIŪf a< .r
Heroica

Ne ruduo—karo debesys renkas
Ant Europos galvos—
Tu pridėk savo magišką ranką
Prie širdies man gyvos!
Bunda, veržiasi karžygio kraujas
Ir negali nurimt:—
Būk su tais—kurie grumias ir kaujas.
Ne silpna moterim—-
žirgai skrieja per dūmus ir ugnį— 
Aš ant balto—eiklaus!
Jam bedugnė juoda—ne bedugnė!
Jisai kelio neklaus—

I

Ei, pirmyn!—lyg perkūnai įnirtę!— 
Mūs likimas—kova!
Susitinkam gražuolę tą—mirtį—

Kas nežinomą karį palaidos?
Kas vainiką uždės?
Ar nušvies nepažįstamą veidą 
Mylimoji žvaigždė?
Karo sutryptas juoduoja laukas.
Be medelio—gėlės------
Glosto saulė to karžygio plaukus—
Kas jis?—žemė tylės—
Iškilmingai veš mane patranka,
Pridengta vėliavos—
Draugo šiltą dar jausiu aš ranką
Ant širdies—negyvos------

Prie Užbaigos
Nesitikėjau, jog mano kelios pastabos apie 

A. Ostrovskio komediją “Neturtas—Ne Yda” 
taip paveiks d. Boviną. Savo pastabose aš nu
rodžiau, kad ta komedija mūsų (amerikinėje) 
scenoje neturi aktualės vertės. Įrodymui, pa
ėmiau iš tos komedijos vieną-kitą ištrauką ir 
pridėjau savo keletą komentarų. Tai viskas.

*

Draugui V. Bovinui dalykai atrodė kitaip: 
jis už tą komediją. Tame nieko keisto ir blo
go, jeigu d. Bovinas turi savo nuomonę. Tik 
keista ir nesuprantama, kodėl d. Bovinas ne
silaiką temos? Juk, jeigu diskusijas jis pradė
jo apie minėtą komediją, tai, berods, apie ją. 
jos turėtų ir eiti. Bet d. Bovinas tos papras
tos taisyklės sau nepripažįsta:'jis pąsivelina 
sau kalbėti ir pamokslininkauti, kas tik jam 
ateina mintim O' tai lengviausia “metodą” 
oponentą “sukirsti.”

Į mano padarytas pastabas, kad kalbama 
komedija mūsų scenoje neturi aktualės vertės, 
d. Bovinas privalėjo (jeigu norėjo) įrodyti, 
kad tas veikalas mums yra naudingas. Ir jei
gu jo įrodymai ir argumentai būtų buvę sva
resni už manuosius,—jo viršus.

Kitaip išėjo su d. Bovino pasimojimu: jis 
už kalbamos komedijos aktualumą nepasakė 
nė vieno argumento, o tik rugojo mane, pri- 
sistatydamas sau eilę visokių klausimų ir į 
juos pats atsakinėdamas, nors daugelis tų 
klausimų-atsakymų veik visiems yra aiškūs. 
Vieton kelti vis naujus klausimus ir į juos pa
čiam atsakinėti, d. Bovinas privalėjo skaityto
jams duoti iš ginčijamos Ostrovskio komedi
jos ištraukų ir įrodyti, kaip aš ją “sužalojau.” 
Tai būtų vyriškai padaryta. O dabar. . . nei 
šis, nei tas!

Kai kas pasakys: “Kam diskusuoti su žmo
gum, kuris nesilaiko temos?” Tiesa, gal ir ne
reiktų. Bet pas mus tokio išdidumo negali 
būti: mes vieni kitus bandome taisyti, bando
me nurodyti, kaip nereikia diskusuoti.

KAIP NEREIKIA DISKUSUOTI

skio veikaluką užsimanė padaryt “menu,” 
nors jis yra tik atskiras kūrinėlis. Jei kokios, 
tai d. B-nas, “juokaudamas,” vieną medį pra
dės vadinti giria. Bet tai jo dalykas. . .

Niekas negali nuginčyti to fakto, kad me
nas, kurį sukuria atskiros tautos ar tų tautų 
žmonės, netarnauja kitoms tautoms, nelieka 
pasauliniai priimtinu. Juk ir Tu, drauge, pri
pažįsti, kad “bendrai, abstrakčiai kalbant,.me
nas yra tarptautinis, bet konkrečiai kalbant— 
yra ir tautinis.”

Jeigu taip, tai ko vertas šaipymasis iš pasa
kymo, kad “tautos neturi rubežių menui”?

Labai keistai, nemoksliškai, d. Bovinas aiš
kina, kas yra menas. Paklausykite:

“Menas yra žmonių jausmai, jų siela, daina, 
idėjos, kova.”

žmonių jausmai, idėjos ir kovos už idėjas 
nėra menas. Menas yra žmonių jausmų susis- 
tematizavimas ir jų pareiškimas ar tai žodžių, 
ar garsų, ar kokios statybinės medžiagos (gip
so ir t. p.) ir spalvų formomis. Menas yra 
žmonių jausmų sintezė (sutrauka), išreikšta 
įvairiose kūrybinėse formose.

Tai tiek apie meno definiciją.
Nesiginčysime, kad Sovietinis judis “Alek

sandras Nevskis” patriotinis. Jis yra. Bet 
jame vaizduojamos kovos už laisvę, prieš pa
vergėjus, yra mielos visų šalių žmonėms, o 
ypač tiems, kurie yra prislėgti bei pavergti. 
Jis mielai buvo sutiktas šioje šalyje visokių 
tautų žmonių.

“Vokietijos ir Italijos žmonės nesigėri šiuo 
.kūriniu, nes jis prieš jų grobikiškus tikslus,” 
—aiškina d. Bovinas. Suprantama, kad tų ša
lių žmonės, liaudis, neturi progos gėrėtis tuom 
Sovietų judžių, nes jis ten neįleidžiamas. Be 
reikalo d. B-nas kaltina visą vokiečių ir italų 
tautą grobuoniškume. Visa, tauta nekalta dėl 
grobikų klikos-fašistų.

Mano buvo rašyta, kad „Lietuvos rašytojaus 
Petro Cvirkos tikrai meniškas kūrinys skai
tomas Sovietų Sąjungoje, o “Aleksandras 
Nevskis” džiugina Amerikos žmones. Reiškia, 
menui nėra rubežių, jis priklauso pasauliui. 
Dėl to d. B-nas man aiškina:

“Išeina, kad kūrinio turinį sprendžia ‘ne jo 
turinys, bet kiekis matytojų, skaitytojų. Jei, 
“Nevskis” būtų matytas tik Sovietų Sąjungoj, 
tai jis būtų tautinis, o kuomet atvestas į Ame
riką, tai jau palieka tarptautinis. Tačiau toks 
meno kūrinių aiškinimas yra klaidingas.”

žinoma, kad toks aiškinimas yra klaidinga’®. 
Ir nežinau, kodėl d. Bovinas taip aiškina! Aš 
niekur nesu sakęs-rašęs, kad kūrinio pergabe
nimas iš vienos šalies kiton pakeičia jo turi
nį!

Baigdamas, d. Bovinas štai kaip prisipa
žįsta :

“Mes žiūrime į kitų tautų kūrinius todėl,, 
kad ir kitų tautų kovos, siekiai turi bendru
mo su mū^ų tautos gerove, reikalais. Tie geri 
kūriniai paliečia ir mus, jei jie rodo savo 
žmonių didžiumos gerovę, progresą.

“Bet tas nereiškia, kad kiekviena tauta ga
li savintis .kiekvieną kūrinį, kiekvieną meną.”

Taigi, taigi! Menas priklauso visiems; tau
tos negali “savintis kiekvieną kūrinį, kiekvie
ną meną.” Kaip matome, jau ir “menų” pas 
d. B-ną padaugėjo. Išsyk jis mane barė už “du- 
menu.”

vimas knygų. Ar jie skolinasi knygas? Taip.
Iš šito reiškinio susidaro išvada, kad mums 

reikia kurti visuomeniškus knygynus lietuvių 
kolonijose. Į knygyno kūrimo talką reikia pa
kviesti įvairias organizacijas. Visiems kolo
nijos lietuviams vienas knygynas — teikiąs 
knygas neštis skaityti namon! Knygyno įtalpa 
gali, būti gana įvairi, auganti, besipildanti nau
jais kūriniais. Štai kur knygos gyvenimo ke
lias !

Mūsų mieste Literatūros Draugijos kuopa 
turi mažą knygynėlį. Turi ir skaitytojų. Dar 
daugiau—turi tris skaitytojus net tolimose ko
lonijose: K. Barauskį, Nashua, N. H., J. šap- 
ranauskienę, Philadelphia, Pa., ir A. Daniūną, 
Mohawk, N. Y. Jie paprašo atsiųsti. Pasiun
čiamos. Jie perskaitę sugrąžina. Bet nei jie, 
nei mūsų kolonijos skaitytojai neatsiliepė į 
“Tėvynės” prašymą, nors tąjį prašymą gal ne 
vienas matė. Mat, jie jaučiasi tik skaitytojai, 
o ne -rašytojai. Ir ot, jei tokie tylūs skaitytojai 
neatsiliepia,' tai ir susidaro išvada, kad skai
tytojų nėra, kad Amerikos lietuviuose knygai 
vietos nėra, ji nereikalinga, o Amerikos lietu
viai, Tysliavos išvadoj, jau barbarai.

Ne, dar ne taip. Nedarykime išvadų iš siau
ro pažvelgimo. Daugiau kalbėkime apie knygą, 
kreipkime 
skaitykime 
skaityti!

Recenzentų Paikumas 
ir Manijos Lietuvoj

Hartford, Conn

P. Balsys.

Ar Mes Barbarai?

draugų dėmesį į knygos svarbą, 
ir duokime ir akstinkime kitus

St. Jas—nis.

Lietuvos Valstybės
Teatre

p. 
atstovus ir jiems

laiku Kauno Vals- 
pradeda savo sezo-

Minėjau, jog d. Bivonas už jo stojamą Os
trovskio komediją savo argumentų neparodė. 
Jis pasitenkino mano pasakymu, kad tas vei
kalas “nėra blogas bei žalingas.” Ir dėl to ma
no išsireiškimo, jis klausia:

“Jeigu veikalas ‘nėra blogas ir žalingas,’ tai 
kodėl jis negali tikti mūsų scenai?”

Kodėl tas veikalas negali tikti mūsų scenai, 
mano jau buvo nurodyta. Drg. Bovinui tenka 
nurodyti jo “tinkamumais.”

Dėl mano pasakymo, kad tikras menas tinka 
visoms tautoms, d. B-nas daro štai kokį “juo
ką”: i ;

“Na, tai tautos neturi rubežių menui, tai 
kodėl Ostrovskio veikalas mūsų scenai netin
ka dėlei tų ‘tautinių savybių’? Tai tikrai di
delė filozofija!” ■*'

Jokios čia filozofijos nėra. Čia yra tik ma
žutis d. B-no “nesusipratimėlis”: Jis Ostrov-

Kiek laiko atgal “Tėvynės” redakcija palietė 
knygų skaitymo klausimą. Ji prašė knygų 
skaitytojus, “kas gyvi—atsiliepti.” Atsiliepi
mų atsiųsta nedaug. Išeitų, kad ir knygų skai
tytojų yra nedaug. Ęet visgi yra.

Knygų skaitymo klausime, rašė ir Juozas 
Tysliava (“T.” rugpj. 18sd.) Jis pakartojęs 
keletą kartų, jog “Amerikos lietuviai neskaito 
knygų.” sušunka: “Knygų neskaito tik barba
rai!” Tai, vadinasi, jo išvadoje, Amerikos lie
tuviai jau barbarai, nes jie neskaito knygų.

Paskutinėje savo rašto eilutėje jis kviečia 
“ne tik rašykime, bet ir skaitykime.” Ką jis 
kviečia skaityti? Išeina, kad tuos, kurie rašo. 
Nejaugi ir tie žmonės, kurie rašo, buvo nus
toję skaityti? Einant Tysliavos žinojimu, taip 
jau pareikšta,—tai jie. Ot, kur taškas, ot, 
4iuo kur reikia pradėti knygos skaitymo pirši
mą! Nuo tų, kurie rašo!

, «i« * *
Palikus Tysliavos metamą Amerikos lietu

viams barbarinimą, pažvelg.kime į savo drau
gus, savoj kolonijoj7 ar jie skaito knygas? Ra
sime eilę, kurie skaito. Ar jie linkę pirkti daug 
knygų, vis naujų ir naujų? Ne, nes perdaug 
išlaidų, tai vietia, o antra, perdidelis prisikro-

Prieš atsidarysiant rudeniniam sezonui, Lie
tuvos valstybės teatro Kaune direktorius 
Juška, pasikvietė spaudos 
pareiškė:

Įprastu, bet nepaprastu 
tybės teatras šiais metais
na. Aplinkui karui siaučiant, pusiausvyros ir 
stiprybės reikia daugiau nei ramiu taikos me
tu. Todėl manome, kad mūsų pastangos šiais 
laikais labiau negu kuriais kitais yra reikalin
gos ir visuomenės laukiamos.

Teatro menas yra daugiau negu kuris kitas 
menas sintetinis. Tai, ką mes girdime ir ma
tome scenoje, yra daugelio meno kūrėjų išda
va. Aktorius ir jų bendrija sudaro paskutinį ir 
svarbiausią viso teatro meno kūrybos etapą, 
kuris betarpiškai pasiekia susirinkusią visuo
menę. Jei tas etapas yra gyvoji nepakartoja
moji kūryba, o ne vien kad ir meistriškas dar
bas, mes džiaugiamės, mums teatras meninio 
gyvenimo /šventovė.

Džiaugdamies teatro kūryba ar vanodami jį 
už rutiną ir amatą, mes dažnai pažiūrime vi
suomenės vaidmenį teatro gyvenime. Teatro 
visuomenę formuoja ne vien scena. Rūpinda
miesi kelti teatro lygį, negalime nežiūrėti tos 
visuomenės. Trumpu spektaklio ar koncerto 
metu scena su visuomene santykiauja netar- 
piškai, o kitu metu didžiuoju ir svarbiuoju jų 
tarpininku yra spauda. z , '

Tipingą lietuvį pažįstame bet kuriame pa
saulio krašte: užtenka pamatyti jo veido iš
raišką, jo judesius, išgirsti jį kalbant ar dai
nuojant. Taip pat lietuviškas teatras, laikyda
masis bendrų teatro kūrybos rėmų, turėtų • 
skirtis nuo kitų pasaulio teatrų. Jis turėtų 
būti bet kur pažįstamas, jis mums turėtų būti 
savesnis, artimesnis. Keldami naujas savo že
mėj išaugusias ir subrendusias visų teatro me
no takų pajėgas, mes iš jų tikimės ne tik tin
kamų vyresniųjų padėjėjų ir papėdininkų, bet 
ir laukiame iš jų kuo didžiausio pranašumo, 
ypač surandant, pagaliau, lietuvišką teatro ke
lią.

Šitame kely iš visos nemažos mūsų šių metų 
darbo programos mes norėtume pažymėti sa
vus, šiuos laikus ypač atitinkančius, iš mūsų 
herojiškos praeities sukurtus kūrinius, ką iš
vysim sezono vidury; tai Krėvės drama “Skir
gaila,” italo opera “Lietuviai” ir atnaujintoji 
Gruodžio baladė, baletas “Jūratė ir Kastytis.” 
Ir kiekvienu kitu pasaulinio kūrėjo .kūriniu pa
gal išgales spręsime tą ar kitą klausimą, vie
naip ar kitaip rūpinsimės kurti. Čia kaip visos 
visuomenes, taip ir pačios teatro vadovybės 
akis bus ypač atkreipta į mūsų dramą, į svar
biausią ir sunkiausiai savo ’kelią atrandančią 
mūsų teatro meno šaką.

Sezoną, pradedame su viltimi ir pasitikėji
mu herojiška Otelo opera ir džiuginančia Auk- 

a so gromatos pjese. Kad jos būtų būdingos mū
sų sezonui ir kad mes rastume plačiausio dė
mesio visuose mūsų tautos sluoksniuose! 

0

Kiek jau įvairiomis progomis pareikšta, 
kad mes neturime savos kritikos, kad mūsų 
kritika neturi kur prasiveržti, nes nėra tam. 
reikalui skirto žurnalo, o kiti, kurie duoda 
vietos literatūrai, kritikos bijo.. Iš tikrųjų, pa
rašyti kurios knygos kritiką, ne recenziją, rei
kia nemaža laiko ir vietos, kad ją išspausdin
tum. Pastaraisiais metais vienas vienintelis K.

. Korsakas-Radžvilas aukojosi, prirašydamas 
netrumpų kritikos straipsnių- savo paties re
daguojamoje “Kultūroje” ir paskiau per var
gus bėdas į žmones išleisdamas du didelius 
literatūros ..kritikos straipsnių rinkinius, ku
rie savo aštrumu ir drąsumu atkreipė kultū
ringojo skaitytojo dėmesį. Tačiau šiuomet ir 
jis kažkodėl aptilo. Skyrium literatūros kriti
kos dalykus yra išleidę (po vieną rinkinį) 
prof. V. Mykolaitis (Literatūros etiudai) ir 
J. Ambrazevičius (Lietuvių rašytojai) ; be to, 
M. Miškinis surinko apie svetimuosius auto
rius rašytuosius straipsnius (Didžiųjų rašy
tojų siluetai), šiokios knygos labai sunkiai iš
leidžiamos, nes tai neplačiai sklindanti lektūra.

Stingant, literatūros kritikos, tenkinamasi 
recenzijomis. Kas tie recenzentai? Tai ne tie 
patys kritikai, ne. Tai dažniausiai atsitiktiniai 
asmenys, skaitytojai ar bent su literatūrinė
mis pretenzijomis asmenys, kurie, paskaitę 
vieną ar kitą naujai išleistą knygą, pareiškia 
savo nuomonę skaitytojams.

Šiaip ir taip galima būtų tik ką paliestomis 
temomis kalbėti, bet šia proga noriu pabrėžti 
kitą, svarbesnį dalyką, kuris daro didelės ža
los mūsų grožinei literatūrai — tai viena ma
nija, būtent plagijatų manija. Kas yra plagi- 
jatas, kas sekimas, kas pasisavinimas ir kas 
paprasta reminiscencija iš skaitytų veikalų— 

' kaip besuvaikyti? Šiuo klausimu nei teismas, 
nei literatūros autoritetai lig šiol 
Tuo tarpu dėl poros atsitikimų,' 
vienas kitas autorius apkaltintas 
skaitytojai pradėjo apie kiekvieną
sirodžiusią geresnę knygą galvoti: kažin ar tai 
tik ne plagijątas, kad taip neblogai parašyta?

Recenzentai pradeda jieškoti įtakų, sekimų. 
Antai vienas lietuvis rašytojas rašo apie mo
tiną, na, o tokia antrašte yra Maksimo Gorkio 
romanas, tad kažin ar tai nebus pasekta? Na
gi, o meilė? Gamtos kultas? Kas geriau tatai 
išreiškė, jeigu ne Knutas Hamsunas. Taigi, 
jeigu rašytojas pabrėžia keletą romantiškes
nių sakiniu — Hamsuna seka.4 4. *•

Rašąs recenziją rodo savo išmintį, o skaity
tojas į pasirodžiusią įtaką, panašumą ima žiū
rėti kaip į plagijatą. Tai kas? Mūsų rašy
tojai nieko originalaus nesukuria. Todėl ne
nuostabu, jeigu ir vienas mūsų literatūros ap
žvalgininkas užsienio spaudoje paskelbė nuo
taikingų minčių, kad lietuvių literatūra neturi 
savo veido, o tik analogijų. Vienas rašytojas 
primena savo stilium ir tematika Romen Ro- 
laną, kitas Žeromskį, trečia vėl ką. Geriausia 
būtų, kad literatūrą kurtų visai neraštingi 
žmonės, net nemoką svetimų kalbų, tada tikrai 
būtų originalu, tikrai nepasireikštų jokios įta
kos ...

Biskis Apie Mūsų Menininkų 
Veiklą

Pasibaigus' vasariniams iš
važiavimams, dabar, kaip ma
tytis, jau bruzda prisirengi
mas kultūriniam darbe žiemi
niam sezonui. Paskutiniam 
Laisvės Choro susirinkime ne
mažai bu\o pakelta klausimų z 
praplėtimui pasek mingesnio 
veikimo L. M. Sąjungos srity
je. Taipgi buvo apdiskusuoja- 
mi įnešimai, kurie bus pakelti 
LMS IV Apskričio konferenci
joj spalio 8 d., Hartforde. Iš 
raportų pasirodė, kad rengi
mų komisija turi ant rankų 
du parengimu. Mokinasi vei
kalą “Bomba” ir neužilgo at
sibus balius su šokiais. Pelnas 
skiriamas “Laisvei” ir LMS.

nepasisakė. 
kada buvo

naujai pa-

Įtakų klausimas nėra toks paprastas ir vie
nu plunksnos brūkšniu neišsprendžiamas. La
biau prasilavinusiam skaitytojui kiekvienas 
naujas veikalas šį bei tą primins, nes jeigu 
nieko neprimintų, jeigu būtų visiškai origina
lu — tai tuomet būtų ne protingo žmogaus 
darbas, o mažapročio sapaliojimai. Protingi 
žmonės, ėję atitinkamus mokslus, atitinkamai 
lavinęsi, kultūros ir istorinės aplinkos paveik
ti, turi turėti panašumo ir savo minties kūry-

Čia pat reikia pastebėti, kad rašytojai taip 
pat neturėtų jaustis nepakritikuojami, visiškos 
tobulybes esą ir geidauti, kad apie jų darbus 
tik panegirikos būtų rašomos. Išmaninga kri
tika, išmintingos pastabos naudingos, bet tik 
tuomet, kai tat daroma iš literatūros meilės, 
norint jai padėti tobulėti, o ne kenkti\ ar kam 
nors keršyti, ką nors “nuvainikuoti.” Ko gali 
pamokyti toks recenzentas, kuris savo recen
zijos .pradžioje tuos pačius dalykus suniekina, 
o pabaigoje vieną iš jų randa pažymėtinai pa
vykusiu? Kaip toks recenzentas gali kaltinti 
rašytoją neapdairumu, kada jis per trejetą 
šimtų puslapių vieną kitą nenuoseklumą pa
daro?

Daugiau rimties ir dėmesio recenzijai!
Jul. Būtėnas.-

Stygiečiai

Man teko būti ir jų susi
rinkime. Narių dalyvavo 13, 
ir sykiu buvo mokytojas drg. 
V. Visockis, šis susirinkimas 
jau susidėjo vien tik. iš jau
nuolių, išskiriant mokytoją. 
Bet turiu pasakyti, kad jiega-' 
na gerai tvarkosi, prisilaiky
dami disciplinos. Labai sma
gu pažymėti, kad visi ima da- 
lyvumą pakeltuose klausi-' 
muose. Ir iš to galima su
pi asti, kad jie yra pasišventę 
savo darbą varyti pirmyn. 
Gavo pranešimą iš LMS IV-to 
apskričio sekretoriaus, kad 
orkestrą išrinktų delegatus į 
spalių 8 d. konferenciją. Iš
rinko du delegatus.

Buvo plačiai kalbama apie 
tris narius, kurie nesiskaito su 
jų nutarimais, ir tas daug pa
kenkia jų 
vienbalsiai 
jų vietas 
užpildyti
rengti balių su Šokiais ir dar 
bus leidžiama laimėjimai.

Tai ot mūsų menininkų 
veikla ir rengimasis pakėlimui 
savo tautos kultūroje.

J. A. P—kas.

orkestrai. Nutarė 
juos išbraukti. O 
pasistengs tuoj aus
naujais. Nusitarė -

LMS Pastogėje
LMS Antras Apskritys lai

kys savo konferenčiją rytoj, 
spalio 8 d., 376 Broadway, So. 
Boston, Mass.

Kiek mums yra žinoma, tūlas 
laikas jau, kaip tame distrikte 
mūsų organizaciniai dalykai nė
jo taip, kaip turėjo eiti. Gal ši 
konferencija 
sudrūtins 
j is pradės 
cionuoti.

Linkiu
rencijai viso labo!

organizacijiniai 
Antrąjį Apskritį ir 
vėl normaliai funk-

įvykstančiai konfe-

Rytoj, spalio w8 d.,- įvyksta 
mūsų Ketvirtojo Apskričio 
konferencija. Ji įvyks 57 Park 
St., Hartford, Conn.

LMS IV-tas Apskritys yra 
gyviausiu mūsų apskričiu. Jo 
ribose esanti mūsų chorai' veik
lūs ir tvarkingi. Jeigu kiti ap
skričiai ir jų ribose esanti 
chorai taip gražiai gyvuotų ir 
tvarkytųsi, tai Lietuvių Meno 
Sąjunga organizaciniai skaity
tus; pilnai susitvarkiusia.

Sveikiname LMS IV-to Aps
kričio konferenciją!

Spalio 21 d. Brooklyne įvyks > 
LMS CK rengiamas Dainų Va
karas. šis vakaras ruošiamas 
tuo tikslu,x kad atžymėt praėju
sio LMS vajaus pasekmes ir 
įteikti pryzus tiems vajinin- 
,kams, kurie juos laimėjo.

Programos pildyme dalyvaus 
(Pabaiga 4 pusi.)
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Ketvirtas puslapis LAISVE
Į

Šeštadienis, Spalių 7, 1939 <

Istoriniai Daviniai
Apie Varsa vą

Varšuva pirmą kartą isto
rijoje minima 1224 m., bet 
miestu ji tapo tik XIV amžiu
je, būdama Mozūrijos (Ma- 
zovšės) kunigaikščių reziden
cija.

1556 m. mirus paskutiniam 
mozūrų Piastų dinastijos ku- 
nigaikčiui Jonušui III-jam 
Mozūrija buvo prijungta prie 
Lenkijos. Lenkijos valstybei 
plečiant savo įtaką į rytus, 
Varšuvos reikšmė ėmė kilti.

XVI amžiuje Varšuvoje jau 
renkasi lenkų seimai. 1596 
m. Varšuva tapo visos Lenki-

vyriausybė ir paskelbė karą 
Rusijai ir Prūsijai. Diktato
rium ir sukilėlių kariuomenės 
vadu buvo išrinktas Tadas 
Kosciuška.

Rusų kariuomenė buvo su
kilėlių išvyta iš Varšuvos, ne
tekus 2,000 kareivių, kurie) 
buvo naktį užpulti ir išskersti.

Sukilimui malšinti Katryna 
II-ji pasiuntė garsųjį generolą 
Suvorovą. Sumušęs kelis suki
lėlių būrius, Suvorovas nužy
giavo Varšuvos link, kuri tuo 
metu gynėsi nuo apgulusios ją 
Prūsijos kariuomenės. Suvoro-

jos valstybės sostine.
Nuo to laiko miestas pra

dėjo augti, plėstis ir gražėti. 
Pradėta statyti karaliaus ir 
didikų, rūmus. Varšuvos prie
miesčiuose atsirado prekybi
nių įmonių ir įvairių dirbtu
vių.

Tačiau Lenkijos sostinei te
ko labai nukentėti nuo peri- 
jodinių politinių katastrofų, 
kurios stabdydavo jos augimą 
ir progresavimą ir suardyda
vo normalaus gyvenimo raidą.

XVII amžiuje švedų kara
liaus Karolio Gustavo kariuo
menė tris kartus (1655, 1656 
ir 1657 m.) buvo.užėmusi Var
šuvą. Miestas buvo apgriau
tas, dalis jo sudegė, gyvento
jai išbėgiojo.

Per Tusu kara su švedais 
(1700-1721 m.) Varšuva nu
kentėjo net kelis kartus. Hu
sų ir švedų kariuomenės, pa
kaitais užimdamoš miestą, 
griovė ir plėšė jį.

Rusų carienėms (Onai Jo- 
anietei, Elzbietai ir Katrynai 
II-j ai) šeimininkaujant irstan
čioje Lenkijos valstybėje, jų 
kariuomenė kelis kartus 
(1733, 1764, 1767 m. buvo 
priėjusi prie Varšuvos.

1767 m. carienė Katryna 
II-ji, norėdama priversti Len
kijos seimą būti klusniu, įsakė 
okupuoti Varšuvą.

1773 m. įvyko pirmas Len
kijos valstybės padalinimas. 
1791 m. gegužės 3 d. Lenki
jos seimui priėmus naują pa
žangią konstituciją, kurioje 
atspindėjo prasidėjusios di
džiosios revoliucijos idėjos, 
lenkų magnatai reakcininkai 
kreipėsi į Katryna II-ją, pra
šydami pagalbos prieš “revo
liucionierius ir bedievius.” Ru
sų kariuomenė, įsibrovus į 
Lenkiją, vėl užėmė Varšuvą.

Netrukus įvyko antras Len
kijos valstybės padalinimas.

Gegužės 3 dienos konstitu
cijos šalininkai pradėjo reng
tis kovai dėl Lenkijos valsty
bės nepriklausomybės atstaty
mo ir teritorijų grąžinimo. 
Varšuvoje ir Krokuvoje susi
kūrė slapti komitetai, parengę 
sukilimą.

1794 m. Varšuvoje, Kroku
voje, Vilniuje ir kituose mies
tuose prasidėjo sukilimas. 
Varšuvoje susikūrė laikinoji

vui pagalbon nuskubėjo kitas
rusų generolas Ferzenas. Ties 
Macievicomis Ferzenas sumu
šė Kosciušką ir sužeistą paė
mė į -nelaisvę. Suvorovui pri
siartinus prie Varšuvos, Pra
gos priemiesčio ginti stojo 
13,000 lenkų kareivių ir 5,000 
miestelėnų. Kita lenkų kariuo
menės dalis stovėjo kairiaja
me Vislos krante pasirengusi 
atremti Prūsijos armijos puo
limą.

1794 m. lapkričio 4 d. rusai 
puolė šturmuoti Pragos prie
miestį. Lenkai didvyriškai gy
nėsi, bet rusai sulaužė jų prie
šinimąsi. Kautynėse žuvo 8,- 
000 Pragos gynėjų. Lenkų ka
riuomenės likučiai, sudeginę 
tiltą per Vyslą, pasitraukė į 
.miestą. Rusu kariuomene isi- 

| veržusi į Pragą, surengė ne- 
j regėtas gyventojų žudynes, 
i 15,000 žmonių žuvo nuo rusu 
durtuvu ir kardų. Varšuva ka
pituliavo ir buvo atiduota 
Prūsijai.

1806 m. Varduvą užėmė 
Napoleono kariuomenė ir ji 

j buvo paskelbta Varšuvos her
cogystes sostine.

1813-1815 m. Varšuva buvo 
okupuota austrų ir rush ka
riuomenių ir žiauriai apiplėš
ta.

1830 m. Varšuvoje vėl įvy
ko sukilimas. Sukilėliai išvijo 
iš miesto rusų kariuomenę.

Tačiau 1831 m. rugsėjo 8 d. 
rusų feldmaršalas Paškevičius 

'po kruvinų kautynių paėmė 
Varšuvą, nors lenkai narsiai 
ją gynė, nuklodami apkasus 
savo lavonais.

Numalšinęs 1830-1831 metų 
sukilimą, caras Mikalojus I-sis 
panaikino Lenkijos konstitu
ciją, seimą, atskirą kariuome
nę ir atskirą finansų sutvar
kymą. Lenkija buvo padalin
ta į gubernijas ir tapo “di
džiosios nedalomosios Rusijos 
imperijos dalimi.”

1860-1862 m. Varšuvoje vėl 
prasidėjo bruzdėjimas, de
monstracijos prieš rusų val
džią ir susirėmimai su rusų 
kariuomene. Čia vėl susikūrė 
sukilimo centras. Bet 1863 m. 
sukilimas neišlaisvino Varšu
vos. Caro kariuomenė sumušė 
ir sunaikino sukilėlių būrius 
Lenkijoje ir Lietuvoje, ir suki
lėlių vadas Traugutas žuvo

kartuvėse.
Po to lenkų tautiniai revo

liucinis'sąjūdis apmirė, bet 
užtai prasidėjo revoliucinis 
darbininkų sąjūdis, iškėlęs ne 
tiktai politinio, bet ir sociali
nio išsilaisvinimo šūkius.

1877-1878 m. Varšuvoje su
sikūrė pirmieji socialistiniai 
studentų ir darbininkų rateliai 
ir prasidėjo politinės demon
stracijos. Darbininkų sąjūdis 
iš Varšuvos persimetė į kitus 
pramonės centrus.

Laikui bėgant sąjūdis išau
go ir subrendo. Susiorganiza
vusi lenkų socialistų partija 
(PPS) iškėlė turtingųjų klasių 
pamirštą Lenkijos nepriklau
somybės šūkį.

1905 m. Varšuva buvo revo
liucijos sąjūdžio židiniu. Len
ku darbininku revoliucinė dai
na maršas “Varšuvietė” ano
mis dienomis skambėjo ne tik
tai Lenkijoje, bet ir Rusijoje, 
ir Lietuvoje, ir Latvijoje ir 
Kaukaze, visur, kur darbo 
žmonės stojo kovoti dėl lai
svės. Varšuvos darbininkai su
dėjo daug aukų į laisvės au
kurą.

Didžiojo karo metu ties 
Varšuva vyko atkaklios rusų 
ir vokiečių kariuomenių ko
vos. 1914 m. vokiečiai buvo 
sumušti ties Varšuva ir pri
versti trauktis atgal, bet 1915 
m. jie užėmė Varšuvą.

Sunki okupacija tęsėsi iki 
1918 m. Vokiečiams pralai
mėjus karą vakarų fronte, 
varšuviečiai sukilo ir nuginkla
vo okupantus.

Varšuva tapo atsikūrusios 
nepriklausomos Lenkijos sosti
ne.

(“L. ž.”)

Naziai Kviečia Turistus Pa- 
matyt Varsa vos Gražumus
Budapest, Vengrija.—Vo

kiečių turistų agentūros ši
čia dideliais plakatais kvie
čia žmones vykt į Varšavą 
ir K rako va ir pamatyti gra
žumus tų buvusios Lenkijos 
miestų.

LMS Pastogėje
(Tųsa nuo 8-čio pusi.) 

šios LMS III Apskričio jėgos:
AIDO CHORAS, Brooklyn, 

N. Y.; SIETYNO CHORAS iš 
Newark©, N. J.; iCH. PIRMYN 
iš Great Neck, L. L; BANGOS 
CHORAS iš Elizabeth’o, N. J.; 
ENSAMBLIS AIDBALSIAI iš (

Brooklyn© ir Brooklyno Liet. 
Stygų Orkestrą. Be to, išstos 
žymūs dainininkai-solistai.

Ši jaunutė Stygų Orkestrą 
jau yra įstojusi į Lietuvių Me
no Sąjungą.

Gavome' pranešimą iš Buenos 
Aires, Argentinos, kad ten 
mūsų Lietuvių Liaudies Teatras 
ruošia albumą, kuriame tilps 
tenykščių mūsų menininkų at
vaizdai, su jų trumpomis auto
biografijomis bei biografijomis. 
Tai gražus gyvenančių Pietų 
Amerikoje mūsų draugų pasi
nio j imas.

Šiemet Brooklyne susitvėrė 
Lietuvių Stygų Orkestrą. Apie 
orkestros gyvavimą mūsų vei
kėjas d. Geo. Klimas rašo:

“šešių mėnesių sunkaus 
triūso vaisiai pražydės spalių 
21 d., — tą dieną įvyks Lietu
vių Meno Sąjungos Centro kon
certas, kuriamo dalyvaus ir mū
sų Stygų Orkestrą. Tarpe kitų 
muzikos kavalkų, mokinas ir V. 
Žuko kompoziciją “Kilk, Saulu
te, iš už Miško.” žinoma, Stygų 
Orkestros mokytojas sutaisė or- 
kestraciją minimai kompozici
jai.”

--------------- -r-------------------------  
Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvCro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais j 
10-12 ryte

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA ,

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergrcen 7-1645 License No. L. 886

PARAMA L. M. S-GAI.
LDS 21 kp. prisiuntė savo 

metinių duoklių už 1938-9 me
tus $10.

LDS 7 k p., Wilkes Barre, 
Pa., paaukojo $2.

LDS 3 kp., Norwood, Mass., 
per d. J. Grybą aukojo $2.

LDS 23 kp., Buffalo, N. Y., 
per Mary Galickiūtę, aukų

---------- ' ’"T'---------------------------------

$5.50.
Aido Choras, Detroit, Mich., 

aukų prisiuntė $5.

Pirmyn Choro pirmininkas 
F. Klaston, iš Great Necko, ra
šo :

“Pirmyn Choras vairuoja ge
rai ii- auklėja dainos progresą, 
po vadovyste Geo. Kazakevi

čiaus.”
Malonu girdėti!

Baltimorės Lyros Choras sa
kosi suderinęs visas savo sty
gas ir ne juokais pradėjo mo
kintis operetę. Praktes lyriečiai 
laiko antradieniais.

P. Balsys, 
LMS pirm.

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

DIENRAŠČIO “LAISVES” VAJUS 
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

Prašome visų dienraščio “Laisves” skaitytojų gauti nors po vienų naujų 
skaitytoja savo dienraščiui šiuo vajum.

“Laisves” vajus gavimui naujų skaitytojų prasideda su

1 diena Spaliy ir Baigsis su
1 diena Gruodžio, 1939

Nuo 1 dienos spalių iki 1 dienos gruodžio šių metų naujai užsirašantiems dien
raštį “Laisvę” yra duodama už nužemintą kainą.

Už $5 Metams ir už $2.75 pusei metų
Reguliarė “Laisvės” kaina metams $5.50 ir pusei metų $3.00. Seniems skaityto

jams kainoje nėra nuolaidos. Bet kurie iš senų skaitytojų laike vajaus atsinau
jins “Laisvės” prenumeratą metams, gaus dovanų $1.00 vertės knygų.

Puikios Piniginės Dovanos Kontestantams:
1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6—$15;

7—$12; 8—$10; 9—$7, ir 10—$5.

Prašome kiekvieno miesto ir miestelio dienraščio “Laisvės” patriotus stoti į 
vajų. Visur reikia rūpintis gavimu naujų skaitytojų, kiekviena kolonija turi būti 
kontestanfų lentelėje.

Dabar labai prielankios aplinkybės platinimui dienraščio. Truputį geriau eina 
darbai, lengviau su pinigais; antra, gręsiantis imperialistinis karas sujudino 
žmoniją sekti žinias. Tais atžvilgiais bus lengviau gauti naujų skaitytojų.

Prašome Tuojau Užsiregistruoti, Kurie Dalyvausite Vajuje.
Svarbu stoti į vajų pačioje pradžioje. Geresni orai; lengviau vaikščioti po 

stubas. O stubose geriausi būdai gavimui naujų skaitytojų.

Dovanos Seniems Skaitytojams

Turkijos užsienio reikalų ministeris Sukru Saraco- 
glu, dabar tariasi Maskvoj; dešinėj: Rumunijos už- 

į j #
sieninių reikalų ministeris Grigore Gafencu, 

kuris žada lėkti Maskvon tartis.

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo]

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

r»aut»(M0©iiiiihGca

"Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROSIU GĖRIMŲ

Lietuvių Kuro Kompanija
{DEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
J JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
• • •

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

•
TRU-EMBER FUEL CO., INC.

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonai* EVergreen 7-1661

Seni skaitytojai, kurie laike vajaus atsinaujins “Laisvę” visiem metam, gaus 
dovanų $1.00 vertės knygų. Šios knygos yra skiriamos dovanoms:

• Raistas
Parašė Upton Sinclair'

Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo
450 pusi. Kaina $1.00

• Mortos Vilkienės
Divorsas

Parašė Mikas Rasoda-Mizara
Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo

314 pusi. Kaina .$1.00

® Bešvintantis Rytas
Parašė St. Jasilionis

Puikus eilių rinkinys
288 pusi. Kaina 50 Centų

® Dingus Rožytė
Parašo Pranulis

Gražus eilėraštis, 32 puslapių
Kaina 15 Centų

Knygos apie Sveikatą
• Alkoholis ir Spiritiniai 

Gėrimai
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

Patarimai kam naudojant alkoholis yra 
naudingas ir kam kenksmingas 

160 puslapių. Kaina 50 centų

® Tūli Mūsų Parazitai
Paraše Dr. A. Petriką

Aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, kuriais žmogus turi kovoti. Pa

mokinimai kaip nuo jų apsivalyti.
. 122 puslapių. Kaina 50 centų

© Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

42 puslapių. Kaina 15c

Kurių iš aukščiau minėtų knygų kaina yra žemiau $1.00, galima pasirinkti dvi
ar daugiau, vieno dolerio vertės. Siųsdami mokestį pažymėkite, kokių 

knygų norėtumėte, o mes tuojau jums prisiusime.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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Wilkes Barre, Pa.
Mussolinio

Nušvietė

LAISVI Penktas puslapis

Ir
kurie lanko

ALDLD 12-to Apskričio ren
giamas didžiulis koncertas jau 
visai arti, jau liko tik dienų 
skaitymas, o ne savaičių, 
šis pakvietimas
mūsų rengiamus koncertus iš 
plačios apylinkės, bus jau 
paskutinis. Todėl spalio 15-tą 
dieną lai visi keliai veda į tą 
didžiulį koncertą, kurį rengia 
LLD 12-tas Apskritis dėl pa
ramos dienrašęio “Laisvės” ir 
sykiu dėl paties apskričio.

turiu da sykį priminti 
lietuvių visuomenei, 

meno spėkas mes tu- 
programos pildyme 

koncerte. Imant iš to
liau, bus L. Kavaliauskaitė iš 
Brooklyn©, S. Kuzmickas ir 
Violet Kuzmickienė iš She
nandoah, V. Valukas su jau
nuoliais ir O. Vanagaitė 
Scrantono, " 
iš Wyoming,

Wilkes-Barre. Bus pa- 
puikių deklamacijų 

mergaičių wilkes-bar- 
Prie to, bus suvaidin- 

veikaliu- 
da ir Mai- 
tokia bus

Shenly dalyje
Svarbiausiu kalbėto jum bu

vo Robert Minor. Jis perbėgo 
visą parsidavėlių Chamber- 
laino, Daladierio, 
ir Hitlerio istoriją,
dabartinį imperialistinį karą 
ir parodė, kodėl taip greitai 
vokiečiai sumušė lenkus.

Jaunųjų Komunistų Lyga 
sudainavo keletą dainų, pri
taikytų tai dienai
draugas paskaitė ištraukas iš 
veikalo

Ir vienas

NOTICE is hereby given that License No. 
L 628 has been issued to the undersigned 
*“ —" wine and liquor at retail 

132A 
Law at 1082 Bergen Street, __ 

of Brooklyn, County of Kings, to

to sell 
Section 
Control 
rough 
be consumed off the^premises.

ALBERT MULLER
1082 Bergen Strt-et, Brooklyn, N. Y.

retail under 
of the Alcoholic Beverage 

“ ~ Bo-

NOTICE is hereby given that Licensd No. 
RL 3132 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 59 Johnson Ave- 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be

59

consumed on the premises.
HARRY STRIHARSKY 

& WILLIAM WARANITSKY
Johnson Ave., Brooklyn, N.

Bo
to

NOTICE 
RW 387 
to sell

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

Section į32A 
Control Daw 
rouirh of ' F

wine at retail under 
the Alcoholic Beverage
1145 Broadway, 

, County of Kings,

and 
of 1 
at

rough of ’ Brooklyn,
be consumed on the premises.

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway, Brooklyn, N.

Bo
to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3531 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Bo

to

Section 132A of the Alcoholic
Control Law at 3003 Avenue 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

DANIEL BURNS
3003 Avenue L, Brooklyn, N.

L.
Kings,

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 1116 Manhattan 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

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

Beverage 
Ave., Bo- 
Kings, to

I NOTICE is hereby given that License No. 
RW 537 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 206 Wyckoff Ave- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GUNDE LEICKERT SCHUELE 
206 Wyckoff Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ___
CTR 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 918 Halsey St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ARCADIA BALLROOM CO- Inc. 
918 Halsey St- Brooklyn, N. Y.

No. NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Ave- Bo- 
Kings, to

Section 132A of 
Control Law at Ft. 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

AUGUST I ~ ~ 
Ft. of Voorhies Ave-

the Alcoholic
of Voorhies

ROEDER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7405 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
St- "

Section 132A of the Alcoholic
Control Law at 109 Nassau 
rough I of Brooklyn, . County of Kings, 
be consumed on the ‘premises.

MARY LOCOCO SERAO
109 Nassau St- Brooklyn, N.

Bo
to

NOTICE is hereby given that License No. 
EB ^198 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 *tof 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1906 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

P. & M. DELICATESSEN. INC. 
1906 Avenue M Brooklyn. N. Y.

Čia 
plačiai 
kokias 
rėsime 
šiame

ir sudainavo dainą, 
pritaikytą žuvusiam draugui 
Doran Ispanijoje. Ragino 
remti “Daily Workerį” il
tinį radio pusvalandį.

—o—

pa- 
vie-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2948 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
CoTitrol Law at 3622 Quentin 
1710 
lyn, 
the

132A of
Law at

East 37th Street, 
County of Kings, 

premises.
PATRICK 

d-b-a Quentin 
Quentin Rd.,3622 _______

& 1710 East 37th St.,

Alcoholic Beverage 
Rd- and 

Borough of Brook- 
to be consumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
CW 9 has been issued to the undersigned 
to sell 
Section 
Control 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB. Inc.
386 Troutman Street, Brooklyn, N.

beer 
132A 
Law

and
of

at 386 Troutman

wine at retail under 
the Alcoholic Beverage 

Bo
to

St..
Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3793 has been issued to the undersigned 
to se|l beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 270 Smith
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

MARY WHIT!
270 Smith St- Brooklyn, N.

Beverage 
St- 

Kings,
Bo

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3829 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 699 Gates Avenue, 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

GLENMORE BAR & GRILL, Inc. 
699 Gates Ave- Brooklyn, N.

Beverage 
Bo

to

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11249 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
the

lyn, 
the

437

Alcoholic 
Ridgewood 
County of 

premises.
JOSEPH J. 

Ridgewood Ave-

retail’ under Section, 75 of 
Beverage Control I>aw at 
Avenue,
Kings,

Control
Borough of Brank

to be consumed

VAUGHAN
Brooklyn, N.

off

DOYLE
Bar & Grill

Brooklyn, N.

is
Radišauskiūtė

John Muldow-

O

Tai
šiame koncer-

apskričio val- 
prisieina pasi-

Apšvietos 
skaitlingai

ney is 
sakyta 
jaunų 
riečių.
ta labai juokingas 
kas “Kontrolis,’ 
kis su Tėvu, 
mūsų programa 
te.

Dabar mums 
dybai da sykį
kviest į talką visas LLD kuo
pas, LDS kuopas, lietuvius 
partijiečius, dienraščio “Lais
vės” skaitytojus ir naujai su
sitverusį Moterų 
Kliubą, patiems
dalyvauti, nepaliekant nei sa- 

'vo draugių bei draugų, nes 
šią progą praleidus reikės 
gailėtis, be tokio koncerto mū> 
sų apylinkėj ilgai nebus.

prasidės lygiai 6 
vėliau. Todėl vi- 
laiku pribūti. Po 
bus muzika šo-

Rugsėjo, 28 d. vakare įvyko 
prakalbos MD svetainėj. Kal
bėjo L. Prūseika. žmonių su
sirinko netoli šimto, daugiau
sia pirmeiviai. Pirmininkavo 
J. Urbonas. Prakalba padarė 
labai gerą įspūdį. Prūseika 
kalbėjo dviem atvejais. Vie
noj kalboj palietė dabartinę 
situaciją, o antroj — aiškino 
apie lietuvių ir amerikonų 
spaudą, apie kongresą ir apie 
Vilniaus užėmimą per Sovie
tus. Klausimų buvo nedaug ir 
visi buvo patenkinti. Padary
ta kolekta ir surinkta $7.

—o—
Rugs. 25 d. pasimirė Pitts

burgh© nortsaidės senas gy
ventojas Adomas Jankus. Tu
rėjo apie 66 metus amžiaus. 
Paliko moterį ir dvi ženotas 
dukteris ir du sūnus. Vienas 
sūnus neseniai užbaigė gydy
tojo mokslą ir apsigyveno 
Chicagoje. Velionis buv6 pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis šv. Kazimiero kapinėse.

— o—
d. ryte CIO uni- 

Crucible
Pikietavo todėl,

NOTICE 
L 494 
to sell 
Section 
Control 
of Brooklyn, County of Kings, 
consumed off the premises.

NAT T. SPERLING 
361 DeKalb Ave. Brooklyn, N.

Rugsėjo 23

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

wine and liquor at retail 
132 A of the Alcoholic

Law at 361 DeKalb Ave- Borough 
Brooklyn,

under 
Beverage

to be

NOTICE hereby given that License No. 
L 1324 has been issued to the undersigned 
to. sell 
Section 
Control 
of 
consumed

No-
savo

čia

Koncertas 
valanda, ne 
sus prašome 
programos
kiams, valgių ir gėrimų. 
Tintieji pasimatyti su 
draugais ir draugėmis, 
juos galėsit rasti.

Vieta visiems yra žinoma 
— Lietuvių Progresyvių Kliu- 
bo svetainėj, 325 E. Market 
St., Wilkes-Barre, Pa.

Beje, reikia priminti, kad 
draugas P. Šlekaitis iš Scran- 
tono rašo, kad jų mieste eina 
didelė mobilizacija vyrų ir 
moterų, žinoma,-tai ne į ka
rą, bet j tą didžiulį koncer
tą, o gal kiti miestai turi sa
vo slaptas mobilizacijas ir no
ri mus netikėtai užpult. Mes 
apskričio valdyba esam prisi
rengę prieš viską atsilaikyti 
ir savo prižadus išpildyti.

12-to Apskr. Valdyba.
---- O-----  *

Vardai Tų, Kurie Prisidėjo su 
Keletu Centų Lietuvos 

Draugam Paremt
J. Ulinskas, V. Rumžis, O. 

Miliauskienė, O. Kiutulienė, 
ir V. Sandargas po 5 centus; 
J. D a u g e r d a s, A. Sodau- 
ninkas ir P. Papievis po 10c; 
J. Visockis 15c; A. Bažis 30c.

Gaila, kad maža auka. Bet 
ačiū tiem draugam ir drau
gėm, kurie prisidėjo su kele
tu centų pagal išgalę.

Su šiuo doleriu iš mūs čia
bus pasiekę centrą 5' ar 6 do
leriai su viršum dėl Lietuvos 
draugu.

PITTSBURGH, Pl
ĮVAIRIOS žinios

Rugsėjo 28 d. jvyko pami- 
Komunistų' Partijos 
sukakties Carnegie 
Federal St. žmonių 
apie pora tūkstančių 
Lietuvių irgi matėsi 

Kalbėjo Ben. Croater 
Cussy, kandidatai į 
konsilmanus. Aiškino, 
reikalavimus

nėjimas 
20 metų 
Hall ant 
susirinko 
iš visur, 
būrelis, 
ir M. 
miesto 
kokius 
KP savo platformoje, 
rodė, kaip Pittshurgho 
klos direktoriai nenori

KP mi-

išstato 
Pripa- 
moky- 
duoti

mokyklos svetainės 
tingus laikyti. Taip direkto- 

s u mokyklariai pasielgė

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 923 Franklin 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the 

FRANKLIN
923 Franklin Ave-

Beverage 
Bo

to
Ave.,

premises.
TAVERN, Inc.

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 180 Irving 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.
CARLO GANASSA & ANGELO 

(New Ridgewood Casino)
180 Irving Ave- Brooklyn, N. Y.

Beverage
Ave- Bo-
Kings, to

RATTINI

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3537 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic - 
Control Law at 155 Greenpoint 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Ave- Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Ave- Bo- 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License ___
RL 2888 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 Ave- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NIKITA MUCHA
109 Graham Ave- Brooklyn, N. Y.

No.

ja pikietavo plieno 
Co. dirbtuvę.
kad kai kurie nariai nemoka 
unijinių duoklių. Kompanija 
pasišaukė policiją, pribuvo 
apie 15 policistų su vežimais, 
bet nei vieno neareštavo.
gelis lietuvių dirba toje išdir- 
bystėje ir yra atsilikę su duo
klių mokėjimu. Tai labai ne-

Dau-

gerai.
Kitos dirbtuvės irgi 

jo dirbti pilną laiką, 
lis darbininkų gauna 
kurie pirmiau dirbo.

D. P. Lekavičius.

pradė- 
Dauge- 
darba,

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marlon St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way Ir Chauncey stočių BMT Llnft» 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 6-6191

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE hereby given that License No. 
RL 3266 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 
Control 
of 
consumed

132 A of the Alcoholic 
Law at_ 98 Berry Street, 

Brooklyn, 
on
STEPHEN

St- 
---  

hereby given that 
has been 

wine 
132 A

98 Berry

Beverage 
Borough 

to beCounty of Kings, 
ie premises.

LEWICKE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
L 537 
to sell 
Section 
Control 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be

License No. 
issued to the undersigned 

and liquor 
of 
at

at retail under 
the Alcoholic - Beverage 
43 Schermerhorn St- 

to

43

consumed off the premises.
CHARLES LOFFMAN 

d-b-a Boro Hall Liquor Store 
Schermerhorn St- Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail 
132 A of .the Alcoholic 
Law at 4105 Avenue U,

NOTICE
RW 529 
to sell 
Section
Control
of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

GEORGE H. POHMER 
George’s Ix>g Cabin

4105 Avenue U Brooklyn, N. Y.

under 
Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 56 has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
the Alcoholic Beverage 
1060 Broadway,

to sell
Section
Control
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed off the premises.

JOSEPH CANEPA
1060 Broadway, Brooklyn, N.

132 A 
Law

of
«t Bo- 

to

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 57 has been issued to the undersigned 
tojsell wine and liquor at retail 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 941 Coney Island 
rough of Brooklyn, County of 
bo consumed off the premises.

PATRICK V. MELIA
941 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

under 
Beverage 

Ave., Bo- 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3015 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 713 Rockaway Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SIDNEY JURIS, Adm. 
Estate of Harry Juris

713 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3225 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Ave- Bo

to

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 
Control Law at 55 — 4th Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

FELICE MANCARUSO
55 — 4th Ave.,‘ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3543 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 
Control 
rough 
be consumed on the premises. 
GYMNASTIC ASSOCIATION 

FALCON ALLIANCE,

132A of the Alcoholic
Law at 188-190 Grand __

of Brooklyn, County of Kings, to

Beverage
St- Bo-

Section 132A of the Alcoholic
Control Law at 575 Johnson 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

JOHN SCHAEFER
575 Johnson Ave- Brooklyn, N. Y.OF POLISH 

Nest 14 of 
WILLIAMSBURGH, Inc.

188-190 Grand St- Brooklyn, N. Y.

and liquor at
of the Alcoholic

at 584 Grand St-
County of Kings,

the premises. '
WILLIAM WILKS

St. Brooklyn, N.

wine
132 A

Brooklyn, 
off

retail under
Beverage 
Borough 

to be

hereby given that License No.NOTICE
RL 7321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 125 Bedford Ave- 169 
No. 10th St- Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

REBECCA MARON
125 Bedford Ave- Brooklyn, N. Y.
169 No. ’

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 
Control 
rough of Brooklyn, . „ .
be consumed on the premises.

MICHAEL LEIPUS 
324 Devoe St- Brooklyn, N.

132A of the Alcoholic Beverage 
Law at 324 Devoe Street, 

County of Kings,
Bo

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3660 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Bo

to

10th St.

NOTICE
RL 3485
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Borough 

to be

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control -Law at 7002 New Utrecht Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

VINCENT PELLEGRINO 
7002 New Utrecht Ave., Brooklyn, N.

Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 247 Pennsylvania 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

FRANK MARKIEWICZ 
Penn Bar & Grill

247 Pennsylvania Ave- Brooklyn, N.

Ave., 
Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3^66 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 67 Jay Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN RINKEVICH, Jr.
67 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 2813 has 
to sell beer, 
Section 132 A 
trol Law at 
of Brooklyn, . „ . .
sumed on the premises.

WHITE EAGLE HALL CO- Inc. 
724-726-728—5th Ave- Brooklyn, N. Y.

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

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

Borough 
be con-

724-726-728—5th Ave- 
County of Kings, to

Bo
to

Y.

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 49 Ten Eyck St- 
of Brooklyn, County of Kings, 
consumed on the premises.

JOSEPH MOKOLA
49 Ten Eyck St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

Beverage 
Bo

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3704 has been 
to sell 
Section 
Control 
rough 
be consumed on the premises.

PATRICK DOYLE
4419 Avenue N, Brooklyn, N.

beer, wine 
132A of 
Law at

of Brooklyn,

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 

the Alcoholic
4419 Avenue 

County of

Beverage 
N, 

Kings,
Bo

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2999 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
Control Law at 426 
rough of Brooklyn, 
be consumed on the 

MATEUSAS 
5th St-426 So.

Alcoholic Beverage 
So. 5th Street, 

County of Kings, 
premises. 
SIMONAVICIUS 

Brooklyn, N.

Bo
to

No.NOTICE 
RL 3375 
to sell 
Section 
Control 
rough 
be consumed on the premises.

MAURICE H. PRICE 
2081 Flatbush Ave- Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

beer, wine and liquor at retail under
Beverage

Ave- Bo- 
Kings, to

132 A of the Alcoholic 
Law at" 2081 Flatbush 

of Brooklyn, County of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3193 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wineoand liquor at retail under 
Section 132 A of the
Control 
600-2 E. 
County of 
premises.

LA 
4-5 Newkirk Plaza 
& 600 E. 16th St-

132A of
Law at 4

16th St., 
Kings, to

Alcoholic Beverage 
Newkirk Plaza and 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

SALLE R. & F. CO. Inc.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Winery 
signed 
132 of 
at 182 
County 
premises.

JOSEPH DELLA MONICA 
d-b-a Delmonico’s

15th St., Brooklyn, N. Y.

58 has been issued to the under- 
to manufacture wine under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

182

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 8 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 132A 
of the alcoholic Beverage Control 
182 — 15th St- Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH DELLA MONICA 
d-b-a Delmonico’s

182—15th St- Brooklyn, N.

Law at 
Brooklyn, 

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
L 254 has been issued to the undersigned 

wine and liquor 
132 A 
Law

to sell
Section
Control
rough of Brooklyn, 
be consumed off the premises.

KURLAND WINE & LIQUOR, Inc.
408 Jay St- Brooklyn, N.

of 
tit

at retail under 
the Alcoholic Beverage 
408 Jay Street.

County of Kings,
Bo

to

Y.

NOTICE Is hereby given that License No.
L 284 ’ ‘
to sell 
Section 
Control 
rough . . . _ .
be consumed off the premises.

HENNESSY WINE & LIQUOR, Inc. 
34 Flatbush Ave- Brooklyn, N.

has been issued to the undersigned 
wine and liquor at 
132 A 
Law

of Brooklyn, County of Kings,

of
at

retail under 
the Alcoholic Beverage 
34 Flatbush Ave- Bo

to

Y.

NOTICE 
RW 415 
to sell 
Section 
Control 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the .premises.

JOSE ARAZOSA
47 Atlantic Ave- Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer 
132 A 
Law

and 
of 
at

wine at retail under 
the Alcoholic Beverage 
47 Atlantic Ave- Bo-

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 400 has been issued to the undersigned 
to sell 
Section 
Control

beer 
132 A 
Law at

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

PETER NAAS
145 Franklin St- Brooklyn, N. Y.

and wine at retail under 
of the Alcoholic Beverage

145 Franklin Street, Bo-

!s hereby given that Incense ' 
has been issued to the undersig 
beer 
132A 
Law

and wine at retail under 
of the Alcoholic Beverage, 

at 12 Carlton Ave- Bo-
County of Kings, to

NOTICE 
RW 416 
to Hell 
Section 
Control
rough of Brooklyn, 
be consumed on the premises.

FRANK TECHET 
(Midwood Rest)

12 Carlton Ave- Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License Slo. 

has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail 
132A of the Alcoholic

Law at 3712-14 — 13th

NOTICE 
RW 375 
to sell 
Section 
Control 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

ANDREW ERCOLINO 
(Red’s Rest.)

13th Ave- Brooklyn, N. Y.

under 
Beverage 

Ave., Bo- 
Kings, to

3712-14

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2752 has been issued tb the undersigned 
to sell 
Section 
Control 
rough 

consumed on the premises. 
DAVID STOLLER 

(Adm. Original
& 17 Myrtle Ave-

be

15

beer, wino and liquor at retail under 
Beverage 

Ave- 
Kings.i

132A of I 
Law at 15 

of Brooklyn,

the Alcoholic
& 17 Myrtle 

, County of

Dave's Busy

Bo
to

Bee) 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
RL 7446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 95 Bedford 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the 
FRANK 'DALY & 

> ’ Park 
95 Bedford Ave-

Beverage
Ave- Bo-
Kings, to

premises.
ANTONIO 

View Inn
Brooklyn. N. Y.

PLONSKI

Section 132 A of the Alcoholic
Control Law at 1364 Myrtle 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

ANNA GEBIG
1364 Myrtle Ave- . Brooklyn, N.

Ave., 
Kings,

Y.

NOTICE is hereby given that License* No. 
RL 3874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 174 Bedford Ave- 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

CHARLESTON BAR $ GRILL. Inc. 
174 Bedford Ave- Brooklyn, N.

Beverage 
Bo

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3547 has been 
to sell beer, wine 
Section 132A of 
Control Law at 
rough of Brooklyn, 
be consumed on the pr

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 

the Alcoholic Beverage 
657 Broadway, 
County of Kings, 

)d on the premises. 
GERHARD BOHLSpN

Bo
to

657
(George’s Rest.)'’

Broadway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3822 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Ave- Bo- 
Kings,

Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 769 Metropolitan 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

SPIEZIO’S GRILL, Inc.
769 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3383 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 

St- Bo- 
Kings, to

Control Law at 1515 — 69 th 
rough/ of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

FRED GUGLIELMELLI 
(Homewood Bar & Grill)

1515 — 69th St- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3246 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 964 Halsey
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

HALSEY SPIRITS, Inc.
964 Halsey St- Brooklyn, N.

Beverage 
St

if ings.
Bo

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 148 Hoyt Street, 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
bo consumed on the premises.

JOHN HEISSENBUTTEL 
St- Brooklyn, N.148 Hoyt

NOTICE 
RL 2918

Bo
to

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 767 Fulton Street, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

THOMAS KENNY 
Fulton Tavern

767 Fulton St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3741 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 2628 Atlantic 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

GUISEPPE CALABRESE 
2628 Atlantic Ave- Brooklyn, N.

Beverage 
Ave- Bo

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3566 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A 
Control Law 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

JOHN M. KENNEDY 
1550 Fulton St- Brooklyn, N. Y.

of 
at

the Alcoholic Beverage 
1550 Fulton Street, Bo

to

NOTICE is’’ hereby given that License No.' 
RL 3517 has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
Beverage

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Ū____
Control Law at 1048.-1064 Ocean Parkway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, -to 
be consumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP. 
1048-1064 Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2854 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and litfuor at retail under. 
Section 182A of the Alcoholic 
Control Lgw at 1408a Newkirk .w.c
rough of Brooklyn, County of Kings, 
bo consumed on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
Gerard's Tavern

1408a Newkirk Ave- Brooklyn, N.

Beverage 
Ave- Bo

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3421 has been issued to the undersigned 
to sell 
Section ______  ______
Control Law at 964 Coney Island Ave- Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, 
bo consumed on the premises. 

PATRICK J. McGRATH
964 Coney Island Ave- Brooklyn, N.

beer, wine and liquor at retail under
132A of the Alcoholic Beverage

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3298 hlieį been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section ‘ ‘ ‘ _____
Control Law at 547 Morgan Avenue, 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

KONSTANTY SINKIEWICZ 
547 Morgan Ave- Brooklyn, N.

132A of the Alcoholic Beverage ------ Bo. 
to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3437 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 553-555 Fulton St- 6-8-10 
DęKalb Avenue, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises

MEYER’S CANDIES, Inc. 
553-555 Fulton St- 
& 6-8-10 DeKalb Avė Erc?klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 882 Manhattan 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
d-b-a Pallas Rest.

Manhattan Ave- Brooklyn, N.

Beverage 
Avc- 
Kings,

Bo
to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3576 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 411 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3117 has l>cen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1522 Bergen St- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARY SPINELLI
1522 Bergen St- Brooklyn, N. Y.

882

NOTICE is hereby given that License 
RL 2923 has been issued ttf the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 52 Meserole 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

CHESTER BONETSKI 
52 Meserole Ave- Brooklyn, N.

No.

Beverage 
Bo

to
Ave- 
Kings,

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3637 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1054 Broadway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

HENRY FITSCHEN 
B’way Bar & Grill

1051 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3652 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 
Control 
rough 
be consumed on the premises.

SERGEI GORBALOFF 
Eagle Restaurant

123 Glenmore Ave- Brooklyn, N. Y.

132A of the Alcoholic 
Law at 123 Glenmore 

of Brooklyn, . County ,of

Beverage 
Ave- Bo- 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3852 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
445—13th 
of Kings,

Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 1224—8th Ave- 
St- Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises.

JOHN GALLAGHER 
Ave- 
St.

1224—8th 
445—13th Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 2934 __ .... ______
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 261-7 Driggs 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

DOM, Inc. 
261-7 Driggs Ave- Brooklyn, N. Y.

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

Beverage 
Ave- Bo- 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 815 Franklin 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

PAPPAS BAR & CHOP HOUSE. Inc. 
815 Franklin Ave- Brooklyn, N. Y.

Beverage
Ave- Bo

to

NOTICE is hereby given that License No.
RL ------
to sell 
Section 
Control 
rough

3757 has been issued to the undersigned 
beer, wine and liquor at retail under 

132A of the Alcoholic Beverage 
Law at 1120 Broadway, Bo- 

of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
SAM HAIMSON & LOUIS RACHLEFF 

1120 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is' hereby given that License No. 
RL 3219 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1154 Broadway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

OLD BELL INN 
(Lawrence Hall)

1154 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of I 
Control Law at 
rough of Brooklyn, 
be consumed on the 

FRANCIS 
1450 Broadway,

the Alcoholic 
1450 Broadway, 

, County of Kings, 
premises.
P. FARRELL 

Brooklyn, N.

Beverage 
Bo

to

No.NOTICE is hereby given that License ___
RL 3341 has been issued to the undersigned 
tc sell beer, wine and liquor at retaįl under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 212 Berry. Street, 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

ANTHONY SZMASZEK
212 Berry St- Brooklyn, N.

Bo
to

is hereby given that License No.NOTICE
RW 580 has been issued to the undersigned 
to sell ' ... _ "
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law' at 509 Nostrand Ave- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on (he premises.

MATTHEW FERRARA 
d-b-a Joe’s Sea Food

Nostrand Ave- Brooklyn, N .Y.

beer and wine at retail under

509

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2916 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 13-15 Grand St. Ext- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

MICHAEL NEWMAN 
Lucky Bar and Grill

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

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3786 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 704 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings,- to be con
sumed on the premises.

THE COVE RESTAURANT, Inc. 
704 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7364 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 406 South 3rd St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WALTER AMBROSE
406 South 3rd St.’, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3089 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 74 Rochester Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY PRIMAVERA
74 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3112 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 914 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, 3® be ran-, 
sumed on the premises. ■;

MATHIAS LAUKUS 
Oasis Bar and Grill

914 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3315 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 344 Marcy Ave- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
Armory Tavern

344 Marcy Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 409 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BENITA TAMELIS
755 —• 3rd Ave- Brooklyn, N. Y.

755 3rd Avenue, Borough

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 553 has been issued to the undersigned 
to sell ' beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 485-487 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRIEDERICH JULIUS MERKEL 
485-487 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 411 hąs been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail " under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 170 Avenue T, Borough 
of Brooklyn, County of" Kings, to be con
sumed on the premises.

GIOVANNI PIZZUTO 
and BASILIO IMBURGIA

Avenue T, Brooklyn, N. Y.170

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 414 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 1833-1835 Douglas St- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROUMANIAN PEASANT, Inc.
Douglas St- Brooklyn, N. Y.1833-1835

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

NOTICE
RW 520 
to sell 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Leonard St- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

TONY BALCAN
137 Leonard -St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 941 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail -.under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 128 North 10th Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on

128 North

the premises.
JOHN ANDERSON

16th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 795 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1133 Washington Ave. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

RAY WOLFF
1133 Washington Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 775 has been . issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

Borough

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2937 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 279 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES HAEM ER
279 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3330 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 257 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH BITTERMAN
257 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOT1CE is hereby given that License No. 
RL 3799 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 8500 Fourth Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of 
sumed on the premises.

LA TOURAINE 
8500 Fourth Ave.,

Kings, to be con-

CAFE, Inc.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3304 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 343 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

RONALD YUREWICZ
343 Broadway Brooklyn, N.

NOTICE. is hereby given that License No. 
RL 7251 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol at 384 Broadway-321 Division Ave- Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

HARRY GRAFF
(d-b-a Kingsley Bar and Grill) 
Broadway

a-k-a 321
384

Division Ave. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
RL 3658 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law- at 1200-2 Liberty Ave- Borougn 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER 
(Nathan’s Delicatessen and Rest.) 

1200-2 Liberty Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3003 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 281 Nostrand 
of Brooklyn, County of 
sumeo on the premises.

CLIFTON BAR & 
281 Nostrand Ave-

Ave.. Borough 
Kings, to be con-

GRILL. Inc.
Brooklyn, N. ¥•

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 267) has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 774 Third Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the .premises.

SUZANNA WAITELIS, Admx.
774 Third Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2938 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retiRl under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 1506 Neck Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK SOLAN 
d-b-a Ocean Tavern

1506 Neck Rd- Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RW 413 has been issued to the undersigned 
to sell
Sectiop 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 32 Withers St- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PHILIP MURANO
Adm. of Estate of Anthony Bamonte 

(Withcr’s Grill)
Withers St- Brooklyn, N. Y.

beer, and wine at retail under

trol Law at 76 Montague St- 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

WILLIAM H. VAN VLECK.
76 Montague -St-

Inc.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3881 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 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

OWEN CAFFREY
101 Nassau Ave- Brooklyn, N. Y.

101 Nassau Avenue, Borough

32

NOTICE is 'hereby given that License No. 
RL 3578 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 399 Nostrand Ave. and 295 
Putnam Ave- Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HARRY NUDEL & LOUIS LEVINE 
d-b-a Buckhorn Grill 

Nostrand Ave. 
Putnam Ave-

399
295 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3549 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic'Beverage Con-

■ —....................... ■ 980
of

trol Law at 890 Franklin Ave. and 
Carroll St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES G. ANAGNOS
(d-b-a College Rest., Bar & Grill) 

899 Franklin Ave.
980 Carroll St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1181 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1081 Liberty Ave- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JOSEPH VINCENT DELANEY. Sr. 
0081 Liberty Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1522 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Seotion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 36 Newkirk Plaza. Borough 
of Brooklyn, County of-- Kings, to be con
sumed off the premises.

NEWKIRK STATION LIQUORS 
and WINES, Inc.

36 Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3202 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law' at 
1533 Broadway, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

EDWARD G. LAWLER 
& JAMES LAW EEK 

(Lawler Bros.)
1533 Broadway Brooklyn.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3364 has been issued to the undersigned 
to seH beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 280 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LITHUANIAN AMERICAN 
CITIZENS CLUB

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3173 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 473 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STANLEY MISIŪNAS
473 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3752 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 595 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY VERRUTO 
EDWARD CURCIO & JAMES CURCIO 

d-b-a Miami Restaurant
1595 Union Ave., Brooklyn, N. Y



šeštas puslapis LAISVfi šeštadienis, Spalių 7, 1939

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Popiežius Bijo Sovietų 
įsivyravimo; tai Perša 

Greit Baigt Karą
Roma. — Popiežius diplo

matiškai darbuojasi, kad 
bepusiškos šalys įkalbėtų 
Anglijai ir Franci j ai taiky
tis su Vokietija. Ko popie
žius labiausiai nori, tai iš- 
naujo atsteigt kad ir ma
žesnę Lenkiją kaipo katali
kišką valstybę.

Popiežius bijo, kad jeigu 
karas bus ilgiau tęsiamas, 
tai naziai pasės savo “pa- 
goniškumą” toj Lenkijos 
daly j, kurią jie yra užėmę. 
Antra, popiežius bijo, kad 
jeigu karas ilgai eis, tai 
būk Vokietija galėsianti 
perdaug susi rišt su Sovie
tais. Trečia popiežiaus bai
mė dar didesnė, — kad jei-

London. — Anglijos už
sieninis ministeris lordas 
Halifax pareiškė, kad jeigu 
Vokietija siūlys taiką An
glijai, tai turės duot rimtų 
užtikrinimų. Anglija jau

_ netikinti Hitlerio žodžiu ir
Sovietai galėsią tapt viso | esanti pasiryžus kariauti 
pasaulio viešpačiais. iki galo, kol hitlerizmas bū- Naziai Priversti Atsisakyt

■ sias sukriušintas. Nuo Lietuvos
Berlin. — Vokietija pir

miau turėjo tikslą paimt į 
savo “įtakos ratą Lietuvą” 
ir kitas Baltijos šalis. Da
bar gi Vokietija jau atsisa
kė nuo savo planų Lietuvo
je ir kitose šalyse palei ry
tinį Baltijos Jūros pakraštį, 
kaip praneša N. Y. Times 
korespondentas.

Didžiausi Taksai Visoje bulgarai nori drau- 
Anglijos Istorijoje

London. — Anglijos val
džia nustato, kad žmonės 
abelnai turės mokėti 35 pro
centus taksų-mokesčių nuo 
įplaukų iki ateinančio ba
landžio mėnesio, o paskui 
jau 37 ir pusę procento.— 
Tai bus aukščiausi taksai 
visoj Anglijos istorijoj, virš 
7 kartus aukštesni, negu 
1914 metų pabaigoj.

Kapitalistai, gauną iki 
500 tūkstančių dolerių paja
mų per metus, turėsią iš
mokėt valdžįai tris ketvir
tadalius visų savo įplaukų. 
O jeigu karas ilgiau už
truks, tai valdžia pradė
sianti taksuot ir susikrovu
sius kapitalus abelnai.

Pavieniai darbininkai tu
rės mokėt taksus jau nuo 
10 dolerių algos per savai-

Lietuva Nemato Sau 
Jokio Pavojaus iš 

Sovietų Pusės
Maskva.— Lietuva atšau

kė žymią dalį kariuomenės 
iš savo pasienių, kurie ru- 
bežiuojasi su Sovietais. Nes 
Lietuva nemato sau pavo
jaus iš Sovietų pusės.

Bet Estija ir Latvija di
dina savo pasienių sargy
bas.

Anglija Kariausianti iki Galo, 
Sako Jos Ministeris

GIŠKIAUSIŲ SANTIKIŲ 
SU SOVIETAIS

Sofija, Bulgarija. — Bul
garijos valdžia stengiasi 
sumegsti kaip galint geres
nius politinius ir prekybos 
ryšius su Sovietų Sąjunga.

Nesenai 72 atstovai Bul
garijos seimo atsilankė į di
džią Sovietų lauko ūkio pa
rodą Maskvoj. Tai buvo 
stambus ženklas draugišku
mo Sovietam.

padare 20

“Kariški Cigaretai”
Dabar pats Bulgarijos 

karalius Boris 
svarų cigaretų kaipo do
vaną J. Stalinui; Molotovui, 
Sovietų komisarų pirminin
kui, ir Vorošilovui, apsigy
nimo komisarui. Cigaretai 
pagaminti vien tik iš Bul
garijoj auginamo tabako, ir 

juos į Maskva lėktuvu nu
gabenęs pulkininkas Boi- 
dev, Bulgarijos oro laivyno 
galva.

Gal Anglų Karo Laivai Lydės 
Švedų Prekybos Laivus

London. — Anglijos val
džia svarsto, kad gal reikė
tų savo kariniais laivais ly
dėti ir saugot prekinius 
Švedijos laivus, plaukian
čius su produktais į Angli
ją. Nes Vokietijos subma- 
rinai iki šiol skandino Šve
dijos laivus vieną po kito 
taip, kad Švedija jau bijo 
savo laivais gabent reikme
nis Anglijai. Nazių subma- 
rinai panašiai nugąsdino ir

Anglija pirkdavo daugius 
pieniškų produktų ir mėsos 
iš Danijos ir kitų Baltijos 
kraštų. Bet Vokietijos sub- 
marinai tenaitiniuose van
denyse žymia dalim nukirto 
pi;istatymą tų valgio daiktų 
į Anglija.

JAPONŲ LAKŪNAI 
BRAZILIJOJ

Rio de Janeiro, Brazilija.— 
Nusileido Brazilijoj Japoni
jos lėktuvas, skrendantis 
apie pasaulį. Juomi lekia 
septyni japonai orląivinin- 
kai ir laikraštininkai.

Madrid, spal. 5.—Ispani
jos fašistų valdžia pakarto
ja, kad jinai laikysis bepu- 
siškai dabartiniame kare 
Anglijos-Francijos su Vo-

Japonai Nestiprinsią Sutar
ties prieš Sovietus

Tokio, spal. 5.—Japonija 
nestiprins pirmesnės sutar
ties su Vokietija ir Italija 
“prieš Kominterną,” bet 
dar neatmeta pačios sutar
ties, sako japonų valdžia.— 
Tikrumoj tai buvo sutartis 
prieš Sovietus ir prieš de
mokratines šalis apskritai.

Trockis Kursto Ameriką į
Karą prieš Vokietiją

Mexico City.— “Francija 
ir Anglija nedaro jokių 
rimtų atakų prieš vokiečių 
Vakarinę (tvirtovių) Sie
ną,” rašo L. Trockis “N. Y. 

| DIENRAŠČIO “LAISVES” JUBILIEJINIS

BANKIETAS
Rengia Philadelphijos Dienraščio “Laisvės” Rėmėjai

TAIPGI BUS KONCERTAS IR ŠOKIAI

BIRUTA RAMOŠKAITE
Sopranas, iš Hartford, Conn., 

dalyvauja programoje

įvyks Sekmadienį

Spalių 22 Oei
f

Koncertas prasidės 3 vai. po piety
Bankietas 6 vai, šokiai 7 vai. vakaro

M

R. MIZARA 
“Laisvės” Redaktorius, 

. sakys prakalbų

Times’ui.” Anglija ir Fran
cija dar nežada “laužyt be- 
pusiškumą Belgijos ir Švei
carijos,” tęsia* Trockis, “o 
laužymasis per šias dvi 
(mažas) šalis yra visiškai 
neišvengiamas, jeigu išsivy
sto tikras karas.”—Šitaip 
Trockis pataria Anglijai ir 
Franci jai sutrempt Belgijos 
ir Šveicarijos neutralumą.
Anglija ir Francija Nenori 
Kariaut be Amerikos Kaipo 

Talkininkes
Trockis mato, kad Angli

ja ir Francija dar “visai 
nenori kariaut,” kol Ameri
ka iš anksto užtikrins, kad 
jinai neleis vokiečiams su- 
mušt Angliją ir Francija.

Trockis pripažįsta, jog 
dabar Europoj vedamas ka

ras yra imperialistinis; o 
vis tiek jis “filosofiškai” 
kursto Ameriką į karą, 
prieš Vokietiją, ir tvirtina, 
kad Amerikos įsikišimas į 
šį karą esąs “visiškai neiš
vengiamas.”

Lietuvos šachmatininkai 
Argentinoje Laimėjo 

Antra Vieta 4- *.

Buenos Aires.—Lietuvos 
šachmatininkai — Mikėnas, 
Vaitonis, Luckis ir Taut- 
vaišas preliminariame loši
me savo grupėje laimėjo 
antrą vietą ii* išėjo j stip- 

| riųjų bloką lošti už Hamil- 
ton-Russell taurę. (Silpnes
nieji lošia už “Copa Argen
tiną.”)

Be to, moterų turnyre lo-7 c v

1 šia kaunietė p. Raclauskie-
! nė.

Atsarginis vyrų “tymo” 
žaidikas yra Ks. Andrašiū-

, nas, .bet dar jam neprisiėjo
i lošti, nes Lietifvos vyrai ne
rodo jokio nuovargio.

Čampionatui buvo skirta 
pasibaigt rugsėjo 20 dieną.

i Mikėnas savaitę po to los 
Argentinos mieste Rosario 
su kitų šalių čampionais, 

| nes jis iki šiol nepralošė, 
net rusui Alechinui. Ar- > 
gentines Šachmatininkų Fe-

| deracija apmokėjo visų “ty
mų” kelionę j abi pusi ir 
pragyvenimą, kol vyksta 

i ši “Olympiada.”

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Valdžia, be to, pakelia ne
tiesioginius taksus ant cuk
raus, papirosų, alkoholio ir 
cigaretų pakelis kaštuos 
kitų produktų. Paprasti! 
jau apie 27 centus.

Varo Ispanijos Pabėgėlius 
į Francijos Armiją

Paryžius, spal. 5.—Fran- 
cijoj dar tebėra koncentra
cijos stovyklose 200 tūks
tančių pabėgėlių iš Ispani
jos, daugiausia buvusių 
liaudiečių-lojalistų kareivių.

Francūzų valdžia davė 
jiem$ tokį įsakymą: Eiki
te į Francijos armiją ka
riaut prieš Vokietiją. O jei 
ne, tai būsite išgabenti į 
(fašistinę) Ispaniją.

Suimti 307 Chinai, Tykoję 
Nužudyt Tautos Išdaviką
Tokio. — Japonų užimto

je Chinijos dalyje tapo are
štuota 307 chinai vadinami 
“teroristai”. Jie padarę są
mokslą nužudyt Wangą 
Ching-wei, andai buvusį 
Chinijos ministerį pirminin
ką (kuris dabar veikia kaip 
Japonijos agentas).

Japonija skiria Wangą 
Ching-wei “galva Centrali- 
nės Chinijos valdžios,” ku
rią japonai žada įkurt atei
nantį mėnesį.

Ko Nori
Kunigas 
Coughlinas?

PARAŠER. MIZARA
Kaina 5c

Išleido 
“Laisvė1 

1939

Tuojau įsigykite šią knygelę ir sužinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygelė iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, kurie ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

___—

MUZIKALĘ PROGRAMĄ PILDYS SEKAMOS DAILeS SPĖKOS

Biruta Ramoškaitė,.
Soprano iš Hartford, Conn.

St. Kuzmickas, 
, i

Baritonas, ir

Violet Kuzmickienė,
Soprano iš Shenandoah, Pa.

Vincas Valukas su Sūnais
iš Scranton, Pa.

M. Vaidžiulienė su Dukra
Duetistės iš Philadelphijos

VINCAS VALUKAS 
iš Scranton, Pa., dainuos duetus 

su savo sūnais

Charles Valantis
Gros smuiko solo 
iš Philadelphijos

Nellie Statkevičiūtė ir
Jos Merginų Sekstetas 
iš Philadelphijos

Kąlbės R. Mizara 
“Laisvės” Redaktorius

Vietinis Lyros Choras
Dainuos šiame bankiete

Philadelphijos Merginų Sekstetas, vadovaujamas dainininkės 
NELES STATKEVICIŪTfiS

NEW AUDITORIUM HALL
711-15 SNYDER AVENUE

PHILADELPHIA, PA.

BUS DAUG SVEČIŲ Iš KITŲ MIESTŲ

STASYS KUZMICKAS 
Baritonas, iš Shenandoah, Pa., 
dainuos solus ir duetus
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WORCESTER, MASS
is 24 d. Rugsėjo LLD 11 Kp. 

Susirinkimo

Berlin, spal. 5.—Anglai 
buvo pasigarsinę, kad jų 
lėktuvai skraidę per Berly
ną ir mėtę lapelius-atsišau- 
kimus. Naziai atsako, kad 
nieks čia nematė anglų lėk

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. Pikniko Rengėjai.

(235-236)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

BALTIMORE, MD.
Sekmadienį, spalių 8 d., įvyks- 

prakalbos Lietuvių Svet., 853 Hol
lins St., Batlimore, Md. Pradžia 7 
vai. vakaro. Kalbės R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius. Anglų kalboj 
kalbės Alb. E. Blumberg. Įžanga 
veltui. Visus ir visas kviečiame atsi
lankyti. — Lietuvių Komunistų Par
tija. (234-236)

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILJONAS

vai. ryte, 29 En- 
LLD 11 kuopos 
ir atsiimkit šią 
knygą. Ir kurie

SO. BOSTON, MASS.
Iškilmingą bankietą su gera muzi- 

kale programa rengia N. A. L. Mo
terų Sąryšis nedėlelienį, spalių (Oct.) 
15 d., 7:30 vakare, lietuvių E. ir 
Silver Sts. svetainėj. Dainuos gar
sioji Harmonijos grupė, vadovybėj 
Helen Žukauskaitės. Delegatės iš
duos raportą iš ką tik atsibuvusio 
visuotino

Kalbės 
cesterio, 
Komiteto

Skaniausių valgių ir gėrimų bus 
iki valios. Tai bus iškilmė, kokios 
So. Bostone dar nėra buvę. Tikin
tas tiktai $1. Kviečiame visus atsi
lankyti. — Rengėjos.

Moterų Seimo.
M. K. Sukackienė iš Wor- 
Moterų Tarybos Centro 
narė.

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras ruošia vakarienę 

su gražia programa ir šokiais. Įvyks 
spalių 8 d. A. ir J. Kasmočių Svet., 
91 Steamboat Rd. Pradžia 5 vai. v. 
Rankioto bilietas $1.00, šokiams 35c. 
Geo Kazakevičiaus orkestrą iš 
Brooklyno grieš šokiams. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkes svečius da
lyvauti ir linksmai laiką praleisti.— 
Kom. (234-236)

5 
E 
E 
E

IGNAS SUTKUS 2

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam

PUIKUS
Restauracija;

Konjakai,

PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 
Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

STEAMBOAT INN
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

Oficialis 
vardas

I
Naujoje Gražioje Vieloje

.492 GRAND ST.' KAMPAS HOOPER ST.
2Čia d. V. Jaučius, finansų 

sekretorius, dalino nariams 
knygas. Tai yra šių metų lei
dinys “Lietuvių Tautinio At
budimo Pionieriai.” Parašyta 
dr. A.. Pctrikos. Tai yra 318 
puslapių knyga, su paveiks
lais pirmųjų . Lietuvos rašyto
jų. Kaip pradedi skaityti, tai 
nesinori skirties su ja, taip 
lengvai ir patraukiančiai skai
tosi. Kiekvienas lietuvis turė
tu ją perskaityti. Draugai, 
kurie dar neturite, ateikite 22 
d. spalio, 11 
dicott St., į 
susirinkimą 
taip brangią
dar nepasimokėjot duoklių už 
šiuos metus, pasimokėkit.

šiame susirinkime buvo per
skaitytas ir priimtas laiškas 
nuo Mass. Valstijos Kom. 
Partijos, kuriame kvietė mūsų 
kuopą dalyvauti, prisiunčiant 
delegatą j Kom. Partijos 20 
metų sukakties minėjimo kon
ferenciją. Susirinkimas nuta
rė šią Kom. Partijos 20 me- 

. tų sukakties konferenciją 
pasveikinti su maža auka $3.- 
75. O d. P. Sadauskas ap
siėmė savo lėšomis dalyvauti 
konferencijoj ir perduoti šias 
aukas. Aukojo šie draugai: 
J. Daugėla $1; po 50c, P. Ba
nionis ir J. M. L.; po 25c, P. 
Jucius, F. Petkūnas, B. Miza- 
ra, J. Skliutas, F. Mazurka, 
V. Pačiesa, Ig. Lozaravičia.

D. J. Kanapkis surinko ant 
blankos $1.70 LMS 
kalams ir pridavė 
kad pasiųstų, kam

Vėliau turėjom 
karo klausime. Čia
sakyti, kad susirinkimas buvo 
gražus ir nenuobodus, taip, 
kad draugai nenorėjo skirs
tytis. Laukiu ir ateinančio to
kio susirinkimo. ■' J. M. Li

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. rengia Card Party, 7 

d. spalių, 15-17 Ann St. Pradžia 
7:30 v. v. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės lietuvius dalyvauti šiame 
parengime, turėsime įvairių gorimų 
ir valgių. Bus gera orkestrą šo
kiams. Taipgi turėsime ir lietuviškų 
silkių. — Kom.

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 9 d. spalių, 8 v. v., Liet. 
Svet., 853 Hollins St. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me, nes jau knygas iš Centro ga
vome. Kurie užsimokėję, gausite 
naudingą knygą. — A. V.

(235-237)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, spalių 8 d. Olympia 

Parke įvyks piknikas, Worcesterio 
Lietuvių Politinio Sąryšio. Bus įvai
rių žaislų, dalyvaus daug politikie
rių. Linksmins Kovccko Orkestrą, 
Užkviestas ir Jack Sharkey, buvęs 
pasaulinis čampionas kumštininkų.

centro rei- 
fin. sekr., 
reikia.
diskusijas 
reikia pa-

Shenandoah, Pa.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 9 d. 
spalių, 7:30 v. v., Liet. Svet., 29 En
dicott St. Kviečiame nares dalyvauti 
ir atsivesti naujų narių prirašyti į 
kuopą. (235-237)

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR

SIŪTAI ir

RUDENS MADOS
JAUNŲ VYRŲ
OVERKOTAI

S

IftlIftlIAilAi

madų ir del kokybes drabužio,

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Jei jūs esate patiklus dėl
tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę.
Mes turime sizų pritaikymui visokio numigimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkamo 
drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 uz
Vertes $25.00
Vertės $30.00

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mū 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

HZ

uz

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

$19.50

P

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

M PAS- NORTH 4 T-4» GAYV

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

NAUJOJE VIETOJE
Office Phone 

EVcrgreen 8-1090

RHEA

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Open Day and Night
FRANK DOMIKAITIS 

RESTAURACIJA 
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” NameJau buvo laikytas pirmas 

LDS jaunuolių 213 kuopos 
susirinkimas. Buvo smagu ma
tyti, kad visa valdyba yra 
susidėjus iš jaunų, čia gimu
sių draugų, pilna energijos ir 
pasirįžimo veikti dėl LDS la
bo.

Susirinkimą atidarė kuopos 
pirmininkas A. Stanke. Ka
dangi da jokių vietinių reika
lu nesirado, tai buvo skaity- 
tas laiškas iš centro. Laiškas 
plačiai apkalbėtas ir priim
tas.

Keli draugai išsireiškė, jog 
esą prirašę po kelis naujus na
rius, bet kažin dėl kokios 
priežasties jie nenueina pas 
daktarą. Tai kad gautuosius 
narius- nereikėtų po kelis sy
kius prašinėti ir eikvoti lai
ko, buvo nutarta, kad narys, 
gavęs naują narį, tuoj steng
tųsi nuvesti pas daktarą. Tuo
met bus tikras, jog tas jau
nuolis yra priimtas.

Pas mus šioj apylinkėj žie
mos sportas nėra prieinamas, 
tai jaunuoliai nutarė rengti 
šokius ar partes artimoj atei
tyj. Pirmiems šokiams su
rengti jau ir komisiją išrinko 
iš šių draugų: A. Stanke, A. 
Usekas, A. Dabulis ir A. Kuz
mickas.

Kadangi jaunuolių kuopa 
pinigų neturėjo, o pasidarė 
Diskelis išlaidų pirkime kuo
pai knygų, tai jaunuoliai šir
dingai ačiuoja suaugusių kuo
pai už dvasinę ir finansinę 
paramą. O jaunuoliai steng
sis kiek galėdami veikti šia
me vajuje ir pasirįžę gauti 
daugiau narių, negu didžioji 
kuopa.

Ateinantis susi rinkimas 
įvyks 5 d. lapkričio, 3 vai. po 
pietų. Tai, draugai, pasisteng- 
kite kiek galėdami gauti nau
jų narių ir sykiu juos atsi- 
veskit į susirinkimą.

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. i)Iūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuve? 

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

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a. ni. to
11 p. in. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parŠiena;
- gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai. 

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

■n&v

Varnų Rakandų KrautuvėSVARBIOS KNYG< )S
Dar turime keletą knygų

■ PARAŠĖ JUOZAS JURGINIS

KAINA $1.00

KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik dabar išleido* dienraštis 
“Laisvė.”

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Vajlgomąjąm Kambariui

O
301 Grand Street

Brooklyn, N. Y.
Telefonas

EVergreen 7-6673

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Įlemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnes nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ii’ chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 
jūsų pusės. IŠtyrhnas dovanais

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės i

DR. L. ZINS Įstaiga 30 metų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

Tarp Union Sq. ir Irving Pi.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.
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Baudžiavos Nuotako 
Brooklyne

Tarp Lietuviu

Daugelis iš mūs esame gir
dėję apie Lietuvos baudžiavos 

• laikus. Daugelis atsimename, 
kaip mūsų tėvukai, močiutės 
pasakodavo apie Lietuvos po
nų žiaurumus baudžiavos lai
kais. Tais laikais Lietuvoje 
ponai-dvarininkai buvo Lie
tuvos valdovai. Tiems po
nams kaimiečiai turėdavo vi
sus darbus padirbti uždyką. 
Tie kaimiečiai vadinosi bau
džiauninkai ir tie baudžiau
ninkai už mažiausį prasižen
gimą buvo labai žiauriai kan
kinami.

žinoma, 
jome tik 
bet dabar 
matyti tą
baudžiavos laikų.

Kur, kaip ir kada? Nagi, 
spalio 29 d., New National 
Hali, 261-267 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y. Lietuvių Liau
dies Teatras bendrai su Ai
do Choru
“Baudžiavos Nuotakos, 
rašytą iš baudžiavos 
“Baudžiavos Nuotakos” 
veiksmų drama, su dainomis,

, labai žingeidus istorinis veika
las, t^t visos ir visi renkimės 
jį pamatyti. Tėmykite garsi
nimus ir įsigykite tikietus iš 
anksto. Vienas iš Rengėjų.

mes apie tai girdės
is apipasakojimų, 

turėsime progą pa- 
vaizdą iš Lietuvos

vaidins veikalą 
” pa
laikų, 
yra 5

Filmą apie Šį Karą
Cameo Teatre, 42 nd St., ar

ti Broadway, N. Y., šiandien 
pradės rodyt naują filmą 
“Why This War?” Filmą pa
remta dokumentais. Gamin
ta Amerikoj. Prasideda 9:30 
ryto ir tęsiasi iki pusiaunak
čio. Iki 6 vai. vakaro įžanga 
25c, vakarais 40c.

Sveikatos Priežiūroje
Darbuotojams Kursai

Gydytojams ir kitiems svei
katos darbo srities darbinin
kams pagilint-panaujint savo 
žinojimą ir susipažint su nau- 
joviškiausiais gydymo bei* ap
saugos būdais ir 
ruošiami kursai 
tadienį, spalių 
ryto.

Laboratoriniai
bos ir net filmos bus naudo
jama aiškint apsaugą nuo li
gų ir gydymą.

Rengia ir tokių mitingų, ku- 
riuosna kviečiama ir šiaip pu- 

mitingas

Viž-
Ramoš- 
plačiai

Masinis Milingas Lietu
vos ReikalaisPas ridgewoodiecius 

lianskus viešėjo Mrs. 
k a su dukra Biruta, 
žinoma dainininke iš Hart
ford, Conn. Biruta grįžta 
New Yorkan tęst studijas 
aukštojo muzikos mokslo.

—o— 
švedų linijos laivu

ir V. Dulutis, val- 
svečiavęsi amerikie-

šiandien, 
Gripsholm, išvyksta Lietuvon 
D r. Urbūtis 
dininkas,
čiuose keletą mėnesių.

—o—
SLA 38-tos kuopos susirin

kime, pereitą ketvirtadienį, 
Dr. Ed. Žukauskas davė trum
pą, patariančią paskaitą, kaip 
elgtis appendiko įdegimuose, 
kad 
bei.

nesudaryt pavojaus gyvy- 
Atsakinėjo į klausimus.

Ž. R.

Pasaulio Parodoj Aiškino 
Sovietą Konstituciją

Maria Husaroza, šviesia
plaukė Sovietų Sąjungos au
dimo industrijos inžinierė, 
kalbėjo publikai Sovietų pa- 
vilijone apie Sovietų Konsti
tuciją. Ji taip pat pabrėžė, 
kad sovietijos žmonės vienin
gai remia So vietų-Vokieti jos 
taikos ir draugingo sugyveni
mo sutartis.

Sovietų Konstitucija, Aukš- 
čiausis Sovietas, yra demokra
tiškiausia valdžios įstaiga pa
saulyje, pareiškė kalbėtoja.

Mitingui pirmininkavo Louis 
Boudin, žymus advokatas, 
konstitucinių dalykų autorite
tas. Jisai sako, kad dabartinių 
karų laikotarpiu labai vietoj 
svarstyt Sovietui Konstituciją, 
į kurią, jo manymu, Europos 
žmonės žiūrės kaipo į modelį 
jieškodami kelio į pastovią 
taiką.

Bergdoll Nuteistas 
3 Metus Kalėti

Armijos teismas, įvykęs Fort 
Jay, Governors Saloj, pereitą 
ketvirtadienį, nuteisė kalėji- 
man Grover Cleveland Berg
doll, turtingą pabėgėlį nuo

priemonėmis i karinės tarnybos Jungtinių 
prasidės šeš- Valstijų Armijoj pereito Pa-
14-tą, 10:30

tyrimai, kai-

bTika. Pirmas toks 
įvyks spalių 18-tą.

Vieni kursai bei 
bus dienomis, kiti 
Visi įvyks Health

mitingai 
vakarais.
Bildingo 

konferencijų kambaryje, 
Worthz St., N. Y.

125

saulinio Karo metu.
Pirmiausia jis paskelbta 

garbingai atleidžiamu iš 
mijos, o vėliau atžymėta bau
da, kuri taikoma už apleidimą 
armijos ir pabėgimą užrube- 
žin. šie trys metai yra prie
dams prie penkių metų bau
dos, kuri uždėta už neatsilie-

ne
ar-

Atsidaro “Pares”
JLietuvių Atletų Kliubas 

šeštadienį atidaro savo parių 
sezoną. Pirma pare bus 7 d. 
spalių (Oct.), Kliubo kamba
riuose, 168 Marcy Ave., Broo-

. klyn, N. Y.
Bus gera muzika šokiams ir 

geras alus laukia visų.
Kliubo manageris, Billy 

Welton rūpinasi, kad šią pa- 
rę padaryti kuo įdomiausia ir 
jis nori joj matyti visus 
frentus.

Šį

savo

MIRĖ
m.Agotą Majauskienė, 54 

amžiaus, mirė savo namuose, 
56 Goodwin PL, Brooklyn, N. 
Y., trečiadienį, spalių 4 d. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, spa
lių, 7 d., Šv. Jono kapinėse. 
Kūnas pašarvotas namie.

Laidotuvių pareigom rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Labai svarbios prakalbos 
Lietuvos reikalais įvyks Grand 
Paradise didžiojoj salėj š i 
trečiadienį, spalių 11-tą. Bus 
geri kalbėtojai ir graži muzi- 
kalė programa. Visi prašomi 
pasilaikyt tą dieną liuosa. 
Apie tai platesnių žinių tėmy- 
kite vėlesnėse “Laisvės” lai
dose.

j Broliu Mota Filmos
Pereitą ketvirtadienį Rapo

lo Kručio studijoj, Maspethe, 
broliai Motuzai (filrmninkai) 
parodė savo z filmą, trauktą 
Pasaulio Parodoj. Tai laivo 
taip sakant pre-view. Filmą 
spalvuota, 
nutraukta, 
kad broliai
traukimo* srityj yra gerai spe
cializuoti, jie tą darbą /puikiai 
žino.

Plačiai parodė 
šaulio Parodos 
Daugiausiai rodė, 
tuvos pavilijoną.
tuvių Dieną Pasaulio Parodoj.

to rodė vaizdus iš Lie-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
I 

Išbalzamuoja ir laidoja nurniru- ( 
sius ant visokių kapinių: paršam 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Ferų AND

Fairview Restaurant & Bar

sugabiai •Gražiai,
Reikia pasakyti,

Motuzai filmu c

Laivas Šaukėsi Pagelbos
Porto Rico Linijos keleivi

nis laivas Coamo per radio 
šaukėsi į pajūrio sargybą pri- 
būt pagelbon. Jis pažeistas su
sidūrime su kitu laivu už 17- 
kos mylių nuo Seagirt šviesos.

Skirmontas Vėl Turi Biznį— 
Restauraną ir Saliūną

įvairius Pa- 
pavilijonus. 
aišku, Lie-

Paskui Lie-

di-

kuris, ka- 
saliūną Ridge- 

dabar nusipirko res- 
ir saliūną (kitais žo- 
Bar & Grill) Mas- 
Vieta apsti ir geroj 
— prie pat gatveka-

Al. Skirmontas, 
.daise turėjo 
woode, 
toraną 
džiais: 
pethe. 
vietoj,
rių stoties, — 1 Brown Place 
(kampas Grand St.).

Skirmontas yra pažangus 
žmogus ir visuomet remia 
žangųjį judėjimą. R.

Areštai dėl Suktybių 
Nominacijose

pa-

Ketvirtadienį vėl areštuota 
16 asmenų sąryšyje su klasto
mis ir neteisėtais 
tose kandidatų į 
jus nominacijose, 
areštuota 36.

balsais parei
ni i esto teisė- 
Viso iki šiol

Buvęs Washington 
kasininkas prisipažinęs 
pasisavinime $13,725 
įplaukų. Jis su jomis buvo pa
bėgęs.

Bridge 
kaltu 
tilto

Vieta mašinom pastatyt, ftl {staiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance i fėrus.

110-62 Corona Ave.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barbenai

Bronė Šalinaitė
Muzikos M o kytoja

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS 
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai
Degtines, Vynai ir Alus

CORONA, L. I., N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9116

fUI ĄĄ ĄĄ IUHVIĄĄMĄAĄĄM IMI M m ĄĄM M M M ĄĄ ĄĄ ĄR ĄĄ ĄĄ ĮĮIĮĮ.

Po 
tuvos.

Broliai Motuzai gali gražiai 
spalvuotus paveikslus nu
traukti ir juos pristatyti žiū
rėtojams. Ir ši filmą, be abe
jo, Lietuvoj susilauktų 
džiausio pasisekimo.

Tik vienas dalykas tenka pp. 
Motuzams pastebėti: jie per
daug šališki. Rodydami, sa
kysim, iš Lietuvių Dienos žy
mesnes asmenybes, jie parode 
prof. Pakštą, kuris ten daly
vavo. Bet niekur neparodė dr. 
Jono šliupo, seno aušrininko 
ir specialiai atvykusio į Lietu
vių Dieną Pasaulio Parodoj.

Kodėl turėtų būti .toks šališ
kumas? Kodėl po kelis kar
tus žiūrovui kaišioti tą patį 
asmenį, kad ir labai nežymų, 
bet pp. Motuzams patinkamą, 
o neparodyti žymaus žmo
gaus, tautai užsitarnavusio, 
kuris tūkstančius myliu kelia
vo, kad pamatyti Lietuvių 
Dieną ir Pasaulio, Parodą ?

Amerikiečiai, pabrėžiu, taip 
nebūtų padarę. O gal tas yra 
leistina tik pas lietuvius?!

N.

Praneša, kad su spalių 16 d. 
atsidaro jos muzikos studija. 
Suteikiamos instrukcijos dėl 
sekamų dalykų: fortepijonas, 
balso statymas, teorija, ..solfe

džio, chorvedyba.

4323—9th Ave., Brooklyn

Telephone Windsor 8-4228

£

£

I
£
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SUSIRINKIMAI

Policijos nepaprastos padė
ties trokas, vengdamas įvažiuot 
į kitus du Susidūrusius trokus, 
staigiai pasisuko ir paslydęs 
įvažiavo kriaučiaus šapon, prie 

| SUSU HliUlIldJ 

Classon ir Greene Avės. Keli spalių 9 d., 
lengvai 
žmona, 
“svečiu

sužeisti. Kriaučiaus 
pamačius netikėtų 
vežimą šapo], apalpo.

Rado Pamestą Kūdikį
Central Parke trečiadienio 

rytą rasta apie 5 savaičių
1\U11 UZiUCld U/j llCdlDll 1Ų" | . k

pimą į pašaukimą karo tarny- mergaite įdėta pusiau atdaroj
bon.

Bergdoll buvo pabėgęs Vo
kietijon ir, kaip jis pats pri
sipažino teisme, kelis kartus 
buvo sugrįžęs ir slaptai gyve
no Philadelphijoj su savo šei
myna. Dabar jis viešai sugrį
žo ir pareiškė norįs atbūt 
bausmę, kokią jam valdžia 
skits, bile tik vaikai galėtų 
būt

«va'lizoj, su užrašu: “Aš nega
liu jos auklėt, linkiu, kad jūs 
galėtumėt.” Kūdikį nunešė 
pamestinukų prieglaudom

Pertaisys Washington

išauklėti laisvoj šalyj.

Nauja Žaislaviete
3rd 

Ave., DeGraw 
atidaryta nau- 
su paranku- 

žaismėms vai-

Baudžiavos Nuotakų Repeticijos.

Sekmadienį, spalių 8 d., TO vai. 
ryto, “Laisves” Svetainėj, įvyks vei
kalo 
cijos. ___ _______ __ ______

Į būkite pasirengę visam veikalui 
'eiti. — Kom.; eit i.

"Laisves
‘Baudžiavos Nuotakos” repeti- 
Visi aktoriai dalyvaukite ir 

per-

BROOKLYN. N. Y.
Direktorių Atydai.

“Laisvės” Bendroves Direktorių 
susirinkimas įvyks šį pirmadieni, 

. 8 vai. vakaro “Laisvės” 
raštinėje. Visi direktoriai yra pra
šomi dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turime daug svarbių reikalų 
aptarimui. — A. Balčiūnas, pirm.

(236-237)

PARDAVIMAI
Parsiduoda restauracija su pilnom 

gėrimų 
įvairiom 
$300.00 j 
$2,500.00. 
Brooklyn,

Vieta apgyventa
Biznio darome
parduodame už

laisnčm.
tautom, 

i savaitę,
Kreipkitės 699 Gates Ave., 

, N. Y. (236-238)

REIKAT3VJMAI

New Yorko Miesto Dailės 
Komisija užgyrusi Parkų De- 
partmento planą pertaisyti 

(Washington Square Parką, 
kaip praneša tos aikštės glo
bėjų sąjunga.

South Brooklyne, tarp 
Ave., Douglas 
ir Nėvins Sts., 
ja žaislaviete, 
mais įvairioms
kams ib jaunuoliams, čion bū
davo apleisti seni bildingai5 
dabar, dėka WPA ir miesto į 
valdžiai, šmėkliškai atrodęs; 
kampas paversta pasilsio ir 
pasilinksminimo vietove.

Ištaisymas, be sporto ' reik
menų, lėšavo $167,784.

Algonquin ir Whitehall vieš
bučiai, N. Y., pasirašė su uni
ja sutartis po vienos dienom 
streiko ir masinio pikieto. -

pa. Atvykęs iš Cincinnati 
drąsint savo miesto basebolės 
lošėjus, L. E. Christina, krito 
prie Stadiumo ir mirė nespė
jęs matyt lošimo.

Už bereikalingų iššaukimą 
Ipaisragesių, Ch. Taylor, N. Y., 
1 nuteistas 30 dienų kalėti. Jis 
buvęs “biskį ragavęs.”

I

Organizuoti WPA architek
tai, inžinieriai, chemistai ir 
technikai svarsto būdus at- 
steigt kongreso reakcininkais 
nukapotas algas.

FURMAT CO. Inc
1 Dealers in

Furniture and Bedding

Matrosai Yra Mūsų Specialumas
Pamatykite kaip jie yra daromi mūsų dirbtuvėje.

Mes taipgi perdirbant matrasus už žemiausias kainas.
VISOKIŲ RD ŠIŲ DAIKTAI LOVOM

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitoki daiktai reikli ingi prie

(■}

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

VISŲ ATYDAI.---------u
Pirma Grybų Pare 

šiame -sezone įvyks šią 

Subatą, Spalių 7 d.
9 vai. vakaro 
Atminkite vietą.

Oasis Bar & Grill
914 Broadway, Brooklyn 

Visus kviečiame dalyvauti.
Skanūs grybai ir gera muzika.

Sav. M. LAUKUS

u

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Reikalingas senyvas žmogus dirbti pirmąjį riešinį laikrodėlį 
vištų ūkėj, bptų gerai kad mokėtų 
biskį gaspadoriauti, nes kartais rei
kia ką nors pataisyti. Karvių melžt 
nereikės. Kas liečia užmokestį ir 
daugiau informacijų prašau rašyti 
laišką: Mary Jasulaitis, Box 37A, 
Moosup, Conn. (234-236)

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys su visais parankamais gyven
ti, galima pagaminti ir valgį. Ma
tyti galima nuo 5 vai. vakaris. Mrs. 
Katie Petlitzky, 253 Hopkins St., 
Brooklyn, 
cijoj, arti 
dalis New

N. Y. Willimsburgh sek- 
traukinių linijų į visas 

Yorko miesto.
(234-236) I

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA

(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

lovų.

445 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Priešais Republic Teatrą. —

EVergreen 4-7911

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Salininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

I 
I

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

- LAUREL ... IS jewel GRUEN. Yellow 
gold filled, Guildite back . . $24.75

CHIEF. . . 15 jewel. GRUEN. Yellow 
gold, filled cas»;:.Gųlldite.*back, $24.75

KatfM M

®i

Robert Lipton
{steigta nuo 1892 metų

701 Grand St., Brooklyn, N. Y.
tarpe Graham ir. Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME

Kita krautuve randasi 
PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST. FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaida.

SCHOOL DAYS 
GRUEN

Amerikos Firmas Puikiausias 
Riešinis Laikrodėlis

Jie bus laiku mokyklon... ir lai
ku pietų ...jei jūs ' suteiksite jiems 

į vieną iš 
jaudinančių naujų GRŲENS. Visi 
naujausių stilių ... pasitikiami ir 
akuratni. Nuo $24.75 ir aukštyn.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake. 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

Siunčiamo duoną per paštą I kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.




