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T KRISLAI*
Jau Susibučiavo.
Kodėl Neduot Progos?
Išlaisvinti Kraštai. 
Pasirodė.
Drąsesnis už Juos Visus.

Rašo A. B.0--------------- dj
Brooklyne trockistiniai 

socialistai atvirai susižieda
vo su fašistais iš “Vieny
bės” pastogės. Jie jau ir 

. mitingus išvien šaukia ir 
* vienu tonu savo laikraš

čiuose plūsta komunistus.
Bet tie patys peckeliai tik 

kelios dienos atgal mums 
primetinėjo susibičiuliavi
mą su fašistais.

Vitaitis pareiškė, kad jis 
ir jo visa fašistinė pakale
nta pasirenka Hitlerį savo 
globotoju. JStilsonas ir Stra
zdas prisiglaudžia prie Vi-

• taičio. Vadinasi, Hitleris 
tampa ir jų geradėju ir už
tarytoju.

Spalio 6 dieną savo 'ga- 
zietoje Stasys Vitaitis labai 
išsigandusiai kalba apie ga
limybes Lietuvoje įsigalėti 
darbininkams ir valstie
čiams.

Mes, žinoma, to visai ne
bijome, nors toks mūsų nu
sistatymas baisiai nepatin
ka ponų pastumdėliams.

Ponai Lietuvoje viešpata
vo jau dvidešimt metų. Ko
dėl neduoti progos Lietu
vos darbininkams ir valstie
čiams paviešpatauti nors 
tiek pat metų? Pažiūrėtu
me, kokį parėdką jie įves
tų mūsų senoje gimtinėje.

Gal nesutiks Vitaitis, bet 
mums atrodo, kad Lietuvos 
darbo žmonės, yra taip jau 
geri lietuviai, kaip ir jų iš- 
naudotojai—dar visu šimtu 
procentų geresni.

Iš po Lenkijos ponų vieš
patavimo Raudonosios Ar
mijos išlaisvinti kraštai 
džiaugiasi nauju gyvenimu. 
Liaudis, kaip tos darbščios 
bitės, imasi už darbo. O 
darbo labai daug.

Dar tik kelios dienos, 
kaip jie laisvi, ukrainiečiai 
ir baltarusiai jau susikūrė 
savo valdžios organus, ati
darė mokyklas savo kalbo
se, suvaldė ponus, nusavino 
dvarininkus, p a v a 1 gydino 

i alkanus ir plačiai atidarė 
duris progresui visose gy
venimo srityse.

New Yorko Darbo Par
tiją apniko piktos valios 
vadai. Jie koja prisimygę 
drasko tą daug žadėjusią 
organizaciją. Jie terorizuo
ja visus, kurie nesutinka, 
kad Amerika būtų įtraukta j 
į dabartinę imperialistų su
ruoštą skerdynę.

Partijos sekretorius Alex 
Rose begėdiškai atvirai pa
reiškė: “Jeigu kas nors mū
sų partijoje arba jeigu ku
ris mūsų partijos kandida
tas sakys, kad Anglija ir 
Francija veda imperialistinį 
karą, mes netoleruosime.”

Vadinasi, Darbo Partijos 
vadai patys tampa Anglijos 
ir Franci jos imperialistų 
agentais ir nori, kad visi 
partijos nariai ir kandida
tai būtų tokiais.

Bet, žinoma, nariai to
kiais nebuvo ir nebus. Jie 
neleis Darbo Partiją pada
ryti Anglijos ir Franci jos 
imperialistų agentūra.

Kokie elementai sudarė šį 
suokalbį prieš * Darbo Parti
ją? Ogi ve: trockistai, so
cialistai, socialdemokratai

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metama 
Brooklyne $6.00 
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GREITAS LIETUVOS SUTARTIES 
PASIRAŠYMAS SU SOVIETAIS

ANGLIJOS KOMUNISTAI REIKALAU
JA BAIGT IMPERIALISTINĮ KARĄ

Sovietai Statysią Lietuvai 
Tvirtoves prieš Nazius; Vil

nijos Dalis Lietuvai
Copenhagen, Danija. — 

Pranešama, kad Lietuvos 
valdžia nusiuntė savo dele
gaciją į Maskvą pasirašyt 
sutartį su Sovietų Sąjunga. 
Su Lietuvos užsieniniu mi- 
nisteriu Juozu Urbšiu iš
skrido į Maskvą vice-prem- 
jeras Bizauskas ir kariuo
menės vadas generolas Sta
sys Raštikis. (Šiuos žodžius 
berašant, gal jau padaryta 
Lietuvos sutartis su Sovie
tais.)

Manoma, kad sutartis leis 
Sovietam pastatyt lietuviš
ką “Maginot Liniją,” tai ei
lę tvirtumų palei Lietuvos 
rubežių su Vokietija.

Būsianti padaryta tarp- 
savinio apsigynimo sutartis 
Lietuvos su Sovietais.

Numatoma, kad tapsian
ti pataisyta siena tarp So
vietų ir Lietuvos taip, kad 
Lietuva gausianti Vilniaus 
krašto lietuviškąją dalį, ku
ri buvo Lenkijos užgrobta.

Sovietam būsią leista įs
teigt savo laivyno bazę-sto- 
vyklą tarp Palangos ir 
Šventosios ir pasistatyt or
laivių stovyklas pajūryje ir 
kai kur kitur Lietuvoje. So
vietai taip pat gausią per
važiavimo (tranzito) teises 
Lietuvos geležinkeliais ir 
galėsią naudotis Nemuno 
upe.

Maskva.—Manoma, kad 
Lietuvos įgaliotinis, jos už
sieninis ministeris Juozas 

(“senoji gvardija”) lovesto- 
niečiai ir senieji darbo uni
jų biurokratai. Šitiems ele
mentams pavyko sutraukti 
į partijos konferenciją vi
sus savo pasekėjus ir pra
varyti piktą ir pavojingą 
karinę rezoliuciją.

Iš Varšuvos pranešta, 
kad ten nusižudė buvęs 
Varšavos majoras Stefan 
Staržynski. Staržynskis pa
sirodė labai drąsiu žmo
gum. Tai jo vadovybėje 
varšaviečiai taip ilgai ir 
didvyriškai kovojo prieš 
Hitlerio armiją.

Kai Lenkijos valdovai, 
tokie bailiai Moscickiai, Be- 
ckai ir Smyglos paspruko 
prie pirmo pavojaus, tai 
Staržynskis pasiliko ištiki
mas liaudžiai ir ją gynė iki 
paskutinės valandos. Len
kų tautos istorija jį ilgai 
minės ir gerbs.

London, spal. 8. — Nazių 
submarinas paskandino 
stambų Holandijos * laivą 
grįžtantį iš New Yorko. Ke
leiviai esą išgelbėti.

Mexico City. — Daroma 
sutartis mainyti daugį Me
ksikos žiljalo-aliejaus ant 
Italijos dirbtinio šilko.

Urbšys tuojaus pasirašys 
tarpsavinio apsigynimo su
tartį su Sovietais.

VOKIEČIŲ PRANEŠIMAI 
APIE LIETUVOS-SO-

VIETŲ SUTARTĮ
Berlin. — Vokietijos ra

dio sakė, kad Sovietai norį 
gaut iš Lietuvos vietas tvir
tovėms priešais Klaipėdą ir 
nuo jos iki Jurbarko. Pa
gal šį nepatvirtintą prane
šimą, Sovietai pageidauja, 
kad Lietuva leistų jiems pa
laikyt garnizonus sovieti
nės kariuomenės prieš Vo
kietiją Marijampolėje, Vil
kaviškyje, Plungėje ii’ Tau
ragėje. Taipgi nepatvirtin
tai sakoma, kad tie garni
zonai būtų ginkluoti orlai
viais, • kanuolėmis ir visais 
ginklais abelnai. Kiek tenai 
būtų laikoma sovietinės ka
riuomenės, tai priklausytų 
nuo atskiro specialio susita
rimo tarp Lietuvos ir So
vietų Sąjungos.

(Redakcijos pastaba: Šis 
pranešimas yra nepatikrin
tas. “Laisvė” tuoj išspaus
dins visą sutartį Lietuvos 
su Sovietais, kai tik sutar
tis bus pasirašyta. Tiktai 
tada matysime tikrąjį su
tarties turinį.)

Kiek Užmušta ir Sužeis
ta Vokietijos Kar- 

eiviy Lenkijoje
Berlin. — Hitleris, kalbė

damas savo “seime”, pa
skelbė, kad žygyje prieš 
Lenkiją tapo užmušta 10,- 
572 Vokietijos kareiviai ir 
oficieriai; sužeistą 30,322 ir 
be žinios dingo 3,404.

Sykiu Hitleris pranešė, 
jog naziai suėmė 694 tūks
tančius Lenkijos kariuome
nės į nelaisvę.

Amerikos Laivas “Iroquois” 
Dar Laimingai Plaukia

Washington. — Amerikos 
keleivinis laivas “Iroquois” 
kol kas be jokios nelaimės 
plaukia iš Europos į New 
Yorką. Naziai buvo perser
gėję Ameriką, kad anglai 
rengiasi paskandint šį ame- 
rikinįf laivą panašiai, kaip 
jie paskandinę patys savo 
keleivinį laivą “Athenia,” 
norėdami išprovokuot Ame
riką į karą prieš Vokietiją.

Amerikos valdžia pasiun
tė keturis karinius laivus 
pasitikt “Iroquois.”

PIRMI ANGLIJOS KA
REIVIAI FRONTE

Paryžius. — Anglijos ka
riuomenės būrys dar pirmą 
kartą sustojo į poziciją 
prieš vokiečius vakariniame 
fronte.

Beveik nebuvo karinio 
veikimo šiame fronte per 
paskutines 36 valandas.

Šiandie ar Rytoj Lietu- 
va Pasirašysianti Su
tartį su Sov. Sąjunga

Maskva, sapl. 8. — Pra
nešama, kad “šiandien ar 
rytoj bus pasirašyta” Lie
tuvos sutartis su Sovietais.

Maskva. — Lietuvos už
sieninis ministeris Juozas 
Urbšys, vice-premjeras Ka
zys Bizauskas ir generolas 
Stasys Raštikis, vyriausias 
komandierius Lietuvos ar
mijos, * šeštadienį tarėsi 
Kremliuje su Sovietų komi

SOVIETAI PRALEISTŲ 
LIETUVOS PREKYBA 
I JUODĄSIAS MARIAS

Berlin.—Pranešama, kad 
Sovietai rengiasi pervest 
Lietuvai “kai kurias pasie- 
nines sritis Vilniaus kraš
to, bet ne patį Vilnių.” Da
bartiniuose svarstymuose' 
sutarties tarp Sovietų ir 
Lietuvos, Sovietai, be kitko, 
siūlo Lietuvai teisę gabent 
Lietuvos produktus per So
vietų žemę į Odesą. — Ta
tai labai palengvintų Lietu
vai prekybą per Juodąsias 
Marias -su Balkanų kraš
tais, Turkija ir Palestina.

Sovietai norį, kad Lietu
va leistų jiem sudaryt ap- 
tvirtintą ruožą palei rube
žių su Rytine Prūsija ir įs
teigt sovietines orlaivių sto
vyklas tam tikrose sutarto
se vietose Lietuvoj. (Šis 
pranešimas neoficialis.)

Naziams Nepatinka.
Berlin. — Vokietijos val

džia susirūpinus, kad So
vietai stato tvirtoves nauja
me savo ukrainiškame-bal- 
tarusiškame ruože, atgau
tame nuo buvusios Lenki
jos. Naziam esą neaišku, 
kam Sovietai sutraukė į tą 
ruožą 50 geriausių divizijų 
Raudonosios'Armijos. Na
ziam taip pat nepatinka, 
kad Sovietai siūlosi Lietu
vai pastatyt liniją tvirtovių 
priešais Rytinę Prūsiją.

Anglija Turinti Kiek Vilties 
Susitart su Naziais

London. — Anglijos val
džia ruošia oficialį atsaky
mą į Hitlerio pasiūlymą tai
kos. Numatoma, kad Angli
ja nei stačiai atmes nei pri
ims Hitlerio pasiūlymo, ir 
išdėstys tikslus, dėl kurių 
Ahglija ir Francija kariau
ja.

Anglijos valdovai turį 
šiek tiek vilties, kad gal 
Hitleris ^priimsiąs jų planą 
“dėlei pastovios taikos.” 
Kas tai būtų do planas, dar 
niekam neatidengta.

ORAS. — Abelna giedra; 
šiltoka.

sarų pirmininku V. M. Mo
lotovu, J. Stalinu, maršalu 
Kl. E. Vorošilovu ir kitais 
aukštais Sovietų vadais; 
svarstė Sovietų pasiūlymus 
dėlei sutarties su Lietuva 
ir Lietuvos valdžios atsaky
mus bei planus, kuriuos Ur
bšys dab&r atvežė iš Kauno. 
Svarstymuose dalyvavo ir 
keli atvykę žinovai Lietu
vos geležinkelių, ūkio reika
lų ir kt .

HITLERIS ŠAUKIA “NAMO” 
VOKIEČIUS IŠ LIETUVOS, 

LATVIJOS, ESTONIJOS

Berlin. — Pagal neoficia- 
lį pranešimą, tai Hitlerio 
valdžia pradėjo derybas su 
Latvija apie perkraustymą 
Vokietijos piliečių ir šiaip 
vokiečių iš Latvijos į Vo
kietiją. Latvijoj esą 70 tūk
stančių vokiečių, dauguma 
ainiai senovės kryžeivių- 
teutonų.

Ryga, Latvija. — Prane
šama, kad' Vokietijos val
džia jau išleido paraginimą 
visiem vokiečiam kraustytis 
iš Latvijos į Vokietiją.

Berlin. — Sakoma, kad 
nazių valdžia pradės dery
bas dėlei Vokietijos piliečių 
ir šiaip vokiečių perkėlimo 
iš Lietuvos ir E’stonijos į 
Vokietiją.

Lietuvoj yra 35 tūkstan
čiai vokiečių, o Estonijoj 
15 tūkstančių.

Akivaizdoje Sovietų su
tarčių su tais Baltijos kraš
tais, Hitleris nenorįs, kad 
jo tautiečiai naziai ten pa
pultų į Sovietų įtaką; jis* 
taip pat bijąs, kad jie neda
rytų kokių aršių veikslių 
prieš Sovietus.

Dar Nepasitvirtina Girdai 
Apie Vilniaus Grąžinimą
Berlin. — Nėra patvir

tinimų pranešimam iš 
Skandinavijos kraštų, kad 
Sovietai žadą Lietuvai Vil
nių mainais už leidimą So
vietam įsisteigt Raudonojo 
Laivyno bazę-stovykią .lie
tuviškame Baltijos Jūros 
ruože ir pastatyt tvirtumų 
eilę prieš Vokietiją.

LaGuardia Ragina Federciją 
Apsivienyt su CIO

Cincinnati, Ohio. — New 
Yorko miesto majoras La
Guardia, kalbėdamas suva
žiavime ' Amerikos Darbo 
Federacijos, karštai, ragino 
ją apsivienyt su CIO (Indu
strinių Organizacijų Kong
resu).

Jie Parodo, Kad Anglijos 
Valdžia Nepaiso Demokra

tijos ir Tautą Laisvės
London. — Anglijos Ko

munistų Partija išleido at
sišaukimą, kur reikalauja 
būtinai ir tuojaus sušaukt 
taikos konferenciją: “Tęsi
mas karo visai netarnauja 
reikalams žmonių Anglijoj, 
Francijoj \ ar Vokietijoj,” 
sako pareiškimas Anglų 
Komunistų Partijos Cent
ro Komiteto:

“Užbaigkite karą pirma, 
negu bus išžudyta ir sunai
kinta milionai žmonių, pir
ma negu bus išskersti mū
sų žiedai jaunuoliai.

“šis karas nėra vedamas 
dėl demokratijos ar prieš 
fašizmą. Jis nėra vedamas 
už mažųjų tautų paliuosa- 
vimą. šis karas nėra ve
damas už taikos palaikymą 
prieš užpuolikus.

“Anglijus ir Franci jos 
viešpataujančioji klasė sie
kia imperialistinių tikslų ir 
tik stengiasi savo naudai 
pavartoti ) prieš-fašistinius 
žmonių jausmus. Bet tų po
nų darbai jau yra parodę, 
kad jie nestoja už demokra
tiją prieš fašizmą.

“Jeigu jie būtų fašizmo 
priešai, tai jie būtų gynę 
demokratiją Ispanijoj ir če- 
choslovakijoj; jeigu taip

Hitleris Priimty Roose- 
velto Tarpininkystę

\ _______

Berlin. — Nazių valdžia 
prisiimtų prezidentą Roose- 
veltą kaipo tarpininką tai- 
kyt Angliją ir Franci ją su 
Vokietija. Hitleris priimtų 
ir bile kurią neutralę (be- 
pusišką) šalį kaip tarpinin
kę pertraukt karo veiksmus 
ir daryt taiką tarp Vokieti
jos ir Anglijos-Francijos,— 
sako įvairūs nazių politikai.

Vokietijos valdžia sutiktų 
laukt dešimtį dienų ir tuo 
tarpu nedarytų tikrų karo 
žygių, jeigu būtų parody- 
mų, kad prezidentas Roose- 
veltas ar bet kuri bepusiš- 
ka šalis šauks taikos konfe
renciją.

Naziai Atkalbinėja Finiją nuo 
Sutarties su SSRS

Helsingforsas, Finija. — 
Neoficialiai pranešama, kad 
Finija (Suomija) priėmus 
Sovietų pakvietimą ir jau 
siunčianti savo atstovą į 
Maskvą apsvarstyt tūlus 
politinius ir prekybos klau
simus tarp tu dviejų šalių.

Vokietijos valdžia sten
giasi paveikt Finiją, kad ši 
nedarytų panašios sutarties 
su Sovietais, kaip kad pa
darė Estonija ir Latvija. '

Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

būtų, tai viešpataujančioji - 
Anglijos klasė būtų išpil
džius reikalavimą Indijos 
žmonių dūot jiem demokra
tiją.

“Šis karas yra vedamas 
tarp imperialistinių valsty
bių tiktai dėl pelnų, koloni
jų ir dėl viešpatavimo pa
saulyje. Jisai atneš tiktai 
kančias ir nelaimes-vargus 
milionams darbo klasės šei
mynų.

“Tai Chamberlainas (An
glijos ministeris pirminin
kas) ir kiti Anglijos atža
gareiviai padėjo sutvert 
Hitlerio fašizmą. Jie tikė
si, kad Hitleris kariškai už
puls Sovietų Sąjungą. Jie 
padėjo Hitleriui, jie finan
savo Hitlerį, jie ginklavo jį. 
Jie padėjo jam smaugt ma
žąsias tautas.

“Ir ko valdančioji Angli
jos klasė labiausiai bijo, tai 
kad nebūtų sumušta reakci
ja Vokietijoj.* Jie bijo, kad 
Vokietijos žmones nelaimė
tų.”

Ko Anglijos viešpačiai 
dabar siekia, tai sutvert 
naują atžagareivišką vald
žią Vokietijoj, tokią vald
žią, kuri tarnautų Anglijos 
imperialistams kaip užpuo
like Sovietų Sąjungos.

Anglijos žmonės turi ko
vot prieš premjerą Cham- 
berlainą ir prieš tokius po
litikierius kąip Anglijos lai
vyno ministeris W. Church
hill. Per šitokią kovą jie 
geriausiai padėtų vokie
čiams grumtis prieš Hitlerį, 
sako Anglijos Komunistų 
Partijos pareiškimas.

Kai Anglijos ministeris 
pirmininkas Chamberlainas 
šneka apie Lenkijos atbū
davo j imą, jisai nori ten at- 
budavot tiktai pusiau-fašis- 
tinę valdžią Beckų, Sikors- 
kių, dvarininkų ir karo 
kurstytojų, tokią santvarką, 
kuri vėl galėtų spaust pa
čius lenkus ir tautines ma
žumas.

“Anglijos ir Francijos 
darbininkai nesutinka tar-. 
naut tokiem pasinešimam 
Anglijos ir Francijos valdo
vų,” sako anglų komunistų 
pareiškimas:

“Vien tiktai Sovietų Są-. 
junga veikė ir tebeveikia 
naudai tautų ir taikos, ir 
jinai dabar darbuojasi už 
taiką Vakarinėje Europoje.

“Patys žmonės turi vei
kti, kad tuojaus būtų su
stabdyti karo veiksmai ir 
sušaukta taikos konferenci
ja,” sako’Anglijos Komu
nistų Partija, užbaigdama 
savo atsišaukimą.

*

Berlin. — Trys kariniai 
Francijos lėktuvai mėgino 
perskrist per Rhein upę. 
Vokiečiai sunaikino du 
priešų . lėktuvus, o trečią 
privertė nusileisti. Suėmė 
visus keturis -jo lakūnus, 
tarp jų ir pulkininką.
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tik trynė rankomis iš džiaugsmo, ma
nydami, kad, ot, ims ir pavyks Chamber- 
lainui sunaikinti Sovietus!

Bet šiandien, kai Sovietų Sąjunga da
ro viską, kad karą užbaigus, kad kuo- 
veikiausiai įvyktų taika, tai tie patys 
žmonės, hysterijos apimti, rėkia ir dūk
sta.

O vis tik reikia paminėti, kad atsira
do šitame mitinge apie 100 drąsuolių, 
kurie, nepaisydami teroro, balsavo prieš 
jų už-karinę rezoliuciją!

Tai sveikintinas žygis! Tai parody
mas, kad Darbo Partijoj yra žmonių, 
kurie protauja ir stovi prieš karą.

Bet ši socialistų elgsena rodo, kad jie 
pasirįžo skaldyti Darbo Partiją. Jie vė
ją sėja. Jie audrą gali pjauti.

Jie šiandien pradėjo karą prieš 
munistus, prieš Sovietų Sąjungą,
pradėjo karą prieš taikos, mylėtojus. Jie 
pradėjo kampaniją už įtraukimą Ameri
kos į karą. Jie turi atsiminti, kad ma
sės žmonių to pakęsti negalės. Jos anks
čiau ar vėliau atsimokės tiems, kurie jas 
stumia į imperialistinę žmonių skerdynę.

Šitokia savo elgsena jie gali pakenkti 
darbininkų judėjimui, bet jo nesunai
kins.

Kaip Kaunas Sutiko 
1-mas Žinias apie Karą

Rumunų Naziai Tebeveikia 
Net Armijos Centre*

nauja padėtis visoj Balti
joj.”

ko-
Jie

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

Act of March 3, 1879.

Amerikos Į Karą Stūmėjai
Reakciniai socialistai ir vėl pradėjo 

savo juodą darbą: stumti Ameriką į ka
rą. Jie kartoja tas pačias frazes, kokias 
kartojo 1916-1917 metais. Jie dirba tokį 
pat daTbą. Nekalbėkim jau apie tokias 
“Naujienas.” Tasai‘laikraštis visuomet 
stovėjo pusėje 
Kalbėkim apie 
listus.

Štai įsikūrė 
Darbo Partija, 
dosi, ėjo neblogai, kol Europoj neprasi
dėjo imperialistinis karas. Kai tik ten 
žmonių skerdynė prasidėjo, tuojau ADP. 
lyderiai,—dešinieji ir “kairieji” socia- 

' listai, pasikvietę talkon lovestoniečius,— 
; pradėjo nerštėti. Prisiklausę Hearsto, 

Dieso, kunigo Coughlino ir kitų reakci
ninkų kalbų prieš komunistus, ir ADP 
lyderiai pradėjo prieš, juos kryžiaus ka
rą. Bet pagalvokit, kokius jie vartoja 
argumentus? Komunistai jiems negeri 
todėl, kad jie priešingi Europos karui;

• kam jie tąjį karą vadina plėšikišku, im-
* perialistiniu karu!

Pereitą trečiadienį ADP lyderiai su- 
j šaukė tos partijos konferenciją New
* Yorke. Konferencija buvo šaukta labai 

“atsargiai,” apdairiai, kad juo mažiau
' pakliūtų j on galvojančių narių ir prieš 

karą nusistačiusių veikėjų.
Na, mitinge ir prasidėjo tirados! Pir- 

' miausiai, aišku, pulta Sovietų Sąjunga,
• o paskui komunistai. Hearstas ir kun. 
J Coughlinas galėjo labai pavydėti tiems 
: žmonėms “sugabumų” pulti komunistus!

Kiekvienas žmogus, kuris tik bandė 
; kalbėti prieš karą, prieš tą karinę hyste- 

riją, kurią rodė Waldmanai, Dubinskiai 
. ir jiems panašūs, buvo baubiamas, švil

piamas (tai demokratija!).
Vienas socialistų lyderis, p. Aleksas 

Rose, šitaip pasakė: “Mes nepakęsime 
tokių narių arba ADP kandidatų į val
diškas vietas, kurie sakys, kad Didžioji 
Britanija ir Francija veda imperialistinį 
karą.”

Vadinasi, kiekvienas ADP narys turi, 
sulyg p. Rose, sakyti, kad šis karas yra 
vedamas už demokratiją! Ar reikia be- 
gėdiškesnio dalyko?!

Rezoliucija, kurią tie socialistų lyde
riai, sudarę kompaniją su visokios rū
šies elementais, priėmė, pasmerkė komu
nistus, pasmerkė Sov. Sąjungą, pasmerkė 
kiekvieną žmogų, kuris stovi prieš karą 
ir pareiškė simpatijas imperialistinėms 
Anglijai ir Francijai!

Kitais žodžiais: tie žmonės, nuolat pa
taikavę imperialistams, šiandien skelbia, 
kad. Europoje karas vedamas už demo
kratiją, kad kiekvienas ADP narys ne
turi teisės sakyti, jog tai plėšikiškas ka
ras, kad Amerika, galutinoj išvadoj, turi 
eiti ginti demokratiją!

Tie žmonės “pamiršta,” kad už demo
kratiją karas ėjo Ispanijoj. Tuomet jie 
tylėjo, tuomet jie išjuokė komunistus, 
kam šitie važiuoja Ispanijon ginti de
mokratiją. Tuomet jie stovėjo už embar
go palaikymą, tuomet jie paturėjo Hit
lerį, Mussolinį ir Franko. Kai Chamber- 
lainas ir Daladieras Hitlerį ginklavo, kai 
jie atidavė Hitleriui Austriją ir čecho- 
slovakiją, tie -žmonės taipgi tylėjo. Jie 
skelbė, jog tai esą daroma taikos sume
timais.

Kai Chamberlainas su Daladieru darė 
viską .kurstydami Hitlerį prieš Sovietų 
Sąjungą, tai tie patys socialistų lyderiai

y

imperialistų ir tebestovi, 
t. v. “amerikonus” socia-

New Yorke Amerikos
Viskas toj partijoj, ro

Liberalai Tebeklaidžioja
Liberalai yra ypatingi žmonės, kiek

vienas didesnis pasaulyje perversmas 
juos taip sukrečia, kad jie pasilieka be 
pozicijos, be pagrindo.

Imkim, štai, Sovietų-Vokieti jos nepuo
limo paktą. Kaip jis išvertė iš kelio li
beralus. Užtenka tik pasiskaityti “The 
Nation” ir “New Republic” savaitraš
čius, kad tą pamatyti. Vienam tų laik
raščių numeryj surasi, kad “Stalinas jau 
parsidavė Hitleriui,” o kitam—“Hitleris 
Stalinui.”

Jie niekaip nebepajėgia suprasti, kad 
tatai, ką Sovietų Sąjunga padarė, yra jo
sios nuosaikios taikos politikos tęsinys. 
Sovietams rūpi taika. Jie norėjo taiką 
išgelbėti su pagelba Anglijos, Francijos 
ir-Lenkijos. Bet pastarosios nesutiko. 
Tuomet jie paėmė kitą veiksnį: padarė 
nepuolimo sutartį su Vokietija, tikėda
miesi, kad, jeigu jau karo nebus galima 
sulaikyti, tai bent jis lokalizuosis, nebus 
pasaulinis karas.

Na, ir mes -matome, kad Sovietams 
pavyko tai padaryti, šiuo metu jie sku
biai daro apsigynimo sutartis su visa 
eile kraštų. Tos sutartys dar labiau su
stiprins taiką. Sovietų taktika pasikei
tė, bet principai, tikslas—ne!

Tačiau liberalai nebepajėgia to su
prasti ir gana!

Patenkina
Iš Vakarų Baltarusijos ir Ukrainos 

(kurias Lenkijos imperialistai kadaise 
buvo užgrobę ir kurias dabar Raudonoji 
Armija užėmė) praneša, kaip ten žmonės 
iki šiol gyveno.

Per paskutinius tris mėnesius, sako
ma, tūli miesteliai neturėjo nei druskos, 
nei kerosino, nei degtukų. Žmęnės gyve
no tamsoj, žmonės pusiau badavo.

Kaip greit 'Raudonoji Armija tuos 
kraštus užėmė, taip greit pradėjo gaben
ti vagonus paminėtųjų ir nepaminėtųjų 
(kurių žmonėms stokavo) daiktų. Žmo
nės perkasi tuos taip būtinus dalykus di
deliais kiekiais, nes jų yra užtenkamai.

Sugrįžę iš Lietuvos žmonės pasakoja, 
kad ir ten šiuo metu yra didelis trūku
mas ypačiai kerosino./ Kai tik Lietuvos- 
Sovietų Sąjungos santykiai susinorma- 
lizuos, aišku, žmonės tų daiktų gaus už
tenkamai iš Sovietų Sąjungos.

darbas, 
Rusijoj 
srityse, 
biedna.

Koks Skirtumas!
Šiuo metu Vakarų Baltarusijoj ir Uk

rainoj steigiasi Sovietai, daromi pirmi 
žingsniai į socializmą. Reikia pasakyti, 
kad Sovietų steigimasis tose srityse šiuo 
metu bus kur kas lengvesnis 
kaip jis buvo 1918-1919 pačioj 
arba kitose Sovietų Sąjungos 
Tuomet Rusija buvo nualinta,
Visko stokavo. Sovietai steigėsi taip sa
kant be pirmesnių prityrimų. Nemažai 
žmonių, be abejo, manė, jog tai utopija, 
svajonė, niekas daugiau.

Šiuo metu Vakarų Baltarusijoj ir Uk- 
' rainoj dalykai dėsis kitaip. Sovietų Są
junga galinga. Visko ji turi. Ko čia tik •• 
štokuos, viskuo galės Sovietų vyriausy
bė aprūpinti—daiktais, atgabentais iš 
ten, kur per virš 20 metų gyvuoja sovie
tinė sistema.

Pirmos žinios apie susida- Prie tų Lietuvos banko lahge- 
riusį naują įtempimą, kuris lių, kuF išmokami indėliai, va- 
pasiekė savo zenito tašką,1 kar per gerą pusvalandį buvo 
Kaune pasklido jau ketvirta- 1’1”—4‘"'
dienį (rugp. 31 d.) vakare,! 
kai daugelis per radiją suži
nojo apie Vokietijos reikala
vimus, kuriuos lenkai atsisakė 
patenkinti. Vakar rytą išėję 
laikraščiai tačiau nieko dau
giau negalėję dar pranešti. 
Kauniečiai, kurie sėdėjo prie 
radijo aparatų vakar rytą, 
jau apie 7 vai. suprato visą 
padėties rimtumą. žaibo 
greitumu žinios sekė viena 
paskui kitos. Pranešta žinia 
apie Fersterio aktą dėl Dan
cigo prijungimo ir jau už pus
valandžio eterio bangos atne
šė žinią apie Hitlerio įsakymą 
pradėti karo veiksmas, Lenki
jos telegramų agentūros pra
nešimus apie Gardino, Kato- 
vicų ir kitų miestų bombarda- 

žinios apie karo pra- 
po visą

vimą. 
džią tuoj pasklido 
Kauną.

Iš kart judėjim 
gatvėse pagy 
zuikiu spruko iš įstaigų, įmo
nių gaudyti naujesnių žinių. 
Pirmos pasirodžiusios ekstra 
laidos ir telegramos tuoj bu
vo išgrobstytos. Popietiniai 
laikraščiai pasirodė žymiai 
anksčiau, nei paprastai, žmo
nės susibūrė gatvėse, dalinosi 
įspūdžiais, darė savo išvadas 
ir spėliojimus. Labai skau
džiai kauniečiai atjautė pa
plitusias žinias apie Vilniaus 
bombardavimą. Prie žemes
nių butų langų, kur radijai 
garsiai skelbė žinias iš Kau
no, Varšavos ar Berlyno, rin
kosi būreliai žmonių, kad iš- 
.girsti ką nors naujo. Reikia 
pažymėti, kad kauniečiai la
bai skeptiškai priėmė pirmas 
žinias apie karo veiksmus. — 
Na, ir vėl blofuoja vienas ki
tą, — sakė, žmonės, manyda
mi, kad tai vis tokie pat “in
cidentai,” kurių paskutiniu 
laiku abiejų -.šalių propagan
dos įstaigos skleidė su nepa
prastu duosnumu.

Pačiame Kaune 
niai, nei išoriniai 
mių, kad štai visai 
mūsų jau verda karštos ko
vos, sprogsta bombos. Vakar 
mokyklose prasidėjo nauji 
mokslo metai ir tūkstančiai 
nerūpestingų vaikučių rudeni
nės saulės šildomų skubino į 
mokyklas, gimnazijas. Iš ten 
jie su mokytojais 
nyčias pamaldoms, 
bas ėjo normaliai.

Bankuose vakar 
pirmosios mėnesio 
vaizdas. Lietuvos banke sto
vėjo eilė pensininkų, kurie at
vyko atsiimti savo pensijų. 
“Melchijorai”’ kantriai laukė 
savo eilės ir su kaimynais da
linosi įspūdžiais, pirštu išve
džiojo strateginius planus.

Kauno 1 diją ir gaudė žinias. 
žJmonės

nei viduji- 
jokią žy
li eto Ii nuo

ėjo į baž-
Visur dar-

paprastas 
dienos

atėję vos du klijentai. Nebu- 
! vo indėlininkų ir privačiose 
kasose. Darbdaviai normaliai 
mokėjo algas darbininkams ir 
tarnautojams, pirkliai mokėjo 
vekselius.’ Visur buvo jaučia
ma nuotaika, kad mes esame 
tik bešališki įvykių stebėtojai 
—jie mus neliečia.

Kaune dabar dideliame fa- 
vore žmonės, moka svetimas 
kalbas — “poliglotai.” Įvairūs 
ponai ir poniutės pasikviečia 
tokius inteligentus vakarienei 
arba arbatai. Pasisodina jį 
prie radijo ir gaudyk žinias 
iš anglų, francūzų, vokiečių, 
lenkų ir kitų šaltinių. Toks 
“poliglotas” su dideliu aplom
bu paskui pasidalina išklausy
tomis žiniomis su šeimininkais 
ir kitais sukviestais svečiais. 
Pustuščios vakar buvo Kauno 
kavinės ir restoranai, žmonės 
sėdėjo namuose, klausėsi ra- 

Bet visa 
tai be jokio susijaudinimo, ži
noma, kai kas jaudinosi ir 
Kaune. Tai vietos lenkai ir 
vokiečiai, kurie giliai pergy
veno jų tautiečius užklupusią 
nelaimę.

Įvykiai nebuvo jaučiami ir 
prekyboje, išskiriant maisto 
produktų krautuves, kur šei
mininkės ir vakar triūso il
giau nei paprastai. Bet ir čia 
“karo psichozas” ima silpnėti, 
nes kas iš to, kad ponia už
dususi prašo 10 kilogramų 
miltų, o jai pasiūlo imti visą 
maiša.

Pasirodo, kad kai ką įvy
kiai skaudžiai palietė. Tai va
liutos spekuliantus, kurie da
bar nežino ką daryti: svarai 
krinta, markė krinta, frankai, 
zlotai — vienu žodžiu, viskas 
krinta, o litas tvirtai laikosi, 
nes neutralus, šneka žmonės, 
kad “Monikos” “juodoji bir
ža” labai sujaudinta, nes už
sidarius sienoms ir krintant 
valiutoms baigiasi valiutos 
spekuliacijos gadynė.

* “Laikas” 
Rugs. 2, 1939.

Didysis Francijos Subinari- 
nas Suėmęs Naziu Laivą

Paryžius. — Sakoma, kad 
tai didysis Francijos sub- 
marįnas “Surcouf” sugavęs 
ir namo parsivaręs vieną 
prekinį Vokietijos laivą. 
Submarinas užklupęs tą lai
vą Atlanto Vandenyne, už 
1,100 mylių nuo Europos.

“Surcouf,” 4,300 tonų 
įtalpos, yra didžiausias sub
marinas pasaulyje. Jis< ve
žasi ir lėktuvą (hydropla- 
nų).

Bucharest, Rumunija.— 
Slaptoji policija suėmė Ma
rę Clucer, tarnautoją tech
niško skyriaus prie Rumu
nijos armijos. Ji areštuota 
kaip šnipė. Pas ją ♦ rado 
aštrų atsišaukimą prieš ka
ralių Karolį ir prieš žydus. 
Tai atsišaukimas išleistąs 
rumunų nazių “geležinės 
gvardijos.”

Valdžėia slopina tuos 
“gvardiečius,” bet jie slap
tai tebeveikia.

Dabar areštuota tuzinas 
rumuniškų naziukų, vaiki
nų ir merginų. Jie kaltina
mi, kad darbavosi Hitlerio 
naudai prieš Rumuniją.

VOKIEČIAI UŽGROBĖ 
NORVEGŲ LAIVĄ

Oslo, Norvegija.—Naziai 
užklupo jūroje Norvegijos 
laivą “Kvernaas” ir parsi
varė jį į Vokietijos prie
plauką Kiel. Laivas buvo 
prikrautas medžių ir, sako, 
plaukęs “į Holandiją.”

Klausimai ir Atsakymai
*

Latviai Giria Sovietu 
Sutartis su Estonija 

ir Vokietija

Klausimas:
Gerbiamieji: Aš labai bi

jau, kad labai daug pasiti
kima prezidentu Roosevel- 
tu. Juk nėra jokio užtikri
nimo, kad jis nepasielgs 
taip, kaip pasielgė anais 
metais prezidentas Wilso- 
nas. Jis gali pakeisti savo 
nuomonę ir karą paskelbti. 
Ve ko aš norėjau paklausti: 
Ar prezidentas pats vienas 
gali paskelbti karą visos 
Amerikos vardu?

Skaitytojas.
Atsakymas:

Ne, prezidentas vienas 
negali paskelbti karo. Jung
tinių 
jam 
kia.
nors
galią tiktai Jungtinių Val
stijų Kongresas.

Prezidentas Wilsonas irgi 
nepaskelbė karo. Jis pasiū
lė Kongresui,’ kad karą pa
skelbtų Vokietijai 1917 me
tais ir Kongresas jo pasiū-

Ryga, Latvija. — Latvių 
laikraštis “Latvias Karey- 
vis” gražiai atsiliepia apie 
pastarąją Vokietijos sutartį 
su Sovietais ir apie bendro 
apsigynimo sutartį tarp So
vietų ir Estonijos. Jis rašo: 

“Interesingiausias mums 
įvykis tai savitarpinės pa
galbos sutartis tarp Sovie
tų Sąjungos ir Estonijos. 
Sovietų gaunamos naujos 
stovyklos laivynui ir orlai
vy nui tarnauja užtikrini
mui saugumo atsitikime 
ginkluoto susikirtimo tarpĮlymą priėmė. Taip Amerika 
jos ir bile kurios didžios 
valstybės. Taip susidarė

Valstijų Konstitucija 
tokios galios nesutei- 
Paskelbt karą kuriai 
valstybei turi teisę ir

ir buvo įtraukta į pirmą pa
saulinį karą. '

DARBININKŲ
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2-7961

LIGOTI VIDURIAI
Drauge gydytojau: Aš ga

vau laišką iš Lietuvos nuo sa
vo motinėlės, kuriai jau yra 
apie 60 metų amžiaus. Skun
džiasi, kad nesveikuoja jau 
kokie metai laiko. Daug pi
nigų praleido dėl gydytojų, 
bet gėrumo negauna. Ir ji 
prašo, kad aš' paklausčiau A-' 
merikos gydytojo patarimų.

Motinai darosi taip. Po 
krūtine duobukėj kaip prade
da skaudėti, tada- seilės iš 
burnos labai bėga ir tada ve
mia. Ir taip jai darosi tris- 
keturis kartus per dieną.

Valgyti veik nieko negali. 
Jei ką užvalgo, tai tuojau 
bai viduriuoja, vidurius 
paleidžia. Visas jos valgis 
žuvų rašalas ir ramunėlių

jai 
tai
ar-

* 1

Lietuvos daktarai ąako, kad 
jai kirmėlės, bet nuo kirmė
lių nedaug ką turi duoti. Mel
džiu paaiškinti per dienraštį 

o aš tą paaiškinimą 
pasiųsiu motinėlei į 
Ačiū.

Atsakymas

gailu, Drauge, bet

iškirpusi 
Lietuvą.

Anglijos kareiviai išsodinami Franci jo j ir tuoj bus gabenami j frontą.

■ A
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Labai 
mažai ką pamatinga galėčiau 
patarti — iš tų kelių nurody
mų. Su tokiais pažymiais ga
li būti bent kelios vidurių li
gos. Specifiškai, ligą išpažin
ti tegalėtų gydytojai ten pat 
ant vietos, gerai apžiūrėję li
gonę.

Sakote — kirmėlės, žinoma, 
gali būti ir kirmėlės, bet ko
kios? Viduriuose kirmėlių es
ti visokių, ir gydymas esti 
skirtingas tai ir kitai kirmėlių 
rūšiai. Gali būti soliteras 
(“tape worm”), gali būt kati
linė ar taip kokia kirmėlė 
kirmėlės.

Bet veikiausia jai visai 
kirmėlės, bet kas nors
rimtesnio. Gali būti skilvio 
žarnų opa, arba tos'opos ga
lutinis laipsnis — vėžys.

Ką gi jąi nabagėlei patarsi 
tokiose apystovose? Nebent, 
kad ją ligoninėn paduotumėt. 
Ten ją pamatingai ištirs ir 
gydymą nustatys. Be asmeni
nio apžiūrėjimo — ir pakar
totino apžiūrėjimo—ligos nepa
žinsi. Galima daryt tik kokie 
bendri sumetimai. Bet “at
spėti ligą” nėra moksliškas 
dalykas. Ligą reikia ne spė
ti, bet visųpirmiausiai tyrinėti, 
visokių mokslinių klinikos ir 
laboratorijos priemonių pa
galba. Tatai padaryti būtų, 
galima tik ten pat ant vietos.
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Trečias puslapis LAISVE
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Pirmadienis, Spalių 9, 1939

Homer Martin Šuny 
bes Išvilktos Aikštėn
Sunku beįsivaizdinti, kokia 

baisi nelaimė būtų ištikus 
automobilių pramonės darbi
ninkus, jeigu United Automo
bile Workers Unijos vadovy
bė būtų pasilikus eks-kunigo 
Homer Martino rankose. Tik 
dabar,, kai su Martinu .tapo 
apsidirbta, laipsniškai iškyla 
aikštėn jo pikti darbai. Tik 
dabar paaiški, kad tas žmo
gus buvo parsidavęs darbda
viams ir bandė galingą auto
mobilistų uniją jiems parduo
ti. Laimė automobilistų, kad 
jie laiku prieš Martiną sukilo 
ir nuo jo atsikratė.

Rugsėjo 13 dienos laidoje 
unijos organas “United Auto
mobile Worker” atspausdino 
prisiektą afidavitą tūlo Harry 
A. Elder, kuris, pasirodo, bu
vo ištikimiausias Martino 
žmogus ir veikė kaipo asmeni
nis Martinė sargas. Martinas 
be jo niekur nė kojos nekel
davo. Todėl Elder puikiai ži
no visus Martino žygius.

Elderio afidavitas susideda 
iš 34 punktų-paragrafų. čia 
paduosime tiktai svarbesnius. 
Elder rašo:

“(4) Detroitan aš nuvykau 
apie vasario 17, 1939. Marti
nas pasamdė mane už $50 
savaitėje, pridedant po $6 į 
dieną dėl išlaidų.

“(5) Po pribuvimo į De
troitą, Martinas važiavo į 
Flint. Jis liepė mane važiuoti 
su juomi. Kartu tam pačiam 
automobilyje važiavo Jack 
Swift ir Wesley King. Važiuo
jant, Martin sakė man, kad 
jis nužymėjęs daug tokių 
žmonių, su kuriais jis norėtų, 
kad aš “apsidirbčiau.”

gą, kad tam. reikės išleisti 
$2,000 ir gauti pagelbos kelių 
vyrų. Martinas sakė “gerai”, 
bet jis man tų pinigų nedavė.

“(9) Keliais atvejais aš gir
dėjau Martiną telefonu šau
kiant Ford Motor kompanijos 
viršylas Harry Bennett ir 
John Gillespie. . : Bennettą jis 
vadindavo ‘Harry’ ir Gillespie 
— ‘John’.”

Paragrafuose 10 ir 11 El
der paduoda, kaip Martinas 
nuvyko į Harry Bennett raš
tinę ir ten planavo, kaip gauti 
ir pastatyti tokį teisėją, kuris 
palaikytų Martino pusę prieš 
CIO uniją. Bennett telefonu 
šaukė ir paskui pareiškė Mar
tinui, “kad byla jau kaip ir 
laimėta.”

Pasirodo, kad Fordo bosai 
labai bijojo, kad jų priete- 
lius Martinas nepasitrauktų iš 
vietos arba nebūtų unijos pra

sišalintas. Elder sako:
“(13) Mums besikalbant 

Bennetto ofise, ' man Martin 
sakė, kad jis buvęs besiren
giąs rezignuoti... Jis sakė, 
kad jis jau buvęs ir rezignaci
ją parašęs, bet kai sužinojo 
Fordas ir Bennett, tai jį pasi
šaukė pas save. Martin sakė, 
kad Ford ir Bennett pasakė 
jam, jog jie peržiūrėję jo re
kordus ir esą juomi pasiten
kinę. Jiš sakė, kad jie prašė 
jį nerezignuoti iš Unijos pre
zidentystės; jie sakė, kad jie 
žiną, jog jiems reikėsią turėti 
reikalą su unija, o jie daug 
geriau sutinka tartis su juo, 
negu su kuo kitu. Jie sakė, 
kad Fordas prižadėjęs jam 

[padėti ir duoti finansinės pa
ramos. Jis sakė, kad be tokios 
pagelbos jis negalėtų tęsti sa
vo darbą. Kai Martinas tą pa
sakojo, tai Bennett tylėjo.

“(15) Per tą pati pasikal
bėjimą Martinas .sakė Bennet- 
tui, kad jam reikia $3,500. Jis 
taipgi sakė, kad, jo suprati
mu, kiti darbdaviai turėtų pri
sidėti prie teikimo jam finan
sinės pagelbos. Atsakydamas į 
Martino prašymą $3,500, Ben
nett paminėjo kokį ten fondą. 
Aš gavau supratimą, kad tas 
fondas turėjo ką nors bendro 
su Liberty Legionu. Bennett 
sakė, kad kai jis sužinos, kiek 
tam fonde dar yra pinigų, jis 
praneš Martinui. Jis sakė, kad 
šis visas dalykas turi būt pa
laikyta didžiausioj slaptybėje 
ir jeigu kuris išneštų į svietą, 
tai su tuo bus greitai apsi
dirbta.

“(16) Tada Martinas pa
prašė man išeiti iš raštinės; Aš 
išėjau. Už kelių minučių Ben
nett atidarė duris ir mane pa
sišaukė vidun.

“(17) Kai mudu išėjome iš 
Bennett ofiso, tai Martin sa
kė, kad Bennett prižadėjo 
duoti jam pinigų. Jis taipgi 
man sakė, kad Bennett buvo 
jam davęs pinigų pirmiau, 
pridurdamas, kad be Fordo 
pagelbos jis, Martin, negalėtų 
apsieiti ir vesti uniją.

“(18) Ant rytojaus iš Ford 
Motor kompanijos John Gil
lespie atėjo į Eddyston vieš
butį. Aš mačiau jį įeinant į 
Martino kambarį. Aš pasili
kau už durų. Aš girdėjau juo
du kalbant apie pinigus.

“(19) Kai Gillespie išėjo, 
Martin išėjo iš kambario ir 
nuėjo žemyn. Aš jį pasitikau 
viešbučio priemenėje. Mudu 
išėjome iš viešbučio pasiimti 
teksę. Kai mudu išėjom iš 
viešbučio, Martin sutrenkė 
vienu kumščiu į kitą ir sušu
ko :

“Vaikine, aš gavau! Aš ga
vau! Aš gavau.” \Jis parodė 
man glėbį bumaškų. Jos buvo 
surištos, naujutėlės, taip, kaip 
banke esti. Jos buvo 20-dole- 
rinės. Tas bumaškas jis susi
dėjo į švarko vidujinį kišenių. 
Mudu nuėjome į Jerry Aldre- 
do raštinę Griswold name, bet 
jo ten nesuradome.

“(20) Tą patį vakarį Vi
vian Fox pastebėjo Martino 
susiputusį kišenių ir paklau
sė, “Ką jūs ten turite savo 
kišeniujė?” Martin atsakė,

tik) 
su-

“(6) Martin pasiūlė, kad 
aš pasiimčiau kai kuriuos vy
rus ir šautuvų, ir padaryčiau 
užpuolimą ant Komunistų 
Partijos raštinės ant 14th St. 
Jis sakė, kad jis nori, kad 
mes užpultumėme raštinę, su
naikintumėme rekordus ir 
abelnai pridarytumėme daug 
žalos. Aš jam pasakiau, kad 
aš to nedarysiu už $50 savai
tėje ir už išlaidas. Martinas 
sakė man, kad jis nori, jog 
aš ‘sudoročiau’ tūlus žmones, 
kurių vardus jis man padavė. 
Aš atsimenu šiuos vardus: 
Emil Mazey, John Ringwald 
ir Walter Reuther. Jis man 
sakė, kad jis nenori, kad 
juos užmuščiau, bet kad 
pasiųsčiau juos į ligoninę, 
laužant porą rankų ir tt.
jam sakiau, kad aš to nedary
siu, .nebent jis duos man pa- 
gelbininkų ir geroką sumą pi
nigų. Jis davė man $250 nu
važiavimui į St. Louis ir gavi
mui pagelbininkų ir šautuvų.

“(7) 1939 metų kovo mė
nesį, tuojau po Martino kon
vencijos, jis prašė mane tap
ti jo asmeniniu sargu, kadan
gi aš turėjau prityrimo, kaipo 
išbuvęs keturius metus šerifo 
padėjėju St. Louis paviete, 
Missouri valstijoj. Aš sutikau 
būti jo sargu ir išbuvau juomi 
iki birželio 17, 1939.

“(8) 1939 metų gegužės 
mėnesį Martin prašė mane su
daužyti Safran Printing spau
stuvę ir gauti Automobilistų 
Unijos antrašus. Jis taipgi 
prašė mane tą padaryti liepos 
4, 1939. Bet aš jam pasakiau, 

i kad jis turėtų užmokėti dau- 
Igiau, negu organizatoriaus al-

‘O ką tu manai aš turiu? Tu
riu tai, ko mums reikia.’ Pas
kui jis jai kažin ką pašnib
ždėjo.

“(22) Keliais atvejais Mar
tin sakėsi man gavęs pinigų 
nuo Harry Bennett.

“(24) Kitą sykį, apie birže
lio 12 d., 1939 m., Bennett, 
Martin ir aš valgėme pietus 
privatiniam Fordo Ądminis- 
tracijos namo valgomajam 
kambaryje...”

Toliau Elder pasakoja, kaip 
Martinas sueidinėdavo su 
Bennett, kaip jie važinėdavo 
pas Bennett Fordo kompani
jos parūpintu automobiliumi 
ir kaip jie sutikdavo ir tarda
vosi su kitais darbdaviais. Jis 
parodo, kaip Martinas palai
kė ryšius su žinomu fašistų 
vadu Gerald L. K. Smith. 
Martin davė tam fašistui uni
jos narių adresus, idant jis 
galėtų paagituoti unijistus 
klausytis Smitho radio prakal
bų. Pirma, negu Smith kalbė
davo, Martinas peržiūrėdavo 
jo rašytą prakalbą. O pasku
tinis Elderio afidavito punktas 
skamba sekamai:

“(34) Dviem ar trim 
jais bėgyje paskutinių 
mėnesių Martin sakė 
kad jam buvo siūlomas
gus pastatas, 50 tūkstančių ar 
150 tūkstančių dolerių vertės, 
tikrai nepamenu, dėl įsitaisy- 
mo ofiso. Jis sakė, kad ta na- 
mą jam siūlė kun. Coughlin. 
Bent dviem atvejais jis sakė, 
kad užpakalyje kun. Coughlin 
stovi Henry Ford.”

advokatą, Vesti tyrinėjimą.
Todėl šita reakcinė miesto 

valdžia turi būt prašalinta ir 
išrinkta Naujosios Dalybos 
valdžia. Šitą privalom pada
ryti ateinančiuose rinkimuose 
spalio | (Oct.) 10 dieną, no
minuodami Naujosios Dalybos 
kandidatus. Nominuokime se
kamus :

važiuokite aukščiau nurody- 
ton vieton ir laiku. Visi Kliu- 
bo viršininkai būkite 8 vai. 
ryte. Taip nutarta pereitam 
kliubo susirinkime.

D LNK Pirm. J. Barron.

Majoru J. Jeffries.

Kaunsilmanais: W. Allan, 
W. J. Sherrill, H. Sweeney, 
L. W. Smith, J. Hamilton, R. 
D. Wardell, H. Sadowski, R. 
Ewald, H. D. Williams.

Šitie visi kandidatai yra 
Naujosios Dalybos darbuoto
jai ir rėmėjai darbo žmonių 
reikalų. Ypatingai W. Allan 
yra vadas ir kovotojas pieno 
unijos darbininkų ir šiaip už 
visus darbo žmonių reikalus.

Detroito Lietuvių Ne-Parti- 
nis Kliubas dalyvaus šiuose 
rinkimuose. Todėl 10 d. spa
lio, 9 vai. ryte, Draugijų Sve
tainėj, 4097 Porter St., visi 
Kliudo nariai ir visi, kurie tik 
norite
miesto valdžios 
šiame susirinkime. Aptarsime 
visą rinkimų darbuotę, pasi
dalinsime darbais, kad pasek- 
mingiau pravesti tos dienos 
rinkimus. Kas turite automo
bilių ir nedirbate tą dieną, at-

atsikratyti reakcinės 
dalyvaukite

atvė- 
poros 
man, 
bran-

BAR ir GRILL

Detroit, Mich

Į ALDLD Šešto Apskričio 
Kuopas ir Draugus

Draugai ir draugės.
Lapkričio 5 dieną, 735 

Fairmount Ave., Philadel
phijoj, 10-tą valandą ryto, 
įvyksta 6-to Apskričio kon
ferencija. Kad pati konfe
rencija būtų pasekminga 
visame kame, priklausys 
nuo skaitlingo delegatų bū
rio. Lai neišlieka nei viena 
kuopa, nepasiuntus savo at
stovo' į konferenciją.

Apskričio komitetas laiko 
sau už pareigą netik kvies
ti, bet ir reikalauti iš kuo
pų tos pareigos, kurią mes 
sąžiningai privalome atlik
ti savo organizacijos gero
vei, prisidėdami su savo da- 

' lim delegatų skaičiaus ir su 
kilniais, naudingais suma
nymais. Pati aplinka mus 
verčia kreipti ypatingą aty- 
dą į tas kuopas, kurios ne- 
prisiuntė savo delegatų į 
praeitų metų konferenciją 
ir nedavė jokios žinios apie 
pačių kuopų stovį. O kuo
pos, kurių mes pasigedome 
praeito j konferencijoj ir 
pasigendame dabar, yra se
kamos: Trentonas, Readin- 
gas ir Bethlehemas. Todėl 
jūs, draugai, jei' palikot sa
vo organizacijai idėjiniai 
skolingi praeitais metais, 
privalote ’ atsiteisti nors 
šiais metais, pasiųsdami sa
vo delegatus į konferenciją.

Konferencijon ne tik pa
geidaujama, bet yra ir kvie
čiama dalyvauti ir Jaunimo 
Atstovybė. Todėl kaip ALD 
LD Šešto Apskričio kuopos, 
taip ir jaunuolių atstovybė, 
privalo atiduoti savo dalį 
dalyvių iš pilno ir iš tikro.

Ši konferencija bus svar-

bi dar ir tuom, kad jai pa
sibaigus bus ir koncertinė 
programėlė ir .baliukas. Tas 
baliukas yra ruošiamas 
tiems draugams ir drau
gėms, kurie prakaitavo 
dirbdami “Laisves” piknike 
ir dar turės gerai padirbė
ti “Laisvės” vakarienėj, ku
ri įvyks 22 dieną spalio, 
Philadelphijoj, Pa.

Todėl kiekvienos kuopos 
s u s i r i nkimo dienotvarkėj 
patsai svarbiausias punktas 
privalo būti, tai — pasiun
timas delegatų į konferen
ciją ir naujų sumanymų 
apkalbėjimas.

Patsai giliausias mano 
pageidavimas bei širdin
giausias į draugus atsineši- 
mas yra, kad ši konferenci
ja būtų viena iš geriausių, 
viena iš skaitlingiausių ir 
viena iš pavyzdingiausių. 
Kad šeštam Apskrityj ne- 
sirastų nei vienos kuopos, 
kuri neturėtų savos atsto
vybės konferencijoj.

Jeigu kurios kuopos, vie
nokios ar kitokios priežas
ties dėlei, negalėtų pasiųs
ti savo atstovo į konferen
ciją, tai labai pageidauja
ma, kad tų kuopų draugai 
nors raštu, nors mažyčiu 
laiškeliu, praneštų konfe
rencijai apie savo kuopos 
stovį, kaip tai: kiek narių 
yra pasimokėję už šiuos me
tus ir ar nėra galimybės 
kuopelę sustiprinti ? Laiš
kus siųskite: Mrs. J. Šmi
tienė, 5809 Fairhill St., Phi
ladelphia, Pa.

Šešto Apskričio organiza
torius,

Pastatykim Naujosios Dalybos 
Valdžią Detroite!

Per pastaruosius du metu 
Detroito darbininkai, ypatin
gai unijos, dikčiai nukentėjo. 
Miesto majoras Reading ir re
akcinis kaųnsilas su policija 
laužė streikus,.„naktimis įsilau
žė į stubas, darė kratas ir 
areštavo niekuo nekaltus žmo
nes. šaudo aktyvesnius dar
bininkus, ypatingai negrus, ir 
taip per du metu užmušė 50 
ypatų ir daugybę sužeidė. 
Areštuoja vaikus, dalinančius 
pažangiąją literatūrą. Užglos- 
tė 2 milionu dolerių, žmonių 
permokėtų gaso kompanijai. 
Pakėlė taksų du doleriu ant 
kiekvieno tūkstančio . dolerių 

' mažiems namų savininkams. 
Iki mirtino laipsnio sumažino 
’bedarbiams pašelpą ir skaičių 
WPA darbininkų. Miesto gy
ventojams griežtai reikalau
jant ištirti policijos žiauru
mus ir žudymą žmonių, majo
ras paskyrė vieną reakcioniš- 
kiausią savo draugą, Fordo

Lietuvių Restaurantas
Gaminam valgius ir' 

la _ (ft turime Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

tiqnco

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

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

680 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

Senas Vincas

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

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

*
New Yorko Pasaulines Parodos ir New Ydrko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25č KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus'šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

“LAISVĖ”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9608

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

TRU-EMBER FUEL CO.. INC.
485 Grand Street , Rrooklvn. N. Y.

Telefonai, EVergreęn 7-1661

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
i Panaikino Apdraudos Įstojimą

Dabar per jubiliejinį vaju, iki 1 birželio, 1940, jūs galite 
įsirašyti į LDS nemokant apdraudos įstojimo mokesties 

z I

Nariai priimami nuo 3 iki 60 metų 
amžiaus: vyrai, moterys ir vaikai.

Už mažesnę mokestį negu kur kitur, jūs 
galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą.

Apdrauskite savo sveikatą ir gyvastį. Būkite LDS nariais
Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS 
kuopą savo mieste arba sekamu / antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at wholesale under Section i.32A

Bo
to

Bo
to

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

age 
Bo

to

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

Bo
to

Adm. 
Juris
Brooklyn, N. Y.

Bo
to

Bo
to

Bo
to

St., 
to

Ave., 
Kings,

Bo
to

Bo
to

DOYLE
Bai- & Grill

Bo
to

Bo
to

Bo
bo

Beverage 
N, 

Kings,'

under
Beverage
Borough 

to be

Bo
to

Beverage 
Bo

to

St., 
Kings,

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

VAUGHAN 
Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic 
of Voorhies

County of Kings, 
premises. >.

JOSEPH J. 
Ridgewood Ave.,

Beverage 
Borough 

to

3622
& 1716 East 37th St.,

hereby given that License

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

retail under
Beverage 
Borough 

to

County of Kings, 
premises.

PATRICK 
d-b-a Quentin 

Quentin Rd.,

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

Bo
to

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

the Alcoholic
3622 Quentin Rd- and 

Borough of Brook- 
to be consumed

NOTICE 
L 5.37 
to sell 
Section 
Control
Borough 

consumed off the premises.
CHARLES LOFFMAN 

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

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under 
132A of the Alcoholic Beverage 
Law at 1145 Broadway,

the Alcoholic
Berry Street, 

County of Kings, 
premises.

the Alcoholic
4419 Avenue

County pf

hereby 
has been 

wine 
132 A 
Law 
of Brooklyn,

Alcoholic Beverage Control Law at 
Ridgewood Avenue, Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed off

the Alcoholic
964 Halsey

132A of
Law at 

of Brooklyn,

132 A of
Law at 98 

Brooklyn, 
on the
STEPHEN LEWICKE 

St- Brooklyn, N.

premises,
L. ROEDER

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 687 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail Under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 206 Wyckoff A^e- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises, 

GUNDE LEICKEI 
206 Wyckoff Ave.,

consumed on the premises.
HARRY STRIHARSKY

& WILLIAM WARANITSKY
Johnson Ave- Brooklyn, N. Y.

132 A
Law at 4-£> 

16th St-
Kings, to

Pirmadienis, Spalių 9, 1939

KAUNAS. — Pirmąja Lie
tuvos vidaus oro susisiekimo 
linija, kuri veikė tarp Kauno 
ir Palangos nuo birželio 3 d. 
iki rugsėjo 4 d. ir buvo pa
laikoma dviem keleiviniais 
dvimotoriniais lėktuvais “Ste
pas Darius” ir “Stasys Girė
nas,” per tą laiką perskrido 
620 vyrų? 152 moterys ir 12 
vaikų. Pašto siuntiniųx per
siųsta 3,476 kg., bagažo ap
mokamo 237 kg., neapmoka
mo 3,546 kg. Viso lėktuvai 
padarė 218 kelionių ir nuskri
do 48,200 kilometrų. Per vi
sus tris mėnesius neįvyko jo
kio sutrikimo, tik vieną kartą 
didelėj migloj lėktuvas turė
jo pasukti į Šiaulius h’ nusi
leisti erodrome. 
keleivis šia linija 
joro Gecevičiaus 
sūnus,/ seniausieji 
J. šliupas ir M. Jankus.

o į visas kitas valstybes ir 
kraštus per Rygą-Stockholmą. 
— Lietuvos prekybos laivai 
nuo šiol plaukios tik tarp ne
utralių valstybių uostų. /

NOTICE is hereby given that License No. 
L 628 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 108z Bergen Street, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

ALBERT MULLER
1082 Bergen Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 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

Jauniausias 
skrido ma- 
5 mėnesių 
skrido

ir nespėjusių 
atsidūrė gana

Kaunas
ropos karui ir sutrikus susisie
kimui, daugelis kitose valsty
bėse buvusių 
grįžti žmonių
keblioje padėtyje. įstrigę Va
karų Europos valstybėse Lie
tuvos piliečiai vis tebegrįžta, 
pasirinkdami kelią per neu
tralias Skandinavijos valsty
bes, Stockholmą, iš ten laivais I 
į Latviją ir Estiją, o iš čia, 
traukiniais į Kftuną. Eilė pi
liečių, pritrūkę grįžimui lėšų, 
tebelaukia atsiunčiant valiu
tos
Valstybių į Lietuvą buvo at
vykę nemaža lietuvių ameri
kiečių. Dalis jų, i 
neramiai Europos būklei^ grį
žo į Ameriką anksčiau, kiti 
tebeišvyksta šiomis dienomis 
per Rygą ir Taliną, iš ten į 
Suomiją, Švediją, iš kur neu
tralių valstybių laivais plau
kia per Atlantą.— šiuo metu 
Lietuvoje yra apie 100 Pa
lestinos žydų, atvykusių biz
nio

NOTICE 
RW 387 
to sell 
Section 
Control ___ _________
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises. 

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway, Brooklyn, N.

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 
L, Bo- 

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

DANIEL BURNS
3003 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail tinder 

Beverage 
Ave- Bo- 
Kings, to

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A 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.

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., 
Kings,

Section 132A of 
Control Law at Ft. 
rough of Brooklyn, County of 
bo consumed on tho 

AUGUST
Ft. of Voorhies Ave-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7405 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control LaW at 109 Nassau St- 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

MARY LOCOCO SERAO 
109 Nassau St- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3198 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
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.

Kaunas. — Skystojo kuro 
taupymo sumetimais, žymiai- 
sumažintas tarpmiestinių ir 
užmiestinių autobusų skaičius, 
taip pat sustabdytas susisieki
mas geležinkeliais automatrl- 
comis.

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 Alcoholic Beverage 
Control Law at 3622 Quentin Rd- 
1710 East 37th Street, 
lyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
CW 9 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under- 
Section 132A of the Alcoholic Beven 
Control Law at 386 Troutman St- 1 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3703 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 270 Smith 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

MARY WHITI
270 Smith St- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8829 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11249 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the 
437 
lyn, 
the

sitarė steigti antrą 
fabriką Lietuvoje, 
vieta parinkta prie 
Pirmasis fabrikas
Skirsnemunėje, netoli Jurbar
ko.

cemento
Fabrikui 

Akmenės, 
steigiamas

Kaunas. Nuo rugsėjo 4 d. 
nutraukiamas reguliarusis oro 
susisiekimas tarp Kauno ir 
Palangos, kurs per visą vasa
rą buvo palaikomas Susisie
kimo Ministerijos dvimotori- 
niais 7 vietų lėktuvais “Da
rius’ ir “Girėnas.” Lėktuvai 
visą sezoną turėjo didelį pa
sisekimą ir prisidėjo prie oro 
kelionių išpopuliarinimo. Taip 
pat daug gelbėjo pašto greito 
pristatymo reikalui, * nes laiš
kai ir laikraščiai iš Kauno į 
pajūrį buvo pristatomi per 
viena valanda.

tai vasarai Lietuvoje 
_ gerai užaugo visokie 

prasidėjus 'augalai, vynuogės,

šiemet 
pietiniai 
melonai, 
pat pui-razinkos ir tt., taip 

kiai užderėjo pradedama Lie
tuvoje plačiau sėti 
soja.

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- 
County of Kings,

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

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

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 Beverage 
Control Law at 923 Franklin Ave- Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
bo consumed on the premises.

FRANKLIN TAVERN, Inc.
923 Franklin Ave- Brooklyn, N. Y.

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 Beverage 
Control Law at 180 Irving Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
bo consumed on the premises.
CARLO GANASSA & ANGELO RATTINI 

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

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 Beverage 
Control Law at 155 Greenpoint Ave- Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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 bo con
sumed on the premises.

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

NOTICE 
L 1324 
to sell 
Section 
Control 
of 
consumed

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

wine 
132 A 
Law 

Brooklyn, 
off

and liquor at 
of the Alcoholic 

at 584 Grand St-
County of Kings, 

the premises.
WILLIAM WILKS

St. ‘ Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RE 2722 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 55 — 4 th Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

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. 10 th St.

NOTICE hereby given that License No. 
RL 3485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Borough 

to be
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 3704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 
Control 
rough i _ .
be consumed on the premises.

PATRICK DOYLE
4419 Avenue N, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2999 has been issued to the undersigned 
to rscll beer, wine an<J liquor at retail under 
Section 132A of tne Alcoholic Beverage 
Control Law at 426 So. 5th Street, 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

MATEUSAS SIMONA VICI US 
5th St- Brooklyn, N.

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 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 324 Devoe Street, 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

MICHAEL LEIPUS
324 Devoe St., Brooklyn, N.

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 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 188-190 Grand St- 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed.on the premises.
GYMNASTIC ASSOCIATION OF POLISH 

FALCON ALLIANCE, Nest 14 of 
WILLIAMSBURG!!, Inc.

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

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 
Ave- Bo- 

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

VINCENT PELLEGRINO 
7002 New Utrecht Ave- Brooklyn, N.

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 
Avc- 
Kings,

Section 132A 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.

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 1Š2A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 174 Bedford Ave- f 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on tho premises.

CHARLESTON BAR & GRILL, Inc. 
174 Bedford 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.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Ave., Bo- 
Kings, to

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.

882 Manhattan 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 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 575 Johnson Ave- Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3766 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 is hereby given that Licehse No. 
RL 3576 has been issued td 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 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 718 Rockaway Ave- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SIDNEY JURIS, 
Estate of Harry 

713 Rockaway Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 281.3 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 724-726-728—5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WHITE EAGLE HALL CO- Inc. 
72^-726-728—5th Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3117 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 1522 Bergen St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

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 2916 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 13-15 Grand St. Ext- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL NEWMAN 
Lucky Bar and Grill

Gl’and St. Ext- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2923 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 52 Meserole Ave- Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

CHESTER BONETSKI
52 Meserole Ave- Brooklyn, N. 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, 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

HENRY FITSCHEN 
B’way Bar & Grill

Broadway, Brooklyn, N.

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 4Q6 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 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 HAEMER
279 Wyckoff Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3547 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 657 Broadway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
(George’s Rest.)

Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3112 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wiwe and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 914 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
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

Marcy Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 3652 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Bo

to

NOTICE
RL 3375 
to sell beer, wine and liquor at retail under

Beverage 
Ave- Bo- 
Kings, to

Section 1.32A of the Alcoholic
Control Law at 123 Glenmore 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

SERGEI GORBALOFF 
Eagle Restaurant

123 Glenmore Ave- Brooklyn, N.

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.

Section 132A of the Alcoholic
Control Law at 2081 Flatbush 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

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

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,

—o—
Kaunas. — Grįžęs 

žemės ūkio parodos 
ris J. Krikščiūnas pasikalbėji
me spaudai pareiškė, kad iš 
to, kaip jį šiltai ir draugingai 
Sovietų Sąjungoje priėmė 
kaip Lietuvos atstovą ir iš 
įvairių pasikalbėjimų su žy
miais Sovietų asmenimis, jis 
padaręs išvadą, jog Sovietų 
Sąjunga pasilieka Lietuvai 
drauginga.

iš SSSR 
ministe

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL .3852 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 1221—8th Ave- 445—13th 
St- Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN GALLAGHER 
A ve
st.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL .3193 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undęr 

of t^ie Alcoholic Beverage
at 4-5 Newkirk Plaza and

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8799 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 Kings, to be con
sumed on the premises.

LA TOURAINE CAFE, Inc.
8500 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

Section 
Control 
600-2 E. 
County of 
premises.

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

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
Control Law at 1515 — 69th St.,
rough of Brooklyn, County of Kings, 
bo consumed on the premises.

FRED GUGLIELMELLI 
. (Homewood Bar & Grill)

1515 — 69th St., Brooklyn, N.

nes

to

4105

to

Brooklyn, N. Y.
15

)

553-550..
Brooklyn, N.Brooklyn, N. Y. & '6-8-10 Brooklyn, N. X. ,

Bo
to

MEYER’S CANDIES, Inc.
Fulton St., 
DeKalb Ave.

premises.
ANTONIO I’LONSKI 

View Inn

under 
Beverage 

Ave., Bo- 
Kings, to

Consumed on the 
DAVID 

(Adm. Original
& 17 Myrtle Ave.,

Section 132A of i 
Control Law at 15 
rough of Brooklyn, 
be

Bee) 
Brooklyn, N.

EDWARD G. LAWLER 
& JAMES LAWLER 

(Lawler Bros.)
1533 Broadway Brooklyn, N. Y.

beer and wine at 
1.32 A of the Alcoholic 
I«aw at 4105 Avenue U,

reikalais arba pas1 gimi- 
Nebegalėdami išvažiuoti

Vakarų Europą, jie rūpi- 
dokumentais tranzitui per

per 
nasi 
Sovietų Rusiją į Turkiją, iš 
kur tikisi pasiekti Palestiną.— 
J. A. V. konsulatas Kaune 
išsiuntinėjo visiems Lietuvoje 
tebešautiems a m e r ikiečiams 
laiškus, klausdamas, ar ir ka
da jie žada grįžti į JAV.— 
Nuo rugsėjo 7 d. įvedamos vi
zos ir norintiems vykti į ne
utralias Latviją,'Estiją ir Švei
cariją ir iš tų valstybių vyks
tantiems i Lietuva.

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

JOSEPH DELLA MONICA 
d-b-a Delmonico’s

St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL .3246 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
St- 

Kings,

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Kaunas. — Taupumo ir at
sargos sumetimais Lietuvoje 
suvaržomas laikinai » motori
ne, benzino, gazolino, žibalo 
ir kt. naftos produktų parda
vimas, taip pat laikinai už-_ 
drausta parduoti privatiems 
asmenims ir reikalams koksą 
ir anglis. Kaip skystasis, taip 
kietasis kuras pirmoje eilėje 
taupomas valdžios ir pramo
nės reikalams. Gyventojoms 
patariama apsirūpinti malkų 
ir durpių kuru.—Ministrų Ta
rybos nutarimu dar labiau su
varžomas'valiutos bei moka
mųjų priemonių išsiuntimas i 
užsienius. Prekybos ir Pra
monės Rūmai pradėjo regis
traciją, kiek Lietuvoje esama 
žaliavų atsargos ir kiek kuriai 
įmonei žaliavų reikalinga.

Kaunas. — šiuo metu Kau
ne eina derybos su SSSR pre
kybos atstovų Jefanovų , įvai
riais prekybos reikalais. Ne-/x riais pieKyoos leiKaiais. lnc- 

_trukus numatoma pradėti de- 
l rybas ir dėl 1940 metų preky

bos susitarimo su SSSR. Be 
to dar šiemet Sovietų Sąjun
goj numatoma užpirkti *dides: 
nius kiekius druskos, naftos 

; produktų ir anglių.—<Iš užsie-, 
i>ių gaunami pasiūlymai par- 

: duoti grūdus už žymiai aukš
tesnes, negu iki šiol kainas.

—o—
Paštas iš Lietu- 

Italiją ir 
dveičarjją eina per Vokietiją,

Kaunas.
į vos į Vokietiją

padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame- 

Rei-

rs 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.
STOKES

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

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

BEER, WINES & LIQUORS
WHOLESALE & RETAIL

given that License No. 
issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage 
at 43 Schermerhorn 

County of Kings,

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

retail under 
Beverage 
Borough 
be con-

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

GEORGE H. POHMER 
George’s Iz>g Cabin

Avenue U Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that incense No.
L 56 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at., retail under
Section 132 A of the Alcoholic Beverage
Control I,aw at 1060 Broadway,
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed off the premises. _ 

JOSEPH CANEPA
1060 Broadway, 'Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 57 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic leverage 
Control Law at 941 pOAey Islaqd Ave- Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

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

NOTICE is 
WW 8 has 
to sell wine 
of the alcoholic Beverage Control Law, at 
182 — 45th St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH DELLA MONICA 
d-b-a Delmonico’s

182—15th St- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 254 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 408 Jay Street, 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 284 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 34 Flatbush Ave- 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed off the premises.

HENNESSY WINE & LIQUOR, Inc. 
34 Flatbush Ave- Brooklyn, N.
NOTICE 
RW 415 
to sell 
Section 
Control .............................. .........
tough of BfOoklyn* C 
be consumed on the premises.

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

is hereby given that Incense No. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under 
132A of the Alcoholic Beverage 
Law at 41 "Atlantic Ave- Bo- 

-------- - County of Kings, to

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under 
132A of the Alcoholic Beverage 
Law at 145 Franklin Street, Bo- 

County of Kings, to

NOTICE 
RW 400 
to sell 
Section 
Control
rough of Brooklyn, 
be consumed on the premises.

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

•s hereby given that License No', 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under 
132 A of the Alcoholic Beverage 
Law at 12 Carlton Ave- Bo

to

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

FRANK TECHET 
(Midwood Rest)

12 Carlton Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 375 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 3712-14 — 13th 
rough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

ANDREW ERCOLINO 
(Red's Rest.)

3712-14 — 13th Ave- Brooklyn, N. Y.
NOTICE is. hereby given that License No. 
RL 2752 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Ave- Bo- 
Kings,

the Alcoholic 
& 17 Myrtle 

, ęounty of 
premises. 
STOLLER 
Dave’s Busy

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A’ of the Alcoholic Beverage 
Control Law At 95 Bedford ~ Ave- Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
bo consumed on the 
FRANK DALY & 

Park 
95 Bedford Ave-

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

HALSEY SPIRITS. Inc.
964 Haise# St- Brooklyn, N.

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

JOHN HEISSENBUTTEL 
St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 2918 
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 Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

GUISEPPE CALABRESE 
2628 Atlantic Ave., Brooklyn, N.

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 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1550 Fulton Street, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOHN M. KENNEDY
1550 Fulton St- Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1048-1064 Ocean Parkway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CQRP. 
1048-1064 Ocean Parkway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2854 has been issued to the undersigrfėd 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1408a Newkirk Ave- 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
bo consumed on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
Gerard’s Tavern

1408a Newkirk Ave- Brooklyn, N.

NOTICE js hereby given that License No. 
RL 3421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 964 Coney Island Ave- Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

PATRICK J? McGRATH I 
964 Coney Island Avė- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section- 182A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 547 Morgan Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

KONSTANTY SINKIEWICZ
547 Morgan Ave- Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 3437 has been issued to the undersigned 
to cell beer, wine and liqupr ut retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 553-555 Fulton St- 6-8-10 
DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises

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

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

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 Beverage 
Control Law at 815 Franklin Ave- B6- 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1120 Broadway, Bo
rough 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 the Alcoholic Beven 
Control Law at 1450 Broadway, 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

FRANCIS P. FARRELL
1450 Broadway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licensė No. 
RL 3.341 has been issued to the undersigned 
tc sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A 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.

NOTICE is hereby given that License No, 
RW 580 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 509 Nostrand Ave- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premisqs.

MATTHEW FERRARA 
d-h-a Joe’s Sea ’ Food

509 Nostrand Ave- Brooklyn, N .Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 413 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at .32 Withers St- Boi'ough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

PHILIP MURANO
Adm. of Estate of Anthony Bamonte 

(Wither’s Grill)
32 Withers St- -Brooklyn, N. Y.
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 Buckrcorn Grill 

.399 Nostrand Ave.
295 Putnam Ave..
NQTICE 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
trol Law at 899 Franklin Ave. and 980 

ofCarroll St- Bofough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

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

899' Franklin Ave. 
980 Cartoll St-

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 755 — 3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

170 Avenue T, _ Brooklyn, N. Y.

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 Law 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.

NOTICE 
RVV 520 
to sell 
Section 182A 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 the premises.

JOHN ANDERSON
128 North 10th 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
trol Law at 76 Montague St- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

WILLIAM H. VAN VLECK, Inc. 
76 Montague St- Brooklyn, N. Y.

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 tho 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. 
1081 Liberty Ave- Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby givęn that Licence No. 
L 1522 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor, at .retail under 
Section 132A of the Alcoholic leverage 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. 
EB8202 has been issued to the underidgned 
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.

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. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol at 384 43roadway-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) 

384 Broadway 
a-k-a 321 Division Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3658 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 12,00-2 Liberty Ave- Borough 
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 Ave- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CLIFTON BAR & GRILL, Inc. 
281 Nostrand Ave- Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2671 has been issued to tire—undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A 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 retail undeiJ 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 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 is hereby given that License No. 
RL 8881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

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

LITHUANIAN AMERICAN 
CITIZENS CLUB

280 Union Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICJS is hereby given that License No. 
RL 3173 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 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
595 Union Ave- Brooklyn, N. Y
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LAISVE Penktas puslapis

Bostono ir Apielinkės Žinios
Masinis Mitingas Pavyko 

Gerai

Rugsėjo 24 d. So. Bostone 
įvyko masinis mitingas. Rengė 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Kuopa. Kalbėjo A. Bimba iš 
Brook lyno, žmonių susirinko 
pilna salė.

Šis mitingas galima vadinti 
pilnai pasisekusiu-tuomi, kad 
drg. Bimba pašventė apie 
penkias minutes agitacijai 
už “Laisvę.” O tas labai svei
ka visais atžvilgiais. Tas pa
skatina draugus, kurie užra
šinėja “Laisvę,’’ prie didesnio 
darbavimosi; o antra — no
rinčiuose “Laisvę” užsirašyti 
kalbėtojas sukelia ūpą. Jau 
kad ir šiame mitinge mačiau 
draugai išdalino nemažai 
“Laisvės” prenumeratos blan
kų ir gavo nemažai užsaky
mų, kad ateitų į namus paim
ti prenumeratą.

Pirmiau mūsų - avangardie- 
čiai darydavo labai didelę 
klaidą. Būtent, mes surengiant 
prakalbas — masinį mitingą, 
o atvažiavę kalbėtojai kalba 
apie visą pasaulį, bet nieko 
neprisimena apie mūsų spau
dą. Pasekmėj to, vietos drau
gai, kad ir gauna moralės pa- 
gelbės-pastiprinimo, bet tan
kiai po tokių mitingų turi 
panešti materialių nuostolių.

M it i ngą- p ra k albas sušaukti 
ir pakviesti kalbėtoją susida
ro nemažai išlaidų, o kalbėto
jas nei vieno žodžio neprisi
mena apie tuos sunkumus. 
Jeigu kalbėtojas iškalba dvi 
valandas, tai kas jam pašvęsti 
bent penkias minutes dėl agi
tacijos už mūsų spaudą ir 
penkias minutes paraginti, 
kad publika duosniau aukau
tų. Manau, kad mūsų kalbė
tojai šį dalyką pasvarstys ir 
ateityje nepatingės sukelti 
ūpą visuomenėj, kad ji skaity
tų mūsų spaudą ir daugiau 
remtų mus finansiniai.

Per mitingą aukavo sekan
čiai: Po dolerį, M. Jankus. 
F. Kvietkauskas, G. Kviet- 
kauskas; po 50c, M. Volaus, 
Kvedaravičienė, J. .lasius, Mo
tuzas, Krasauskienė, Yucius; 
.po 25c, M. Šimkus, Simonas, 
Stąšienė, Paplauskas, Mustai- 
ka, Kazlauskas, Kvedaras, 
Sindaras, Peldžius, Janulavi- 
čius, Žukauskas, Reinardas, 
Jankus, Usevičiijs, Nukas, F. 
Pakalnis, Pušila, Kalaušius, 
Guligauskas, žukaitis, čiuber- 
kas ir Dambrauskas.

Viso aukų surinkta $26.88. 
Varde komunistų kuopos tariu 
aukavusiems širdingai ačiū.

“Keleivio” No. 39 korespon
dentas užsimanė sukritikuoti 
A. Bimbą, kuris pasakė gana 
turiningą kalbą aukščiau pa
minėtam mitinge. Mitinge^ 
tiesa, aš mačiau, kaip tas ko
respondentas su abiem ran
kom braižė Bimbos “klaidas.” 
Ištikro tas braižinys išrodė į 
So. Bostono žemlapį.

šis masinis mitingas buvo 
sušauktas Lietuvių Komunistų 
Kuopos. Komunistų vardu 
buvo išleisti lapeliai; tuo pa
čiu vardu buvo skelbta per 
M inkų ir Kubiliūno radio ir 
taip pat buvo garsinta “Lais
vėj.” Bet tas “gudrus” ko
respondentas sako, kad rengė 
ALDLD. Toliau jis kritikuo
ja Bimbą. Tik pasiklausyki
te :

“Toliau kalbėtojas “kritika
vo’ ir socialistus. Girdi, ką 
socialistai davė darbo žmo
nėms? Nieko. O komunistai 
davę labai daug.”

O ištikrųjų kalbėtojas ve 
kaip sakė: “Aš noriu pa
klausti socialistų, kad jie pa
sakytų, kur jie valdo nors ma
žiausią šalelę, kurioj nebūtų 
ponų ?”

Na, ar tai gražu kalbėtojo 
nuomonę iškraipyti ir viską 
perdirbti ant savo kurpalio?

Beje, po korespondencija 
redakcija sako, kad ji turinti

kito korespondento platesnį 
aprašymą, kuris tilps sekan
čiame numeryje. Bet sulaukus 
sekančio numerio, tas platus 
aprašymas netilpo.

Jaunutis.

Gardner, Mass.
LAIŠKAS IŠ BEPROTNAMIO

Rugsėjo 10, 1939. 
Mr. J. Buzak.

Gerbiamas Drauge :
Gal jūs da nežinote, kad 

aš patekau į beprotnamį. Ma
no giminės (vardai išleisti) 
sudarė ant manęs suokalbį, 
kad aš neinu į bažnyčią, ne
tikiu į dievą, kad aš (išleista) 
neleidžiu į bažnyčią, ir ne tik 
kad neleidžiąs, bet dar ir 
mušas ir tt. *

Tiesa, aš turėjau nesusipra
timų su. . . (išleista). Čia vis
ko neišaiškinsi.

Vasario 20 d. patraukė ma
ne į teismą už mušimą (išleis
ta), bet tardymo visai neda
rė (matomai, jau buvau nu
teistas iš anksto), tik teisėjas 
pasitarė su policijos čyfu ir 
pasiuntė mane į E. Gardnerio 
beprotnamį. Čia mane jau iš
laikė 6 mėnesius ir nežinau 
da kol laikys. Mano draugai 
deda daug pastangų mane iš
laisvinti, bet kol kas pasek
mių nesimato. Pasamdė ir 
advokatą, bet ir adv. da nie
ko neatsiekė. Daugiausia rū
pinas manim Juozas ir Kas
tancija Aukštikalniai iš Gard
nerio. Juodu daug energijos 
išeikvojo, daug darbo valandų 
sugaišo ir daug kartų jie ma
ne aplankė. Jiem padeda ir 
kiti mano draugai. Jeigu ne 
mano ypatiški ir idėjos drau
gai, tai savųjų jau senai bū
čiau užmirštas. Po 4 mėne
sių, birželio 18 d. pirmą sykį 
atvažiavo pas mane duktė, 
bet atvažiavo ne aplankyti sa
vo tėvo, ale prašyti daktaro, 
kad mane pristatytų prie dar
bo (ji pati man tai pasakė).

Gerbiami laisvos idėjos 
draugai, prašau jūs pagalbos, 
padėkite mano draugams iš
laisvinti mane iš beprotnamio. 
Aš išėjęs laisvėn stengsiuos 
kiek galėdamas jums atsiteis
ti. Labai man nesmagu pra
šyti idėjos draugų pagalbos, 
bet kitokios išeities jau neli
ko. Stuba, ką turėjau užvar
gęs, aprašyta ant m. . . var
do; pinigų, kięk turėjom, ji 
visus pasigrobė, mane paliko 
be cento. žodžiu, mane 
bjauriai nuskriaudė moraliai 
ir materialiai ir dvasiniai.

Balandžio 25 d. paskutinį 
sykį buvau pašauktas pas 
daktarus perki ausinėjimui. 
Perklaus inėjus vyriausias 
daktaras Thomsonas pasakė: 
“Aš tau duodu keturias die
nas laiko išmokti poterius ir 
ateinantį nedėldienį nueiti į 
bažnyčią.” Aš, kaipo kietas 
laisvamanis, atsisakiau tuos 
daktaro įsakymus išpildyti, tai 
dabar manęs neišleidžia nei 
pasivaikščioti, nei į movies, 
nei į bolgeimį, net nei į storą. 
Iš bildingo nė kojos iškelti 
neleidžia, ittkvizitoriškai bau
džia mane. Sunku1 viskas per 
laišką pasakyti. Gal jūs, Jo
nai, turite karą, tai labai pra
šau atvažiuot pas mane ypa- 
tiškai pasikalbėtį. Taipogi 
meldžiu, šitą mano laišką 
duokite perskaityti Augusti
nui Dambrauskui ir kitiems 
idėjos draugams. A. Dam
brauskas gyvena So. Bostone. 
Prisipažįstu, man labai ne
smagu šauktis idėjos draugų 
pagalbos, bet ką aš turiu da
ryti. Kaip aukščiau minėjau, 
turtą pasigrobė ji, giminių iš 
savo pusės kaip ir neturiu. 
Turiu du pusbroliu, bet jie 
gyvena labai toli, .Chicagoje. 
Taipogi turiu vieną giminaitį 
So. Bostone, Napoleoną Januš
ką, bet pastaruoju laiku ir jį

smarkiai pelaimė palietė, ne
laboji mirtis išplėšė jam vie
natinę dukrelę. Dar sykį mel
džiu jūsų pagelbos, padėkite 
mano draugams išlaisvinti 
mane iš beprotnamio. Pasilie
ku su aukšta pagarba

Geo. A. Bražinskas.
P. S. Gal jums bus reikalin

gi mano draugų antrašai, čia 
jie: Mr. J. Austin (Aukštikal
nis) 18 Coleman St., Gardner, 
Mass.; Mr. D. Gabrėnas, 104 
So. Athol Rd., Athol, Mass.

Draugiškai,
G. A. B.

Pastaba

Keletas jo senovės draugų 
suorganizavo komitetą jo gel
bėjimui. Komitetą sudaro šie 
draugai:

Pirmininkas A. M. Dam
brauskas, 1 Lynnville Ter., 
Dorchester, Mass.

Finansų raštininkas J. Auk
štikalnis, 18 Coleman St., 
Gardner, Mass.

Iždininkas J. Buzak, 31 
Finney St., Dorchester, Mass.

Gamyba Aukščiau Pakilo 
Negu Dirbančių Skaičius
Washington. — Dėl euro

pinio karo dabar žymiai pa
smarkėjo gamyba Ameri
kos fabrikuose, dirbtuvėse 
ir kasyklose. Bet naujų dar
bininkų priimta mažesnis 
procentas, negu kad pakilo 
daugis pagaminamų > dirbi
niu, sako valdiška Federa-C 7

lio Rezervo Komisija.
Šiuo laiku Amerikos pra

monė pagamina tiek dirbi
nių kaip 1937 m., vadina
mais geraisiais Naujosios 
Dalybos metais.

Kaunas. — Patiriama, kad 
Lietuvos Kūno Kultūros Rū
mai pasiuntė atsakymą Pasau
linės Olimpiados Komitetui 
Helsinkyje, Suomijoje, prane
šant, kad Lietuva kitąmet 
įvykstančioje pasaul i n ė j e 
olimpiadoje dalyvauja.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
, ELIZABETH, N. J.

LDS.33 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, spalių 11 d. Pradžia 8 
vai. vakare. LDP Kliube, 408 Court 
St. Prašome narius dalyvauti, nes 
turime daug svarbių dalykų aptarti. 
Atsiveskite ir naujų narių prirašyti 
į kuopą. V. K. Sheralis, Se|<r.

(237-239)

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, spalių 11 d., A. 
Tenio Svetainėj, Winans Ave. ir 
16th St. Nariai yra prašomi da
lyvauti šiame susirinkime, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarti. Taip
gi galėsite pasiimti naują knygą. 
Prašome tų narių, užsimokėti duo
kles, kurių yra užsivilkę.

C. Andriūnas, Sekr. (237-239)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Komunistų Partijos kuo-z 

pa šaukia nepaprastą susirinkimą ir 
kviečia visus simpatikus dalyvauti. 
Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St., 
7:30 vai, vakare, spalių 11 d. “Lais
vės” skaitytojai ir abiejų LL.D kuo
pų nariai nepamirškite būti laiku. 
Turime svarbių dalykų apkalbėti.

(237-239)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. narių susirinkimas 

įvyks antradienį, spalių 10- d., 774 
Bank St. Visi' nariai ateikite. Ku
rie pasimokėję už šiuos metus, gau
site naują knygą. Sekr.

(237-238)

MINERSVILLE, PA.
Antradienį, spalių 10 d., įvyks 

Lietuvių Komunistų Kuopos susirin
kimas* Ukėsų Kliubo Svetainėj, kafn- 
pos 3-čios ir South Sts. Pradžia 
7 vai. Nariai, būtinai dalyvaukite, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarti. J. Ramanauskas, 'Sekr.

(237-238) i

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.

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)

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOcIŲ
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus
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IGNAS SUTKUS

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

Oficiaiis 
vardas -

RUDENS MADOS 
JAUNŲ VYRŲ 
OVERKOTAI 
madų ir dėl kokybės drabužio,

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR

SIŪTAI ir
Jei jūs esate patiklus del

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę.
Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
$22.50

$25.00
$30.00

Vertės

Vertės
Vertės

uz

uz
$16.50
$19.50

UZ
Jūsų atsilankymas i mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų 

drabužiai yra puikiausios rūšies.

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUMRHEA

I B Vapor Room, 
\ I Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations. Gffffinra

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

Special Rates per Week

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

Namų Rakandų Krautuvė

. Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 

A žarnų ligos, Hemorrhoidal (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 

AM ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
I Moterys. Jeigu turite nėsveikumą, kurio nesupranta- 
j te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 
jūsų pusės. Ištyrimas dovanai, p““—

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

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

iš

10-2.

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Q Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus
ĮJ perkėlė savo taverną j naują vietą

Jtt Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

mimurami mi mi w w mi mi mi mum mi mi mi mi in mi mi mi to

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite Šiandien, tiktai 75 centai.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
, damos mylimiems pašarvoti dovanai 

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena;
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro
•$**£*•$*

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

MMMMMMMMMMMMMM MMWI M M M M M *Ą M

Ši Ankstyva 1940

Radii) Fonografo Kombinacija
Kaina $23.60, lengvi išmokėjimai.
Įmokėti $2.45 ir 

po $2.45 į mėnesį

Taipgi yra kitas garsus Edisono bargenas, kuris kainuoja $59.95. 
Jis/prasidės tuojau po šio išpardavimo.

Lietuvė pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

Platiname lietuviškus rekordus visokių rūšių.
Kaip užeisite, malonėkite klausti

MR. CHARLES D’ORAZIO
664 GRAND ST. BROOKYN, N, Y.

Telefonas EVergrcen 7-6111

mi mt mi mi mt mt mi mi mi mt mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi iaiww



šeštas puslapis LAISVE Pirmadienis, Spalių 9, 1939

* mos
Laukaitis-Marčiukaitė 

Apsivedė
Spalių 7-tą susivedė Juozas 

Laukaitis, maspethiečių Rožės 
ir Jurgio Laukaičių sūnus, ir 
Eugenija Marčiukaitė, Joha- 
nos ir Petro Marčiukų duktė, 
šeimyniška artimiausių gimi
nių ir kaimynų sueigėlė jau
niesiems pagerbti suruošta 
spalių 8, pas jaunojo tėvus 
Laukaičius, 64-45 Perry Ave., 
Maspethe.

Abu jaunavedžiai yra na
riais LDS jaunimo kuopos 
CavaLcaDeS, Maspethe. Ir 
abu, galima sakyti, užaugę 
pažangiajame lietuvių jauni
me, kadangi jų abiejų tėvai 
patys dalyvauja ir vaikus nuo 
pat kūdikystės pratino daly- 
vaut lietuvių visuomeniškame 
gyvenime. Eugenija per eilę 
metų praleisdavo liuesas nuo 
mokyklos darbų valandas Ai
do Chore ir LDS jaunimo va
karuose, yra buvus LDS jauni
mą delegate.

Marčiukų šeima jau nuo se
na yra artimi “Laisvės” kai
mynai, seniau “Laisvės” na
me laikydavo valgyklą, o da
bar užlaiko saldaininę nuosa
vam name, 472 Lorimer St., 
už bloko nuo “Laisvės.”

/Jaunavedžiams linkime lai
mingo šeimyninio gyvenimo ir 
sėkmingos tolimesnės darbuo
tės Amerikos lietuvių jauni
me. D.

Civilėms Laisvėms Gint 
Konferencija

Visoms organizacijoms ver
ta įsitėmyti, kad Amerikos Ci
vilėms Laisvėms Gint naciona- 

_lė konferencija įvyks šį penk
tadienį ir šeštadienį, spalių 
13-tą ir 14-tą dienomis, vieš
butyje Biltmore, N. Y. Bus 
svarstoma labai svarbios civi
lių laisvių ir ateivių proble
mas.

Penktadienio vakarą bus 
bankietas, kuriame garbės 
svečiais pakviesti ir pasižadė
ję kalbėt yra Frank Murphy, 
J. V. -generalis prokuroras, ir 
Robert F. Wagner, Jungtinių 
Valstijų senatorius. Pirminin
kaus William Allen White. 
Generalis prokuroras norima 
pagerbt kaipo įsteigėjas Civi
lių Laisvių Vieneto šalies Teis- 
darybės Departmente; senato
rius Wagner kaipo autorius 
Nacionalio Darbo Santikių 
Akto; taipgi senatorius La- 
Follette kaipo pirmininkas Ci
vilių Laisvių Komiteto.

Konferencijos sesijos prasi
dės šeštadienį nuo 10 lig 12 
prieš pietus, nuo 3 ijd 5 po- 
pietų, ir nuo 5:30 iki 6 :30.

Pietų pertrauka, taip vadi
namas “luncheon” tęsis nuo 1 
iki 2:30 po pietų ir bus su 
programa, kurioj trumpas kal
bas pasakys eilė žymių žmo- 
nių-veikėjų.

Bankietui įžanga $3 ir šeš
tadienį užkandžiams $1.50. 
Jiems užsakymai turi būti pa
duoti iš anksto, adresuojant 
sekamai: National Conference 
on Civil Liberties/ 31 Union 
Square West, New York Ci
ty. Gi sesijos ir visos iškil
mės bus viešbutyje Biltmore, 
43rd St. ir Madison Avenue, 
New Yorke.

Mrs. Stryneski, 95 Grand 
Sį., sulaikyta po $300 kauci
jos radus pas ją ant stalo ir 
kambariuose degtinės butelių. 
Ji aiškinosi, kad ji svetimų 
negirdanti, jos vyras norįs iš
sigerti pyie valgio ir dėlto ji 
laikanti degtinės.

“Laisvės” koncertas bus 12 
d. Lapkričio (Nov.), Labor 
Lyceum salėj, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NAUJAS LAPAS LIETUVOS ISTORIJOJ
I' *

MASINIS MITINGAS ŠĮ TREČIADIENĮ, GRANb PARADISE, 
NAUJAUSIAIS, ISTORINIAIS ĮVYKIAIS LIETUVOJ

Bus Išaiškinti Klausimai Krašto Saugumo, Vilnijos Atgavimoj 
Demokratijos Atsteigimo, ir Liaudies Laisvių Viltis

RUOŠIAMA MUZIKALĖ PROGRAMA

Amerikos Lietuvių Kongreso Brooklyno Skyrius ruošia 
labai iškilmingą masinį mitingą šį trečiadienį/spalių 11 d., 
Grand Paradise didžiojoj salėj (kamp. Grand ir Ilavemeyer 
Sts.),, pradedant 7:30 vakare, pateikimui ir išaiškinimui 
vėliausių įvykių Lietuvos gyvenime.

Kiekvienas lietuvis šiandien mąsto: kas atsitiks su Lie
tuva? kokia bus jos ateitis? ar ji atgaus Vilniją? ar bus už
tikrinta jos nepriklausomybė? ar bus atsteigta Lietuvoj de
mokratija? ar Lietuvos liaudis sulauks laimės laisviau atsi- 
kvėpt? kas šiandien džiaugiasi ir kas dreba išgąsčiu?

Ateikite į šį istorinį Brooklyno lietuvių mitingą ir iš
klausykite aiškinimus tų žmonių, kuriems rūpi ne saųjalės 
ponų, bet krašto liaudies gerovė; išklausykite dėsnius tų žmo
nių, kurie atstovauja tą judėjimą, kuris daugiausiai dėl Lie
tuvos liaudies labo nukentėjo, kurio dalyviais yra užkimšti 
šalies kalėjimai.

Kalbės “Laisvės” redaktoriai A. Bimba ir R. Mizara ir 
LDS centro sekretorius J. Siurba.-. Veikiausiai padarys ata
tinkamą įvadą prakalboms ir ALK Brooklyno Skyriaus pir
mininkas studentas drg. Keistutis Michelsonas.

Skubiai tariamasi su Aido Choru, Aidbalsiais ir kitomis 
menininkių grupėmis dėl sudarymo įspūdingos muzikalūs pro
gramos.

Visi “Laisvės” skaitytojai esate prašomi paskleist žinią 
apie šį mitingą kuo plačiausiai.

J. Kuodis, ALK BS Sekr.

Dar Vienas Brooklynietiš 
Sėkmingai Atsiekė Žymų 

Profesionalo Laipsnį
Daktaras Alfred D. Bičiūnas 

baigė medicinos mokslą St. 
Louis, Mo., Universitete. Su
grįžęs į Brooklyną, kaipo su 
geru pažymėjimu, buvo priim
tas praktikuot daktaru Kings 
County ligoninėj, kur ir da
bar dar tebepraktikuoja. Bet 
keletas savaičių atgal gavo ir 
daktaro leidimą (laisnį) su 
aukštesniu pažymėjimu, kai- 

.po surgikas (surgeon, opera
cijų daktaras). Ir gali būti 
daktaru 43-se šios šalies vals
tijose.

Šią savaitę, gavęs vakacijų, 
išvyko atlankyti St. Louis 
miestą, kuriame baigė medici
nos mokslą. Pakelyj žadėjo 
apsilankyti Chicagoj ir kituo
se didžiuosiuose Jungtinių 
Valstijų miestuose.

Linkėtina naujam profesio
nalui gerų pasekmių savo pro
fesijoj, taipgi nepamiršti ir 
darbo klasės draugų ateityje.

J. K.

Lietuviams Komunistams
Visi Lietuvių Komunistų 5- 

tos kuopos nariai privalo su
sirinkti į specialį trumpą susi
rinkimą pirmadienį,, spalių 9- 
tą, lygiai 7 vai. vakaro, ka
dangi vėliau eile narių turi ki
tus susirinkimus. Valdyba.

Amerikos mažių Bundo virši
ninko Kuhn teismas bus spa
lių 30-tą, Generalių Sesijų 
teisme. Jis dabar randasi 
Tombs kalėjime po $50,000. 
kaucija. t

Pasakojo apie Pavoju 
Jūrose

•--------------------------------

P-lė Joy-AUan Duncan, 19 
metų, pribukusi čionai Holan- 
dų-Amerikos laivu Pennland, 
pasakojo, kaip rugsėjo 13-tą 
jų norvegiškas prekinis laivu- 
kas Ronda nugarmėjęs jūrų 
dugnan į kelias minutes po 
susidūrimo su mina kur nors 
šiaurinėse jūrose.

Ji sako, kad po eksplozijos 
trenksmo ji skubiai išbėgus 
ant denio ir radus jau apse
miamą vandeniu. Gelbėjimo
si valčių nuleist nebebuvę ka
da. Ji kelis sykius* buvus pa
gauta skęstančio laivo verpe
te ir vėl iškilus, atsimušdama 
galva į jo skeveldras, Pa- 
skiausį kartą iškilus, jai pa
vykę sugriebt už bačkos kraš
to. Vėliau pribuvę du laivo 
įgulos nariai ir jie visi pasi
darę iš skeveldrų šiokį tokį 
įrankį pasilaikymui virš van
dens. Už 20 minučių pribu
vus valtis, kurios šešiems skir
toj įtalpoj 20 žmonių išbu
vę dvi dienas ir naktį iki pre
kinis italų laivas juos atrado 
ir išgelbėjo.

Šolomskas Maršrūtuoja 
Vidurvakariuose

D. M. šolomskas, Lietuviu 
Literatūros Draugijos centro 
sekretorius, pereitą savaitę iš
vyko Chicagon ir apylinkės- 
na .su prakalbų maršrutu po
rai su virš savaičių. Sugris 
tik apie 23-čią šio mėnesio.

Sam Saroff, ILGWU Lokalo 
20-to biznio agentas, staiga mi
re širdies liga pereitą pirma
dienį.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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 Barberiai

S

|S

S

MIRĖ

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Ferų

Fairview Restaurant & Bar
I VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
II Savininkai

II Geri Steikai ir Kitoki Valgiai
■Į Degtines, Vynai ir Alus
n

Vieta mašinom pastatyt. Al įstaiga
■ | yra skersai gatvę nuo Marine bu-

| dlnko, arti Corona entrance J fčrus.

■ 1 £ | 110-62 Corona Ave.

■ lit J CORONA, L. L, N. Y.
------Telephone: Havemeyer 9-911S

FURMAT CO. Inc
Dealers in

Furniture and Bedding

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

3

3

Karas Neturėtų Sudaužyt 
Darbo Partijos, Šaukė 

Vito Marcantonio
Kongresmano Vito Marcan

tonio kalba tapo labai audrin
gai sutikta Darbo Partijos 
New Yorko Apskričio konven
cijoj pereito penktadienio va
karą, Central Commercial 
High School^ patalpose, 42nd 
St. ir 3rd Ave., New Yorke.

Marcantonio šaukė delega
tus eit kampanijon išrinkt 
“teisingus tarybininkus, kurie 
tiki į gerą, švarią ir progre
syvią valdžią” ir nedaleist par
tijai suskilt dėl karo klausi
mo.

Jis šaukė delegatus neap
leist savo pareigų ir atsako
mybės New Yorko miesto gy
ventojams dėl partijos viduji
niu vaidų.

Dar Tik 23 Kandidatai 
Į Tarybininkus _ _ _ _  ✓

Pereitą penktadienį, tik sa
vaitei zbelikus iki paskutinės 
progos užsiregistruot — pri- 
duot savo peticijas kandida
tūrai į Miesto Tarybą, buvo 
formaliai įsiregistravę tik 23 
kandidatai. Dabartinėj Tary
boj yra 26 nariai.^ žinoma, 
^paskutinėmis dienomis įsire
gistruos daugiau kandidatų, 
tačiau numatoma, kad bus 
mažiau, kaip pereituose rinki
muose, kuriuos^ buvo padavę 
kandidatų aplikacijas 250 as
menų.

Užėjęs šaltas oras ir lietus 
gadina P/isaulio Parodos biz
nį, vos 32,196 lankėsi perei
tą pirmadienį.

Mikolina Yanush (Janušie
ne), 91 Henry St., mirė spa
lių 6-tą, Bellevue ligoninėj. 
Pašarvota graboriaus Garšvos 
šermeninėj. Bus palaidota 
spalių 9-tą d., šv. Jono ka
pinėse.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN. N. Y.

Direktorių Atydai.
“Laisvės” Bendrovės Direktorių 

susirinkimas įvyks šį pirmadienį, 
spalių 9 d., ,8' vai. vakaro “Laisvės” 
raštinėje. Visi direktoriai yra pra
šomi dalyvauti šiame susirinkimo, 
nes turime daug svarbių reikalų 
aptarimui. —• A. Balčiūnas, pirm.

(236-237)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kuopos susirinkimas bus 

trečiadienį, 11 d. spalių, 7:30 vai. 
vakaro, pas drg. P. Burneikį, 76 
Hudson Ave. Visi nariai būkite lai
ku, nes turime .'daug svarbių dalykų
aptarti. Valdybų.

(237-239)

PARDAVIMAI
Parsiduoda restauracija su pilnom 

gėrimų laisnėm. Vieta apgyventa 
įvairiom tautom. Biznio darome 
$300.0Ū į savaitę, parduodame 1 už 
$2,500.00. Kreipkitės 699 Gates Ave., 
Brooklyn, N. Y. (236-238)

VISŲ ATYDAI
Pirma Grybų Pare

šiame sezone įvyks šių

Subatų, Spalių 7 d.
9 vai. vakaro
Atminkite vietų

Oasis Bar & Grill
914 Broadway, Brooklyn

Visus kviečiame dalyvauti.
Skanūs grybai ir gera muzika.

Sav. M. LAUKUS.
♦

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

S: 
S

S

Mes taipgi perdirbam matrasus už žemiausias kainas.
VISOKIŲ ROŠIŲ DAIKTAI LOVOM 

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitoki daiktai reikalingi prie lovų.

445 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Priešais Republic Teatrų 

EVergreen 4-7911
euuu mm uuvM WW wu tfu vu wwwww m.
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Piliečiai, Užsiregistruokite!
Kad turėt progą balsuot už Komunistų Partijos 

kandidatą į New Y orko Miesto Tarybą

PETER V. CACCHIONE
tai kiekvienas Kings County (Brooklyno) pilietis 

turi pasirūpint užsiregistruot tarpe

Šio Menesio 9-tos ir 14-tos d.
M

Pereitais rinkimais išrinkimui draugo Cacchione 
į New Yorko Miesto Tarybą trūko mažiau negu 
300 balsų. Taigi šiais rinkimais visi Brooklyno 

piliečiai, .turime išariksto tinkamai pasirū
pint, kad drg. Cacchione .būtų išrinktas.

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
k VESTIE E. DAVIS ♦ 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.1 •

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Tel. Stagg 2-0788. (
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

t ( !

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA
(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

’ UNDERTAKER

337 UNION AVE.
BROOKLYN,, N. Y.------L-- ----

Amerikos Pirmas Puikiausias
Riešinis Laikrodėlis

Jie bus laiku mokyklon... ir lai
ku pietų ... jei jūs suteiksite jiems 
pirmąjį piešinį laikrodėlį vieną iš 
jaudinančių naujų GRUENS. Visi 
naujausių stilių ... pasitikiami ir 
akuratni. Nuo $24.75 ir aukštyn.

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

LAUREL ... 15 jewel GRUEN. Yellow 
gold filled, Guildite back . . $24.75

CHIEF . . . 15 jewel GRUEN. Yellow 
gold'filled case, Guildite back, $24.75

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

,701 Grand St., Brooklyn, N. Y.
tarpe Graham if Manhattan Avcs.

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME
Kita krautuvė randasi 

PLAINFIELD, N. J. po antrašu:
206 WEST FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidų.
I

Q| VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
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

»

VARPO KEPTUVĖT;

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvj 
čiam duona, Ųalta 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

Siunčiame duoną per paštą I kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaioaa

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

/




