
KRISLAI
Sen. Wheeler ir

J. L. Lewis.
Skolų Našta.
Gandai apie Taiką.

Rašo A. B.

Senatorius Wheeler, įta
kingas demokratas, pilnas 
baimės, kad Rooseveltas 
tempia Ameriką į karą. 
Wheeler esąs griežtai nusi
statęs prieš karą. Jis rude
nį neremsiąs nei vieno kan
didato į prezidentus, kuris 
nebus griežtas karo priešas.

Šią Wheelerio poziciją re
mia 96 nuoš. Amerikos žmo
nių.C

CIO lyderis John L. Le
wis taip pat griežtai nusi
teikęs prieš šį karą. Jis de
mokratams ir republiko- 
nams grūmoja steigimu tre
čios partijos, jeigu jos to
liau temps Amerika į karą. 
Lewis siūlo demokratams 
nuominuoti Wheelerį į pre
zidentus.

Aišku, kad Wheeleris kal
ba ir Lewisas veikia pasi
tarę arba susitarę. O gal 
jie ir bus tie žmonės, kurie 
sukurs taikos partiją. Ge
riausio jiems pasisekimo.

Amerikos valstybė pra
skolinta ant $42,967,000,000. 
O dar Rooseveltas žada 
reikalauti kitų penkių bi- 
lionu doleriu karo reika
lams.

Tos paskolos gaunamos 
iš privatinių bankų ir fi- 
nansierių. Už jas valdžia 
moka aukštus nuošimčius. 
Tokiais nuošimčiais kasmet 
iš valdžios iždo išmokama 
po kelius šimtus milionų do
lerių.

Taigi, galų gale, šitą sko
lų naštą neša Amerikos 
žmonės. Jei kada šioje ga
lyje įvyktų revoliucinė pa
kaita ir nauja vyriausybė 
pradėtų nuošimčius už pas
kolas nebemokėti, būtų di
džiausias sąjūdis turčių ra
teliuose. •

Visi užginčija, bet gandai 
apie karo baigimą aidi vis 
garsiau. Jie eina iš Švedijos 
ir Ispanijos. Kalbama, būk 
gen. Franco esąs tuo pirš
liu, kuris dirbąs už Vokieti
jos ir Anglijos susitaikymą 
pirma, negu Anglijos mies
tai ir kaimai bus nušluoti 
nuo žemės paviršio.

Kiek tuose ganduose yra 
tiesos, sunku dabar pasaky
ti. Iš viršaus viskas atrodo 
labai kariškai. Anglija bom
barduoja Vokietiją, o Vo
kietija bombarduoja Angli
ją. Visai nepanašu į taiką.

Anglijos darbininkai ne
benurimsta. Jie mano, kad 
dabartinis kabinetas pilnas 
pardavikų, kurie tik laukia 
progos iškirsti Anglijai špo
są. Valdžioj tebesėdi Cham
berlain, Halifax, Wood ir 
Simon—visi, kurie Hitlerį 
apginklavo ir paruošė ka
rui. Tegul tie judos, girdi, 
važiuoja laukan iš valdžios.

Pasimatysime rytoj dien
raščio “Laisvės” didžiajam 
piknike Brooklyne. Visi 
dienraščio prieteliai, visi 
geros valios broliai lietu
viai suplauks Maspethan į 
Klasčiaus parką pasidžiaug
ti perversmu Lietuvoje.

Roma, liepos 5. — Italų 
kariuomenė atėmė iš anglų 
Kassalą, Anglų - Egipto Su
dano miestą su 10,000 gy
ventojų. šis miestas yra 
centras geležinkelio, vieške
lių ir telegrafo. -

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
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NAUJAS, NAZIŠKAS 
RUMUNIJOS MINIS- 

TERIŲ KABINETAS
Bucharest, Rumunija. — 

Rumunu karalius Karolis 
sudarė fašistinį ministerių 
kabinetą, ir šis kabinetas i 
liepos 4 d. paskelbė, kad 
naujoji valdžia “tikrai seks 
Romos - Berlyno politiką” 
kas liečia santikius su kito
mis šalimis.

Naujojo ministerių kabi
neto galva yra lon Gigur- 
tu, inžinierius fabrikantas, 
nuo seniai žinomas kaip 
Vokietijos nazių šalininkas. 
Dabar rumunų ministerijo
se yra šeši “geležiniai gvar
diečiai,” rumuniški naziai.

Šis ministerių kabinetas 
pareiškė, kad bus įsteigta 
fašistinė santvarka, pagal 
kurios įsakymus turės būt 
tvarkoma pramonė, darbi
ninkai, lauko ūkis, finansi
niai reikalai ir viskas.

Pirmasis pareiškimas 
naujojo rumunų ministerių 
kabineto nurodo, kad jis 
stengsis taikiai išspręst ki
virčus su Vengrija ir Bul
garija. Jis taipgi duoda su
prast, kad žydai bus griež
čiau persekiojami.

EXTRA!
z

Francija Sutraukė Diploma
tinius Ryšius su Anglija
Berlin, liepos 5.—Franci

jos valdžia oficialiai prane
šė, kad jinai sutraukė dip
lomatinius ryšius su Angli
ja; tai todėl, kad anglų ka
ro laivynas užpuolė karinius 
francūzu laivus ties Oranu, 
francūziškos Alžyrijos prie
plauka, šiaurinėje Afrikoje.

Francijos Karo Laivai Skan
dinsią Angly Laivus

Geneva, Šveicarija.—Am
erikinė žinių agentūra As
sociated Press praneša, kad 
Francija įsakė savo karo 
laivam skandint prekinius 
Anglijos laivus.

Francūzu vyrįausybė už
ginčija, kad jos kariniai lai
vai gražiuoju pasidavę ang
lam ties Egiptu ir išvien su 
jais kovoję prieš Italijos 
bombininkus ties Aleksan
drija.

Pasirodo, kad didieji ang
lų karo laįvai nustatė savo 
kanuoles į karinius francū- 
zų laivus tenai ir tik tuo 
būdu sulaikė francūzu lai
vus nuo pabėgimo.

Francijos valdžia iš laiki
nosios savo sostinės Vichy 
dabar įsakė kariniams fran- 
cūzų laivam ties Egiptu eiti 
į kovą su anglų karo lai
vais, stengtis prasigrumt 
pro jų blokadą ir taip grįžt 
namo į Franci ją.

ORAS.—Šį šeštadienį šil
čiau.

Anglai Sunaikinę, Sužeidę 
Bei Suėmę Daugumą Fran- 

cijos Karo Laivyno
London. — Ginkluoti an

glų jūreiviai užgrobė kari
nius Franci jos laivus stovė
jusius Anglijos prieplauko
se: du s.enus francūzu karo 
laivus, du lengvus šarvuot
laivius, kelis submarinus 
(tarp kurių buvo vie
nas didžiausias pasaulyje), 
aštuonis naikintuvus ir apie 
200 kitų francūziškų laivų, 
kurie buvo apginkluoti kaip 
pagalbiniai kariniai laivai.

Francūzu kariniai laivai, 
kurie buvo ties Egiptu, pa
sidavė grumojantiem anglų 
reikalavimam ir veikė iš
vien su anglų karo laivais, 
šaudydami prieš orlaivinė- 
mis kanuolėmis į bombar
duojančius Italijos lėktuvus.

Kariniai francūzu laivai, 
stovėjusieji ties Oranu, 
prieplauka afrikinės fran- 
cūzų kolonijos Alžyro, at
metė anglų reikalavimą pa
siduot, ir dėl to įvyko mū
šis, kuris tęsėsi 1 valandą ir

Vokiečių Bombos Nu
skandino 3 Karinius 

Anglijos Laivus
London, liep. 5.—Vokiečių 

orlaiviai šiandien iš naujo 
atakavo Angliją.

Vakar vokiečiu lėktuvai 
nuskandino vieną stambų 
pagalbinį karinį Anglijos 
laivą ir du mažus laivus 
Portlando prieplaukoj, pie
tinėj Anglijoj, kaip pripa
žįsta anglų valdžia. Vokie
čiai oro bombomis ir kul- 
kasvaidžiais sužeidė kiek 
anglų Portlande ir kitose 
vietose, ir padegė eilę namų. 
Anglai praneša, kad jie nu
kirto žemyn 5 vokiečių or
laivius.
Anglų Lėktuvai Bombarda

vo Vokiečių Punktus
Anglijos orlaiviai bom

bardavo vokiečių žibalo 
sandėlius, geležinkelius ir 
lėktuvų stovyklas Vokieti
joj, Holandijoj, Belgijoj ir 
Franci joj.

Vokiečiai Sakosi Padarę 
Anglam Daug Nuostolių 
Berlin. — Vokiečių ko

manda pranešė, kad jų or
laiviai sėkmingai bombar
davo Anglijos pajūrių tvir
tumas, pakrančių kahuolių 
batarejas, dvi lėktuvų 
stovyklas, taipgi kareivines 
ir ginklų fabrikus. Pasak 
vokiečių, tai anglų bombi- 
ninkai paskutiniu žygiu ne
padarę žymių nuostolių vo
kiečiam, bet jie. užmušė tris 
nekariškius svečius viename 
vasarnamyje prie Baltijos 
jūros ir sužeidė tris ligo
nius vienoje Iigoninėje 
šiaurvakarinėje Vokietijoje.

27 minutes. Trys Anglijos 
karo didlaiviai ir eilė šar
vuotlaivių su baisiu įšėlimu 
bombardavo karinius Fran- 
cijos laivus ir/ kaip sako 
anglai, nuskandino vieną 
francūzu karo laivą, vieną 
karinių lėktuvų išvežiotoją, 
du naikintuvus ir sužeidė 
tris kitus stambius Franci- 
jos karo laivus.

Dar nesą žinoma, kiek 
buvo užmušta francūzu jū
reivių toje kovoje; bet ži
noma, jog buvo daugiau 
kaip 5,000 Francijos jūrei
vių tuose laivuose, kuriuos 
anglai paskandino bei su
žeidė.

Sakoma, kad pirm prasi
dedant mūšiui anglai išsta
tė šitokius reikalavimus 
šiem francūzu kariniam lai
vam: plaukite į Angliją, į 
Jungtines Valstijas arba į 
Francūziškas Vakarines In
di j as, netoli Amerikos, iš 
kur Francijos laivai nega

NAUJAUSIOS f ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

Kaunas. — Lietuvos už
sienių reikalų ministeris 
Krėvė-Mickevičius, apsilan
kęs pas Sovietų komisarų 
pirmininką Molotovą Mas
kvoj, kalbėjosi su juom apie 
Lietuvos santikių praplėti
mą su Sovietų Sąjunga ir 
apie kitus bendrus savitar
pinius klausimus tarjp So
vietų ir Lietuvos.

Kaunas. — Naujoji Lietu
vos vyriausybė numato pa- 
liuosuot dirbančiuosius žmo
nes nuo visokių įnašų mo
kesčių.

Miestuose n u m a ž inama 
samdomų kambarių - butų 
kainos.

(Pranešimai per generali
nį Lietuvos konsulą p. Bud
rį New Yorke.)

Anglai Netiki, Kad Francija 
Kariaus prieš. Angliją

London, liepos 5. — Nors 
Francija sutraukė diploma
tijos ryšius su Angliją, bet 
anglų politikai dar netiki, 
kad Francija išstos karan 
išvien su vokiečiais prieš 
Angliją.

Anglų valdininkai vadina 
tiktai “klika” dabartinę 
Franci jos valdžią su prem
jeru Petainu priekyje.

Cairo. — Anglai praneša, 
kad jie nukirto žemyn sep
tynis italų orlaivius.

Paryžius. — Girdėt, kad 
francūzai iš savo afrikinių 
kolonijų pradėsią kirą prieš 
Anglijos kolonijas Afrikoj. 

lėtų patekt Vokietijai ar 
Italijai.

Kai francūzu admirolas 
atmetė šiuos reikalavimus, 
tuoj anglų karo laivai ati
dengė perkūnišką ugnį į lai
vus buvusių savo talkinin
kų, francūzu.

Be kitų, dalyvavo mūšyje 
ir du stambūs Francijos ka
ro laivai “Dunkerque” ir 
“Strasbourg.” Pasta rasis, 
nors sužeistas, bet pabėgo 
nuo anglų; o “Dunkerque” 
likęs užvytas ant seklumos; 
taip pat pasprukęs sužeis
tas francūzu karo laivas 
“Provence,” 22,189 tonų; 
bet anglai nuskandinę “Bre
tagne,” tokio pat dydžio ka
ro laivą.

Abelnai anglai per dieną 
suėmę, nuskandinę bei su
žeidę 217 karinių Francijos 
laivu.

Pasak anglų, tai jų pačių 
nuostoliai buvę maži ir likę 
užmušta bei sužeista tiktai 
keletas anglų jūreivių.

Suėmė Tris Nazių Są
ryšio Vadus Piknike 

New Jersey’je
Andover, N. J. — Šerifai 

liepos 4 d. areštavo tris va
dus Amerikiečių - Vokiečių 
Bundo (sąryšio): G. W. 
Kunze, A. Klapprottą ir M. 
Kohlerį per pikniką nazių 
stovykloje Nordlande, N. J. 
Šie naziai suimti už tai, kad 
“birželio 16 d. ar pirmiau” 
peržengę New Jersey valsti
jos įstatymą, kuris uždrau
džia dėvėt karines svetimša
liu uniformas, sveikint sve- 
timas vėliavas, ir susirinki
muose trijų ar daugiau 
žmonių skleist neapykantą 
gyvu žodžiu ar raštais prieš 
kitas tautas bei religijas.

Laikraščių reporteriai da
bar liepos 4 d. nematė jokių 
naziškų uniformų, hitleriš
kų vėliavų ar kitų panašių 
ženklų šiame piknike Nord
lande, kur susirinko 2,000 
vokiečių. Ant pagrindų, nuo 
kurių būtų buvę sakoma 
kalbos, buvo pastatytas di
džiulis Jurgio Washingtono 
paveikslas, apsuptas Ameri
kos vėliavomis.

Areštuotieji laikomi teis
mui po $1,000 parankos 
kiekvienas. Jų advokatas 
Keegan pareiškė, jog teisme 
jis parodys, kad toks New 
Jersey valstijos įstatymas 
laužo šalies konstituciją, 
naikindamas pilietines lais
ves.

Roma. — Maltoje italų la
kūnai bombardavo anglų or
laivių aikštę ir sunaikino 
aštuonis jų orlaivius.

AMERIKOS JAUNUOLIŲ KONGRESAS 
PRIEŠ KARĄ, UŽ PILIETINES LAISVES 

IR DARBO ŽMONIŲ APRCP1NIMA
College Camp, Wisconsin. 

—Į šeštą suvažiavimą Ame
rikos Jaunuolių Kongreso 
čia susirinko 900 delegatų. 
Kongreso pirmininkas Jack 
McMichael savo kalboj pa
reiškė, kad jaunuoliai turi 
pirmoje vietoje kovot už iš
laikymą pilietinių teisių, už 
žmonišką gyvenimą dirban
tiem ir bedarbiam ir už 
Amerikos apsaugojimą nuo 
europinio karo.

Kalbėtojas sakė, kad Am
erikos jaunuoliai yra pasi
ryžę gint savo šalį nuo už
puolikų, bet jis abejojo, ar 
prezidentas Rooseveltas tik' 
apsigynimui taip milžiniškai1 
ginkluoja Jungtines Valsti-' 
jas. Kalbėtojas nužiūrėjo,' 
kad toks ginklavimasis gal 
yra taikomas traukimui 
Amerikos į karą Europoj, 
ar Azijoj ar kišimuisi Jung
tinių Valstijų į vidujinius 
reikalus Centralinės ir Pie
tinės Amerikos.

Delegatai šiltai pritarė 
pareiškimam savo pirminin
ko McMichaelio.

Saujelė abejotinų delega
tų, vadovaujami M. Plavne- 
rio ir Kennetho Goffo mė
gino sukelt suvažiavime 
trukšmą, šaukdami, kad 
Jaunuolių Kongresas esąs 
komunistų vado vau j amas. 
“Daily Worker” rašo, kad 
ta saujelė buvo ne tikri jau
nuolių delegatai, bet, tur
būt, finansuojami Henrio 
Fordo ir čia jo atsiųsti. 
Goff, vienas jų vadų, “yra 
Dies komisijos šnipas,” sa
ko “D. W.”

Kada mandatų komisija 
pasakė, kad jinai turi pir
ma ištirt, ką jie atstovauja,

Kiek Vokiečių Žuvo Kare
Berlin. — Kol vokiečiai 

per 46 dienas užkariavo Ho- 
landiją, Belgiją ir Franci ją, 
27,074 vokiečių kariai buvo 
užmušti ir 156,492 sužeisti, 
kaip skelbia nazių komanda. 
Tai mažiau negu vien tik 
prie Verdunof praeitame pa
sauliniame kare.

ATIDENGTA TURKIJOS 
SĄMOKSLAS PRIEŠ SO

VIETŲ SĄJUNGĄ

Maskva, liep. 5. — “Prav
da” ir kiti Sovietų laikraš
čiai rašo, jog tikrai įrodyta, 
kad Turkija ir Persija darė 

I karinius sąmokslus su An
glija ir Francija prieš So
vietus, ypač užpult ir sunai
kint Sovietų žibalo šaltinius, 
jo dirbyklas ir sandėlius 
Kaukaze, Baku ir kitur.

Berlin. — Vokietija lei
džia francūzam skandint 
tuos savo laivus, kuriem 
nėra galimybės ištrūkt nuo 
anglų. '

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.
...................... ........ ' -■«

tai Plavner, Goff; 48 me
tų “jaunuolis” Bruce Ma
ckay su tūlais kitais demon
stratyviai išėjo iš Jaunuo
lių Kongreso, susirinko ki
tur ir kvietė milionierių G. 
Tunney, buvusį kumštinin
ką, padėt sukurt naują 
Amerikos jaunuolių organi
zaciją.

ROOSEVELT RAGINA Iš- 
ŠLUOT TAUTINĘ IR RE
LIGINĘ NEAPYKANTĄ

Hyde Park, N. Y.—Atžy- 
mėt Amerikos nepriklauso
mybės šventę liepos 4 d., 
prezidentas Rooseveltas pa
rašė laišką Pakantos Tary
bai Amerikoje, kuriame sa
ko, jog “kiekvienas ameri
kietis turi griežtai ir galuti
nai pašalint iš savo galios 
ir minties visokius pėdsa
kus neapykantos prieš kitų 
tautų žmones ir bet kokį 

| fanatizmą prieš skirtingas 
tikybas.”

Pavojingose Pramonėse 
Sovietų Darbininkai 
Dirbs 6 Vai. per Dieną

Maskva. — Nors Sovietai 
abelnai įvedė šešių dienų 
darbo savaitę, aštuonių va
landų darbo dieną, bet pa
vojingesnėse sveikatai pra
monėse darbininkai dirbs 
tiktai 6 valandas per dieną. 
O prie pavojingų sveikatai 
pramonių priskaitoma: an- 
gliakasyklos, įvairių metalų 
kasyklos, geležies liejyklos, 
chemikalų gamyba, dažų 
pramonė, gazo tankų ir 
vamzdžių valymas, veikles
nės telefonų ir telegrafų 
stotys, ir tt.

Penkių valandų darbo sa
vaitė palaikoma anatomijos 
institutuose ir X-spindulių 
klinikose.

Dar Laisva Galinga Francijos 
Karo Laivų Jėga

London, liepos 5. — Nors 
anglai paskelbė, kad jie su
ėmę bei sunaikinę ar sužei
dę daugumą karinių Franci
jos laivų, tačiau šiandien 
Anglija pripažįsta, kad jū
rose ar kolonijose francū
zai dar turi “galingą karo 
laivų grupę.”

Vichy, Francija. — Ne 
tiek francūzu kariniai lai
vai nukentėjo nuo Anglijos 
karo laivų ties Oranu, kiek 
nuo minų, kurių anglai bu
vo prisodinę apie Orano 
prieplauką, kaip sako fran
cūzai.

Kaunas. — Lietuvos susi
siekimų ministerių paskir
tas Stasys Pupeikis.

Lietuviai iš Arti ir Toli Dalyvaukite Šauniame "Laisvės” Piknike Šį Nedčldienį, Liepos-July 7 d., Maspethe, Klasčiaus Clinton 
Parke; Bus Puiki Dainų Programa, Dvi Orkestras Šokiam; Dovanos prie Išanksto Pirktų Įžangos Tikietų, ir Kt.
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SLA Seimas ir Lietuvą
‘ Visi Lietuvos priešai labai apsidžiau

gė, kad Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je seimas pasmerkė Lietuvos naują vy
riausybę ir perversmą Lietuvoje. Seimas 
taipgi piktai išplūdo Sovietų Sąjunga, 
kuri padėjo Lietuvos žmonėms išgelbėti 
savo valstybės nepriklausomybę ir atsi
kratyti nuo tironiško smetoninio jungo.

Tai, pasak Grigaičio, ir buvo šio seimo 
didžiausias nuopelnas. Per visą seimą 
smetonininkai ir menševikai vieni prieš 
kitus griežtai kovojo ir vieni kitus žemi
no ir plūdo. Bet visi jie susitaikė, kai 
atėjo valanda apverkimui Smetonos ir jo 
diktatūros likimo.

Susirinkus saujelė delegatų tą didžiu
lę lietuvių organizaciją pastatė į nepavy
dėtiną poziciją. Vietoj eit Lietuvos žmo
nėms talkon kuriant naują’ir šviesų gy
venimą, atstatant kraštą po dvidešimties 
su viršum metų kančių ir teroro, šis sei
mas Lietuvai atsuko Susivienijimo nu
garą.

Suraminimą randame tik žinojime, 
kaip šis seimas buvo sudarytas ir ką jis 
atstovavo. Delegatai buvo renkami dar 
prieš perversmą Lietuvoje—buvo renka
mi dviejų organizuotų klikų sąlygose. 
Daugumoje buvo išrinkti arba vienos 
klikos, arba kitos žmonės—pasižadėję 
įklai pildyti vadų komandą. Tokiu būdu 

jie neatstovavo SLA narių masės tikros 
valios ir opinijos. Kaip visi kiti nuošir
dūs lietuviai, taip didžioji SLA narių ma
sė—darbo žmonės džiaugiasi sulaukę lai
svos Lietuvos, išlaisvintos iš po tautinin
kų diktatūros jungo.

Mes taipgi žinome, kad geroka dalis 
seimo delegatų, nedrįsę seime pakelti 
ranką prieš vadus, parvažiavę namo rim
tai persvarstys savo poziciją ir gailėsis 
balsavę už rezoliuciją prieš Lietuvą.

Pabaltijos Kraštai ir Jų Išeivija
Pastebėjome, kad šiomis dienomis iš

leido bendrą pareiškimą Amerikos Ko
munistų Partijos lietuvių, latvių ir esto
nų- biurai. Jie kalba apie vėliausius įvy
kius Pabaltijos kraštuose, apie padarytus 
perversmus ir sudarytas naujas valdžias. 
Tarp kito, šis jų pareiškimas sako:

“Mes sveikiname naujas liaudies val
džias, įkurtas mūsų gimtiniuose . kraš
tuose. Męs esame tikri, kad mes taipgi 
išreiškiame tokį pat sentimentą, daugelio 
tūkstančių Amerikos lietuvių, latvių ir 
estonų, kurie per metų eilę troško maty
ti \savo senus kraštus; tikrai nepriklauso- 

1: inus ir laisvus, paliuosuotus nuo užsienio 
imperialistų viešpatavimo , ir valdomus 
demokratiškai išrinktų liaudies atstovų.

“Mes esame giliai dėkingi didžiajai So
vietų Sąjungai it jos Raudonajai Armijai 
už pagelbėjimą Lietuvos, Latvijos it -Ės
tom jos žmonėms nusikratyti- fašistinių 
arba pusiau fašistinių režimų, kuriems 
vadovavo Smetona, Ulmanis ir Paetš, ku
rie pasigrobė valdžios galią vardan di
džiųjų kapitalistų ir turtingų dvarininkų 
interesų. Per daugelį metų šitie valdonai 
išnaudojo ir smaugė žmonių mases pa- 
gelba žiauraus teroro ir begėdiškos de
magogijos. Jie sukišo į kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas kiekvieną drąsų jų 
režimo oponentą.

“Sovietų Sąjunga, paremta socialistine 
ekonomija ir tvirtai laikydamasi taikos 
politikos su visais kraštais, yra vienin- 
tėlė didelė šalis, kuri negrumoja; savo 
mažųjų kaimynų tautinei gyvybei, ir ne
priklausomybei ir naminiam savivaldiš-. 
kumui. Sovietų Sąjungos padarytieji sa
vitarpinio apsigynimo paktai su LiettR^,v'

Latvija ir Ęstonija specifiškai garantuo
ja toms šalims jų tautinę nepriklausomy
bę ir vidujinį savivaldiškumą.

“Latvijos, Lietuvos ir Estonijos val
dančiosios fašistinės klikos buvo privers
tos prieš savo norus pasirašyti tarpsavi- 
nio apsigynimo‘sutartis. Jie nedrįso išeiti 
viešai prieš aiškiai matomus tų kraštų 
liaudies interesus ir troškimus. Bet vie
toj nuoširdžiai pravesti gyveniman su
tarčių abiem pusėm naudingus punktus, 
vos nespėjus rašalui nudžiūti, tos klikos 
jau pradėjo suokalbiauti prieš Sovietų 
Sąjungą.

“Lietuvoje Smetonos valdžia buvo tie
sioginiai įvelta į piktą niekinimą Sovietų 
Sąjungos ir jos Raudonosios Armijos. 
Tos valdžios agentai siuntinėjo speciales 
instrukcijas savo pasekėjams Jungtinė
se Valstijose stengtis sumobilizuoti Ame
rikos lietuvių mases prieš Sovietų Są
jungą. Valdininkai tiesiog griebėsi vogi
mų, kankinimų ir net žudymų Raudono
sios Armijos karių nepasekmingbse sa
vo pastangos^ išgauti militarines infor
macijas. Pabėgdamas į Berlyną ir pasi
duodamas Hitlerio valdžios globai, Sme
tona aiškįai pasirodė, kad jis netarnavo 
Lietuvos žmonių interesams.

“Latvijoje Ulmaniso klika taipgi vedė 
slaptą kampaniją prieš Sovietų Sąjungą. 
Latvijos oficieriai Liepojuje sugriovė 
barakus prieš pat Raudonosios Armijos 
pribuvimą, kuriuose, pagal sutartį, Rau
donosios Armijos kariai turėjo apsigy
venti. -Liepojaus gatvėse Ulmaniso šni
pai sekiojo raudonarmiečius ir teroriza
vo visus latvius, kurie išdrįso pasikalbė
ti su raudonarmiečiais.

“Estonijoje tūlas ponas Harris buvo 
pastatytas mokinti anglų kalbą Tartu 
universitete. Bet jam algą mokėjo An
glija ir jo vyriausias užsiėmimas buvo 
vesti propagandą prieš Sovietų Sąjungą 
ir šnipinėti Anglijos imperialistų naudai.

“O kuomet iškilo aikštėn tikrai begė
diškas sutarčių sulaužymas, tai yra, kuo
met paaiškėjo, kad Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos vyriausybės padarė ir palaikė 
slaptą militarišką sutartį prieš Sovietų 
Sąjungą, pastaroji be jokio atidėliojimo 
ėmėsi žygių prašalinimui minėtų krimi- 
nališkų laužytojų apsigynimo sutarčių 
ir sudarymui tose šalyse tokių valdžių, 
kurios nuoširdžiai laikysis sutarčių ir jas 
pilnai praves gyveniman.

“Ir vėl Sovietų Sąjungos padaryti žy
giai išėjo didžiausiai naudai Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos žmonių.

“Naujoji vyriausybė Lietuvoje, su Pa- 
leckiu pryšakyje, jau išlaisvino politinius 
kalinius, kuriuos Smetonos režimas per
sekiojo ir kankino tik už tai, kad jie lai-
kėši demokratinių idealų ir vedė, kovų 
už paprastų žmonių interesus. Smetonos 
paskirti valdininkai yra prašalinami ir 
savivaldybių sudemokratizavimas eina 
pirmyn. Paleckio vadovaujama vyriausy
bė taipgi daro žygius greitam išrinkimui 
demokratišku būdu naujo seimo.

“Taip pat naujos liaudies vyriausybės 
Latvijoje, kuriai vadovauja Kirchenstein, 
ir Estonijoje, kuriai vadovauja Dr. Va
rės, paleido politinius kalinius ir neabe
jotinai darbuosis savo šalių pilnam su- 
demokratizavimui.

“Štai kodėl Lietuvos, Latvijos ir Esto- 
.nijos išlaisvintos masės taip karštai svei
kino Raudonosios Armijos naujus būrius, 
kaipd išlaisvintojus.

Štai kodėl vjįį Amerikos pažangūs lie
jai; latviaį iestonai džiaugiasi pa

darytų pervedini savo senuose kraštuo
se. _

“Mes žinome, kad nuoširdus pravedi- 
mas gyveniman savitarpinio apsigynimo 
sutarčių ir įsteigimas'liaudies demokra
tinių vyriausybių apsaugos Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos nepriklausomybę. 
Jos išgelbės šias tris šalis nuo to baisaus 
likimo, kokio susilaukė Norvegija, Da
nija, Holandija ir Belgija, kurios buvo 
susirišusios su kariaujančiomis imperia
listinėmis valstybėmis.

“Todėl mes esame tikri, jog karo kurs
tytojų spaudos leidžiami melai apie Pa
baltijos kraštus, kad būk jie es 
ryti,” arba kad būk ant jų esąs Gždėtas 
Sovietų Sąjungos “protektoratas”, neap
gaus Amerikos lietuvių, latvių ir estonų 
prisidėti prie šauksmo už karą, nes būk 
šis karas, esąs vedamas už “mažųjų tau
tų nepriklausomybės apgynimą”/

“Priešingai, akivaizdoje to, kas atsiti
ko Lietuvoje/Latvijoje ir Estonijoj, Am-. 
erikos lietuviai, latviai jr eštonai supras, 
kas slepias už melų tų godžių imperialis
tų, amunicijos karalių ir pelnagrobių, ku-

n v

Šeštadienis, Liepos, 6, 1940
J  i ' ’; ; y-     ———    — -   v

Politinis Apibudinimas Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje Seimo 

_ 2________  s—---
Kuriais Klausimais Įvyko Griežčiausi Susikirtimai Gr‘.gai.či“‘ bu.vo ’varblau J“r-c , gehonį išmesti, kaip bent ką

Susiv. Liet. Amer. Seime kitą laimėti seime.

net daugelis tąutininkų, prie- > 
šingi rezoliucijoms prieš nau
ją Lietuvos vyriausybę. Dau
gelis sako: “Paprastiem* žmo
nėms dabar bus geriau.** Vie
toj to, priimta rezoliucija 
prieš Sovietų Sąjungą, bet ir ji 
pakišta tik tada, kai buvo tik * 
apie trečdalis delegatų likę.

Beje, laike rezoliucijų priė-

Dar prieš seimą jau buvo 
aišku, kad svarbiausi klausi
mai, bent gyviausi diskusi
joms, SLA seime bus šie:

Kontrolės Komisijos rapor
tas.

Redaktoriaus raportas.
Rezoliucijos Lietuvos klau

simu.

Kontroles Komisijos rapor
tas buvo svarbus tuom, kad" 
jis parode, dėlko buvo uždė
ta redaktoriui cenzūra, taipgi, 
jis kontestavo rezultatus SLA 
prezidento išrinkimo.

Redaktoriaus raportas svar
bus tuo, kad tarp redakto
riaus ir dalies Pildomosios Ta
rybos ėjo aštrūs susikirtimai, 
taipgi, kad P. Grigaičio vado
vaujama “socialistų” grupė 
buvo pasirįžus išėsti redakto
rių, nežiūrint kiek tai atsieis, 
ir nežiūrint kaip tai paveiks i 
SLA reikalus. Mat “Tėvynės” 
redaktorius atsisakė pildyti P. 
Grigaičio padiktavimus. *

Priimti prieš naują Lietuvos 
vyriausybę rezoliuciją buvo 
labai svarbu “Naujienoms” ir 
tautininkų (Smetonos režimą 
palaikiusių) laikraščiams, kad 
jie galėtų dangstytis ta rezo
liucija varinėdami savo prieš 
Lietuvą politiką, taipgi tai bū
tų buvęs moralinis jų spau
dos palaikymas. Tokias rezo
liucijas buvo pagaminęs Chi- 
cagos sęcialistų čyfas ir tie 
Brooklyno tautininkai, kurie 
laike Smetonos / viešpatavimo 
Lietuvoj nesidrovėjo vadintis 
300% fašistais, bet dabar nuo 
to kratosi, bijodami patekti 
“penkton kolonom”

Svarbiausi Susivien i j i m u i 
klausimai yra kuopų įneši
muose, bet-'tiems klausimams 
mažiausia laiko palikta ir įne
šimai mažiausia svarstyti. Ko
kis trečdalis jų visai nesvars
tyti — palikta Pildomai Tary
bai. Kiti jų priimta po kelio
lika sykiu. Teisybė, tų klau
simų svarstymui daug kenkė 
ir tas, kad komisija juos la
bai prastai prirengė, sutvarkė.

Nuo pat pradžios seimo gru

mi jų pastangas prieš Jurge- 
lionį į niekus pavertė.

Ant rytojaus nė iš šio, nė 
iš to St. Michelsonas vėl pra
dėjo tą ataką, bet delegatai jį 
tuojau pasodino. Kiti tad ir 
nedrįso nieko sakyti.

Čia įdomu F. J. Bagočiaus 
rolė. Iš jo tikėtasi talkos prieš 
Jurgelionį, bet jis elgėsi beša
liškai, duodamas Jurgelioniui 
balsą, kada šis prašė, o t a s 
padėjo jam išvanoti savo opo
nentus, apdaužyti grigaitinę 
mašiną. Taipgi, įdomu, kad 
Dr. Montvidas tuo klausimu, 
nė balso neėmė.

Atrodo, kad kai kurie Gri
gaičio kolegos buVo labai pa
tenkinti, kad Jurgelionis jam 
skiauturę nukirto.

Dėlko Jurgelionio redakto
rium išrinkimas buvo svarbu 
ir mūsų atžvilgiu?

Jurgelionis, kaip jau žino
ma, išrinktas nežiūrint socia
listų organizuotos mašinos, ir 
nežiūrint to fakto, kad socia
listai statė tautininkų kandi
datą į redaktorius, tikėdamie
si tuo būdu gauti tautininkų 
ir sandariečių balsus.

Jie dėjo pastangas, kad Jur
gelionis nebūtų nominuotas. 
Jie prašė Apšvietos Komisijos 
nario J. Miliausko" nereko
menduoti (nenominuoti) Jur
gelionį, bet Miliauskas nepai
sė.

Grigaitis nominavo tautinin
ką Praną Bajorą, Miliauskas 
nominavo Kl. Jurgelionį, o M. 
.Vaidyla nominavo Stasį Vitai- 
tį, bet tik tam, kad šis ati
trauktų kiek balsų nuo Jurge
lionio.

Vitaičio nominavimas išėjo 
jo djdeliu pažeminimu. Su
pratęs tai Vitaitis tuojau atsi
sakė.

Teisybė, tūli tautininkai ir 
sandariečiai ir visi grigaitiniai 
balsavo už Bajorą, bet vistiek 
Jurgelionis laimėjo.

Redaktoriaus rinkimas tai
gi buvo politinis klausimas.

Jurgelionio išrinkimu SLA 
delegatai taipgi parodė nepa-

Redaktoriaus vieta, sakoma, 
buvo žadėta Stilsonui ir ke
liems kitiems. Pagalios betgi 
sutikta ant Vitaičio. Patyrus 
seimo sudėtį ir- Vitaitis, nu
mesta, nes Bajoras buvo ge
resnis prospektas.

Kontrolės Komisijos rapor
tas, ypač ta dalis jo, kur įro
dinėjama, kad daug kuopų 
balsavimai neteisėti ir dėlto 
Laukaitis išrinktas, o ne Bago- 
čius, atidėta arti seimo pabai
gos. Įrodymai buvo labai 
techniški, taipgi kaltinta kele
tas kuopų, kurių balsavimai 
buvo tikrai legaliai, ir tas pa
žeidė ir tuos argumentus, ku
rie buvo pamatingi. Adv. Ba- 
gočius gi elgėsi gan gudriai. 
Kur reikėjo švelnumo, jis tai 
mokėjo pavartoti. Kur reikė
jo stiprios agitacijos, smarkiai 
mušti oponentus, jis pataikė 
tai daryti. Jam gerokai pa
kenkė Grigaičio talka, vis dėl
to jis laimėjo 29 delegatų 
balsais.

Jam padėjo ir tas faktas, 
kad leista balsuoti didžiumos 
ir mažumos Skundų Komisijos 
raportas. Daugelis nepartinių 
delegatų paprastai nenori su
sidėti su mažumoms. Jis taip
gi skyrė komisijas, o tas la
bai svarbu.

Adv. Laukaičio pusę vyku
siai perstatė St. Gegužis, bu'- 
vęs SLA prezidentu per daug 
metų. Jis iškalbus, tvirtai ar
gumentuoja, logiškas ir gerai 
žino SLA konstituciją. Antras 
stipresnių buvo adv. Olis. Jo
nas Grinius šiame seime irgi 
gerai pasirodė ir Laukaičiui 
padėjo. Kiti p. Laukaitį gy- 
nusieji nepadėjo jam,, kai kas 
dar gi pakenkė. Būtų geriau, 
pavyzdžiui, kad Karpius ir 
Jurgėla nebūtų kalbėję už 
Laukaitį.

Abelnai, SLA balsavimuose, 
kai ir kitų masinių organiza
cijų, taikosi netikslumų. Pa
smerkti tąi gan sunku; tas ir
gi padėjo Bagočiui.

Kas dėlei rezoliucijų prieš 
Lietuvą, jos nedrįsta siūlyti. 
Ir konservatyvūs delegatai,

mimo, Michelsonas ir Grigai
tis, kurie buvo komisijoj, ban
dė dar sykį atakuoti Jurgelio
nį, siūlė rezoliuciją uždtšūsti 
“Tėvynėj” kritikuoti SLA vir
šininkus, bet ir čia jų skyftias 
nepavyko. Rezoliuciją Jurge
lionis išvadino kvaila. Daugu
ma delegatų ją atmetė. Paskui 
(prie reporterių stalo) Grigai
tis “išdurnino” MichelšOną, 
suversdamas kaltę ant jo, kad 
negerai rezoliuciją parašė. 
Kiti jų mašinos nariai tačiaus 
teisino Michelsoną, sakydami, 
kad ir Grigaitis būtų geriau 
nepadaręs.

Baigiant reikia pažymėti se
kamą :

.Nežiūrint tautininkų ir so
cialistų spaudos atakų prieš 
mus, delegatai dauguma, ku
rie yra ir vadai vietinėse or
ganizacijose, visai kitaip atsi
neša link mūs. Lietuvos klau
simu daugelis visai priešingai 
nusiteikę, kaip jų srovės spau
da.

Dar nė vienam SLA senrie 
nebuvo taip labai diskredituo
ta Pildomoji Taryba, kaip 
šiame seime. Patys Tarybos 
nariai irgi vienas kitą vanojo. 
Prieita prie to, kad vice-prezi- 
dentas Mažukna pareiškė: 
Nepaisykite, ką jie čia vienas 
kitą smerkia; tai tik manev
rai. Jie paskui susiėję vėl 
veiks iš vieno.

Mano manymu, p. M. Vini- 
kas ypač daug įtekmės nuė
stojo. Jam daryta daug kalti
nimų, bet atmušti kaltinimus 
jis net ir nesistengė. Jis tei
sinosi tik aplamai. . . v

Šiame seime taipgi . aiškiai 
matėsi pas tautininkus ir san- 
dariečius, o dalinai ir .pas so
cialistus, pasidalinimas Lietu
vos klausimu, atsinešimęu 
mūs. Kur buvo paliesta ir mū
sų srovė, daugelio atsinešimas 
buvo gerąs ir išėjo išjuokirhtii 
tų, kurie “gązdina bolševi
kais.”

SLA viršininkai kritikuota 
ir net smerkta daug atviriau, 
negu kada nous pirmiau būvo.

kit!
mažiau dėmesio

grupė, Grigaičio- 
vadovaujama, re- 

klausimą iškėlė

pių vadovybės daugiausia vei
kė taip, geriausia pasiruošus 
minėtiems klausimams, 
reikalai tai 
susilaukė.

Socialistų 
Michelsono 
daktoriaus
anksčiau negu turėjo iškelti. 
Jų mažiukas kokusas buvo nu
sitaręs7 prie kiekvienos progos 
atakuoti Kl. Jurgelionį, kad 
atėjus redaktoriaus rinkimams 
jis būtų tiek sukoneveiktas, 
kad mažai khs už jį balsuotų.

Išėjo tačiaus kaip tik prie
šingai.

Apšvietos ;Komisijos rapor
tą išdavus," kąs tai užklausė P. 
Grigaitį, kodėl norėta cenzū
ruoti redąktjrius ? Grigaičiui 
to tik ir reikėjo? Jis tam klau
simui atsakyki paėmę daugiau 
valandos ir. kiek galėdamas 
niekino Kl. Jurgelionį. čionai 
jam pagelbop stojo taipgi ku
nigas Valadka, Stasys Michel
sonas, E. Mikužiūtė, net ir J. 
K. Mažukna^ kuris pirmiaus 
ėjo su Jurgęlioniu.

Jurgelionis atakas lengvai 
atmušė. Jis paėmė juos vieną 
po kitam ir, anot tūlų delega
tų* pasakymo, “su žerne sumai
šė.” Trys jų tą dieną jau ne
bandė kibti? bet P. Grigaitis 
nuolatos jį atakavo iki paga
lios delegatai netekę kantry
bės “nurėkė” Grigaitį ir tuo-

sitikėjimą Pildoma Taryba, 
grąžindami redakcijon jos 
kritiką. Redaktoriaus išrinki
mu seimas taipgi skaudžiai 
smogė Grigaičio prestyžui, iš
metė už tvoros jo varinėtą po
litiką Susivienijime.

Reikia šis tas pasakyti apie 
St. Vitaitį.

Mano manymu, M. Vaidyla 
ir kiti sandariečių lyderiai, su
tikdami St. Vitaitį naudoti gri- 
gaitinėš mašinos užmačioms, 
labai jį pažemino. Man pagai
lo jo. Galima sutikti ar nesu
tikti su juo, bet vistiek reikia 
'pripažinti, kad jis ištikimai'

Laisvoji Sakykla
tų valstybės politikai už su
teiktą mūsų senai tėvynei 
pažangią liaudies valdžią!

Mes gi, pažangieji toli
mos Amerikos lietuviai, tu
rime didžiausio pasitikėji
mo naujos valdžios vyrais, 
kad jie neatsitrauks nuo 
liaudies didžiųjų pageidavi
mų, nuo jos didžiųjų reika
lų. Ji ves mūsų brolius .per
galės keliu prie naujų lai
mėjimų ekonominiai, politi
niai, kultūriniai ir bendrai 
į gerbūvio gyvenimą. Švie- 

irįškimus. Pagaliau ir pri- saus gyvenimo, kultūringo 
šitfe-tė pagalbą asmenyje gyvenimo dvasia ir noras ir

Jau Sulaukėme!
Lietuvių darbininkų kla

sės it pažangios inteligenti
jos daug kas laukėme šios 
džiugingos valandos mūsų 
senai tėvynei, Lietuvai ir 
jos darbo liaudžiai. Didžiu
ma iš mūsų dėjome viltį į 
pagalbą iš revoliucinės Š.S. 
R.S., garbingus ir sumanius 
jos vadus. Na, ir mūsų vil

tarnavo tautinei srovei, ve^u^- <Le supra-
darai, ir kad jis pašventė ^
desnę dalį savo gyveninio ^ehdtą- viltį,- taip ir Lietu- 
šuomeniniam darbui.
atlyginimą" jis gavo iš samko- 
legų : panaudotas pigiai ;poliU- 
kai, intrigoms pasimojušių 
“Tėvynės” Redakciją kbritro- 
liuOti./" x

įteikia taipgi pažymėti, 
kad originaliame plane buvo 
manoma Vitaitis statyti, o ne 
Bajoras, bet pasirodžius sei
me, kad sandariečių mažiau ir 
jų grupė daugiau pataikauja 
socialistams, buvo svarbiau 
nominuoti Bajoras, kad gavus 
tautininkų balšus.

P. Grigaitis būtų sutikęs bi
le ką statyti savo kandidatu, 
kad tik sumušus' Jurgelionį, 
nes tai prestyžo klausimas.

įo mūsų bendrą lūkesį,

^Įšf^rbo liaudies didžius

revoliucinės Raudonosios 
Armijos.

Kokią garbingą, kokią 
prakilnę tą revoliuciją jie 
atliko be kraujo pralieji
mo! Mūsų-klasei vien links
ma. Mūsų seną tėvynę iš di
džio skurdo, iš kalėj imiško, 
fašistinio /juodo tamsaus 
gyvenimo ištraukė ir padė
jo ant naujo, laimingo ir 
šviesaus kelio.

Ačiū tau, didis drauge, V. 
Molotove, ačiū visai Sovie-

karą prieš Sovieti| Sąjungą ir kurie sten
giasi dabar/Jungtines Valstijas įtraukti į 
karą, kurie! taipgi stengiasi Amerikos 
žmones padalinti pagalba knro isterijos 

,1^ ateivių persekiojimo.
1 “Amerikos lietuviai, latviai ir estonai 
dabar daugiau, negu1 pirmiau, stengsis 
išplėšti Visų pažangiųjų spėkų vieningu- 

’f% dėjo paštatigaš Hitlerį šttkūmytt’f Thą'4r-bendrdittiš”šp'ėk(yMi's -su visais de^'

■

mokratiją mylinčiais amerikonais kovo
ti už:

“Išlaikymą civilių laisvių!
“Apgynimą ateivių teisių!
<zNeleidimą; Amerikos įtraukti į šitą 

kruviną kar^! ; ‘
“Už artimesnius santykius su Sovietų 

Sąjunga, kaipo būtiną sąlygą- įvykdymui 
pasaulyje 4arikos P - *• •

supratimas vis didesnį skai
čių Lietuvos darbo žmonių 
pasieks ir užžavės.

Lietuvos draugingas, gi
lus broliškas sugyvenimas 
su SSRS valstybe ir jos 
tautomis neš didžiausios 
naudos. Turėt gerą, nuošir
dų, galingą draugą, tai ne- 
apkainuojamas dalykas. O 
tuo kaip tik ir yra Lietuvai 
rytų kaimynas. Jeigu drau
gingi santykiai įsigyveris ir 
dar vis augs, tai‘tą gerumą 
pajus Lietuvos gyventojai 
palyginamai greitoj ateityj.

O tos naktinės pelėdos, vi
sokiomis plunksnomis pasi
puošę, lai sau klykia viso
kiais balsais prieš Lietuvos 
naują liaudies valdžią ir So
vietų valstybę. Tas anti-sO- 
vietines pelėdas jau mes*se-

(Tąsa.ant 4 pusk) ,
-..'.L
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Stasys Blinda

Ne Vien Meilei

—Tu gražiausia visam šitam kaime, 
o aš, vargšas, našlaitis esu :— 
mes sukursim šeimyninę laimę, 
ją sukursim iš vargo skausmų.

Prie upelio žinai tu trobelę, 
gale kaimo ant kranto stataus.
Ten putodami vandenys kelias— 
jie vargus ir nelaimes nuplaus.

—Oi, žinau, bernužėli, trobelę, 
ir žinau to upelio versmes.
Bet man širdį toks sielvartas gelia, 
kad geriau pasinerti į gelmes.

Aš tėvų jau seniai sužadėta 
su turtingu, kurio nemyliu.
Ir prisiekiu prieš rūtą ir mėtą, 
kad tave tik mylėti galiu.

Tad eime, bernužėlį, ant kranto, 
prie putojančios upės bangų.
Apkabinsime liemenis rankom 
ir panersim gelmėse kartu.

—Oi ne, mergužėle’ Aš neisiu, 
ne vien meilei man plaka širdis. 
Geriau kumštį suspaudęs išeisiu, 
kad vargdieniams blaivėtų dalis.

O dabar — lik sveika! Mane šaukia 
brolių vargas ir mano širdis.— 
Tavo meilė pavandeniui plaukia, 
o už manąją bus ateitis.

(Iš “Darbo”) /

L. M. S. Reikalai
VIENETŲ IR VEIKĖJŲ DĖMESIUI.

LMS IX Suvažiavimas įvyks rugpjūčio 
(August) 30-31 dd., Brooklyne, N. Y. Ryšyj 
su tuom, centras yra padaręs veik jau visus 
reikalingus žingsnius: užsakytos svetainės, 
paskirtos įvairios komisijos, ir išsiuntinėti 
vienetams informaciniai laiškai bei paklausi
mai. >

Ar mūsų vienetai ir jų veikėjai yra susido
mėję šiuom taip svarbiu mūsų organizacijos 
įvykiu? Klausiu čionai todėl, nes man yra ži
noma, kad mūsų vienetai bei jų veikėjai nevisi 
ir nevisur tinkamai prie suvažiavimo ruošiasi. 
Daugelis visa tai ima pasyviai, vildamiesi, kad 
Centro Komitetas visds kalnus nuvers ...

Tiesa, centrinė vadovybė — LMS C. K-tas 
bei valdyba — turi atlikti savo pareigas: duoti 
reikalingų informacijų ir nurodymų viene
tams, surinkti visas reikalingas žinias iš viso 
mūsų organizacijos veikimo ir jos stovio, pa
ruošti suvažiavimui raportus ir projektus, ku
riais remiantis, suvažiavimas galėtų išdirbti 
planus tolimesniam veikimui. Bet centras ne
gali atlikti vienetų pareigas — išrinkti suva
žiavimui delegatus, sukelti jiems kelionės lė
šas, nusakyti kokius sumanymus bei projektus 
vežtųsi. Čia jau vienetų prievolė.

RINKITE DELEGATUS

Chorai ir kiti vienetai turi rūpintis suvažia- 
viman pasiųsti delegatų kiek tik išgali. Atsto-i 
vai renkami sekamai: Vienas delegatas nuo 
vieneto ir po vieną nuo kiekvieno 10-ties na
rių skaičiaus.

Chorai ar kitos grupės, kurie ar kurios dar 
rinkimų neturėjote, — atlikite tatai tuojaus.

Po išrinkimo delegatų, greitai apie tai pra
neškite Centro Sekretoriui, pažymint jų var
dus ir adresus.

PASISKUBINKITE SU RAPORTAIS
Jums yra pasiųsta paklausimų, kurie centrui 

būtinai reikalingi sudarymui bendro raporto 
suvažiavimui. Vienetų sekretoriai prašomi ne
vilkinant atsakyt į klausimus ir juos prisiųst 
centrui. Įrodykite, jog jūs esate netik inteli-, 
gentiški, bet ir rūpestingi, punktzialūs ir kul
tūringi!

METINĖS DUOKLĖS
Dar daugelis vienetų nėra užsimokėję me

tinių duoklių už 1940 metus. Tad pasiskubin
kite, nes to reikalauja organizacijos labas ir 
jos taisyklės (By-Laws).

DAINŲ FESTIVALIS
Dainų Festivalis įvyks rugp. 31 d., šešta

dienio vakare. Jis bus laikomas didžiulėje La
bor Lyceum patalpoje, Brooklyne. Programoje 
ims dalyvumą šie LMS vienetai: 1) Aido CTio- 
nw, Worcester, Mass.; 2) Aido Choras, Brook-1 
lyn, N\ Y.; 3) Bangos Ch., Elizabeth, N. J.; 
4) Laisvės Ch., Hartford, Conn.; 5) Laisvės 
Stygų Orkestrą, Hartford, Conn.; 6) Lietuvių 
Stygų Orkestrą, Brooklyn, N. Y ; 7) Lyros 
Ch., Baltimore, Md.; 8) Lyros Ch., Cleveland, 
Ohio; 9) Pirmyn Ch., Great Neck, N. Y.; 10) 
Sietyno Ch., Newark, N. J. ir 11) Vilijos Ch., 
Waterbury, Conn.

ČIKAGIEČIUOSE
Čikagos ir jos apylinkės menininkų veikėjas' 

d. J. D. Bendokaitis, tarp kita ko, man rašo:
“Gerb. Drauge:
“Prisiunčiu $6. $5 met. duoklių į LMS, o už 

likusį dolerį — norime gaut kopiją “Rinkti
nės M. Petrausko Dainos,” kurias leidžia tam 
reikalui susidaręs komitetas. Perduok tą do
le r į jiems.

“Dabar, žodis kas dėl LMS suvažiavimo.
“Man rodosi, kad visoje apylinkėje mūsų 

jaunimą negalima suinteresuoti būsiančiu mū
sų menininkų suvažiavimui, žinoma, delegatus 
gal vienetai pasiųs, arba kaikurie duos įgalio
jimus tiems, kurie vyks į LDS suvažiavimą.”

Suprantu, kad J. D. Bendokaitis veikia sa
vo apylinkėje tiek, kiek jo fiziškos ir intelek- 
tualės jėgos pakelia. Bet, kur gi kitos mūsiš
kės jėgos Čikagoje? Juk jų ten netrūksta. 
Čikagoje, apart mūsų meninių jėgų — gerų 
solistų, muzikų ir vaidintojų, — yra ir gerų 
publicistų, visuomenės veikėjų, suprantančių 
organizuotumo svarbą. Ten randasi LMS Pir
masis Apskritys su jo komitetu bei valdyba. 
Ką jis veikia? Ar jis negali savo ribose viene
tus ar jų jaunimą supažindinti ir suintere
suoti jų pačių bendrais organizacijos reika
lais?

Stand-up, and speak-up, Chi-ca-go!
Pr. Balsys,

LMS iC-ro Pirm.

Kaip Skinamas Kelias 
Literatūrai į SSSR

Liaudį
Apie T. Ševčenkos, K. Stanislavskio ir Lie

tuvių Knygos Maskvoje Vaizdų Parodą 
žiūrėdami dabar L. D. SSSR Tautų kul

tūrai pažinti suruoštąją didžiojo ukrainie
čių poeto, 'dailininko ir laisvės kovotojo T. 
G. Ševčenkos parodą, o taip pat prisiminę Ler
montovo parodą, galim suprasti tą ke
lią į plačias liaudies mases, kuris yra uoliai, 
mokomai ir sistemingai tiesiamas SSSR li
teratūrai ir apskritai kultūros reiškiniam.

T. G. Ševčenkos paroda (“Spaudos Fon
do” rūmuose, Vytauto prosp. 23, yra suda
ryta pagal VOKSO patiektą medžiagą, ku
rią sudaro masinės parodos komplektas. Tą 
komplektą sudai'o penkios nedidelės papkės, 
kurių kiekviena sudaro atskirą skyrių. Pap
kėse atitinkamų skyrių medžiaga — nuo
traukos, atspausdinti ‘skyrių pavadinimai, 
teksto didesni ir mažesni plakatėliai, sukar
pyti tekstai parašų po nuotraukom. Be to, 
pridėta brošiūra — metodiniai nurodymai' 
tokiai masinei parodai suformuoti ir organi
zuoti. Tuo būdu visa paroda lengvai telpa 
į portfelį, o jos ruošėjam lieka tik atlikti 
technišką darbą, parūpinti skydus, nuotrau
kas tuo ar kitu būdu įrėmuoti, pritvirtinti 
jas ir tekstus prie skydų ir 1.1. .Vadovėly yra 
net smulkūs skydų planas su nurodymais, 
kur kurią nuotrauką ir kurį užrašą padėti, 
patiekti pagrindiniai parodos temos duo
mens ir k. žodžiu, visa paroda patiekiama 

Laisvės Choras iš Hartford, Conn., vad...V. Visockio. Jis .dalyvaus LMS.Dainų Festivaly j, rugp. 31, d., Brooklyne.

visiškai suredaguota, o lieka tik ją parū
pinti ir truputį darbo įdėti.

Parodos medžiagą išleido SSSR Mokslo 
Akademijos Ševčenkos vardo ukrainiečių li
teratūros institutas. Rusų kalbos tekstu pa
rodos medžiagos išleista 2,000 egz., be to 
ukrainiečių, baltgudžių ir kt. kalbom. Ka
dangi tokias parodas ne tik lengva įrengti, 
bet ir lengva perkelti, tad galima suprasti, 
kodėl tokių masinių parodų suruošiama po 
keliolika tūkstančių ir daugiau, miestuos, 
kaimuos ir tolimiausiuos valstybės kampe- 
liuos. Taip literatūra eina į liaudį ir jos kū
rėjai pasidaro visuotini, pažįstami.

Taigi, čia turim progos pamatyti vieną 
tokių masinių parodų. Tiesa, mūsų sąlygose 
ji nėra pilna, nes tekstų tėra dalis,' tik kaipo 
pavyzdžiai. Tačiau ir mūsų žiūrovas, kurs 
mažai ką žinotų apie T. G. Ševčenką, kurio 
125 m. gimimo sukaktį plačiai paminėjo vi
sa SSSR, iš parodos išeis su geroka nuovoka 
apie tą didįjį ukrainietį. O kas apie'Ševčen
ką ir daug žino, galės atrasti gal ir nema
tytos medžiagos.

Parodos I skyrius “Baudžiavos nelaisvėj” 
patiekia vaizdą kaip Ševčenka (1814-1861), 
baudžiauninko vaikas, su dideliu vargu tik 
laimės ir įtakingų žmonių dėka iškyla į žmo
nes. čia baudžiavos vaizdai, skurdžioji Šev
čenkos tėvų baudžiaunininkų pirkia, kurios 
jis toli gražu neidealizuoja, bet su širdgėla 
cituojamam eilėrašty rašo: “Nežinau už ką 
mužiko pirkią rojum vadina. . . kažin ar pas 
dievą yra dar kas blogesnio, ko nebūtų mu
žiko pirkioj.” čia Ševčenkos .gimimo metri
kų ištrauka, jo šeimos “dūsių surašymas,” 
kūdikystės vaizdai —- Ševčenka aviganis, 
vandens nešiotojas, bernas, “kazokėlis” pas 
dvarininką Engelhardtą. Ištrauka iš auto
biografijos pasakoja kaip vieną kartą su po
nu nuvykus į Vilnių, grįžęs iš baliaus En- 
gelhardtas rado “kazokiuką” Ševčenką be- 
paišantį, ištempė už ausų, davė antausį, o 
kitą rytą liepė vežikui rykštėm nuplakti. 
Ševčenką iš baudžiavos išpirko suorganiza
vę loteriją poetas Žukovskis ir dailininkas 
Briulovas, surinkę 2,500 rublių, kubie buvo 
sumokėti dvarininkui Engelhardtui. .

11 skyrius vaizduoja Ševčenkos literatūros 
ir dailės darbo pradžią. Ir savo gyvenime, ir 
poezijoj, ir dailėj Ševčenka pasireiškia kaip 
drąsus kovotojas su baudžiavos režimu. Jis 
plunksna ir teptuku vaizduoja liaudies var
gus ir aštriaį pašiepia biurokratiją, net patį 
carą, pav. eilėrašty “Sapnas”:

“štai kur rojus! net virš galva
Auksu apsipylę
Bliūdlaižiai. O ir pats štai
Aukštas ir piktuolis 
žengia su cariene. . .
Ir vargšeliui nuolat, nuolat
Jau galvelė kruta. . .”

Ševčenka atvaizduotas meno akademijoj, 
baudžiauninkų tarpe, daug jo piešinių ir jo 
kūrinių, iliustracijų. Citatos parodo Ševčen
kos pranašavimus:

“Greit sutraukys savo pančius
Surakinti 'žmonės \

So. Boston, Mass.Teismas bus, prabils griausmingai, 
Dnepras, kalnai, klonys.”

Iš šitokios veiklos “prieš srovę” seka III 
skyriaus vaizdai tema “Areštas ir ištrėmi
mas, 1847 m.” ševčenko suimamas, laiko
mas caro saugumo policijos rūsyj, paskui 
caro Mikalojaus I įsakymu ištremiamas į 
Orenburgo sritį ir atiduodamas į kareivines 
be teisės rašyti ir paišyti. Ligi 1857 m. pra
leido ševčenko ištrėmime, kol carais paga
liau leido jam grįžti.

IV skyrius vaizduoja paskutiniuosius Šev
čenkos metus, kurių beliko tik keturi, nes 
jis mirė 1861 m. Skyrius vaizduoja jo drau-

■ gus ir bendradarbius kovotojus Černiševskį, 
Nekrasova, Dobroliubovą, jo leidinius, pie
šinius, nesibaigiančių įtarimų ir bylų doku
mentus, autografą jo garsiojo eilėraščio 
“Testamentas,” kuriame jis prašo palaidoti 
Ukrainoj, linki savo liaudies broliam iško
voti laisvę ir, pagaliau prašo:

“Ir mane šeimoj plačiojoj 
Laisvoje, naujoje
N e u ž m i ršk it, prisi m in kit 
žodeliu geruoju.”

Tas ketureilis iškeltas parodos centre 
kaip jos motto.

Caro laikais Ševčenkos minėjimai plates
niu mastu buvo draudžiami. Per 100 metų 
sukaktuves 1914 m. ševčenko kapas buvo 
žandarų saugojas nuo lankytojų, o Kijeve 
buvo griežtom priemonėm sklaidomos de
monstrantų masės.

V skyrius vaizduoja Ševčenką Sovietų Są- 
jungdj. Diagrama parodo kaip nepaprastai 
išaugo Ševčenkos kūrinių tiražai paskutiniu 
dvidešimtmečiu: nuo 1840 ligi 1916 m., t.y. 
per 76 metus viso išleista 856,700 egz., o 
per 21 metus (1917-1938 m.) išleista 
2,815,900 egz. O ukrainiečių kalba leidinių

' padidėjo penkeriopai. Jau 1918 m. SSSR vy
riausybė nutarė pastatyti paminklus eilei 
rašytojų, jų tarpe Ševčenkai. Atvaizduota ei
lė jau pastatytų Ševčenkos paminklų ir jo 
atminčiai skirtų muziejų. Per 125 metų su
kaktį Ševčenka tikrai' susilaukė to “žodelio 
gerojo” nematytų, milžinišku mastu, visa
me SSSR krašte, visose jo tautose. Ir Kazak- 
stano liaudies dainius Džambulas, ir balt
gudžių Janko Kupalo, ir ukrainiečių Pavlo 
Tičina ir daug kitų poetų skyrė Ševčenkai 
savo kūrinius, Charkovo dailininkai paruošė 
turtingą piešinių albomą iš Ševčenkos gyve
nimo. (šio albomo piešiniai žymiai papildo 
parodą), išleista daugybė leidinių ir Šev
čenkos raštų įvairiom kalbom. Tuo buvo 
pagerbtas didysis ukrainiečių tautos sūnus 
ir ukrainiečių tauta, atgavusi plačią savo 
kultūrinio ir tautinio ir valstybinio gyveni
mo laisvę.

Kitą parodos dalį sudaro vaizdai iš gar
siojo rusų aktoriaus ir režisieriaus, SSSR 
liaudies artisto K. S. Stanislavskio (1863- 
1938) gyvenimo. Duota eilė jo portretų jau
nystėj ir senatvėj, vaizdų iš jo teatralinės 
veiklos dar besikuriant Maskvos Dailės 'tea
trui, iš jo darbo su dramos ir operos studijos 

(Tąsa ant 4 pusi.)

Waterbury, Conn.

Sveikinimo Rezoliucija Lie
tuvos Vyriausybei

Birželio 27 d. Bostono lietu
viai susirinkę į masinį mitin
gą, Lietuvių Salėje, kampas E 
ir Silver Sts., S. Boston, Mass., 
išklausę kalbą Antano Bim
bos, kuris davė platų praneši
mą apie naujus įvykius Lietu
vos valdžioj, priėjo išvados ir 
priėmė sekančią rezoliuciją:

(1) Mes sveikiname Lietu
vos dabartinę vyriausybę, kuri 
pakeitė Antaną Smetoną ,ir 
jo kliką, kuri daugiau kaip 13 
metų engė Lietuvos liaudį ir 
naikino pačią Lietuva;

(2) Mes jaučiame, kad da
bartinė Lietuvos vyriausybė 
nėra kokios vienos srovės kli
ka, bet visos Lietuvos liaudies 
kolektyve vyriausybė;

(3) Mes pageidaujame, kad 
dabartinė vyriausybė atsteig- 
tų visoj Lietuvoj plačią spau
dos ir susirinkimų laisvę;

(4) Kad Lietuvos bežemiai 
būtų aprūpinti žeme, iš ku
rios galėtų daryti sau pragy
venimą, o mažažemiams ūki
ninkams būtų teikiama leng
vatos ;

(5) Visi bedarbiai privalėtų 
būti aprūpinti darbais;

(6) Kuo artimiausioj ateityj 
įvesti civilinę metrikaciją;

(7) Steigti daugiau Lietuvoj 
mokyklų ir skleisti apšvietą 
per visą Lietuvą;

(8) Linkime Lietuvos vy
riausybei taikiai sugyventi su 
visais jos kaimynais, o ypa
tingai su Sovietų Sąjunga fTF*

(9) Mes pasižadam dabar
tinei Lietuvos vyriausybei teik
ti dvasinę ir materialinę pa- 
gelbą ant kiekvieno jos pa
geidavimo.

Tegyvuoja laisva Lietuva!

Detroit, Mich.

Connecticut valstijoj įvyko 
du dideli piknikai, vienas Wa
terbury, antras New Havene. 
Abu buvo pasekmingi, kaip iš 
svečių atsilankymo pusės, taip 
ir iš programos. Svečiai buvo 
užganėdinti.

14-tą liepos įvyks trečias di
delis piknikas. šį pikniką 
rengia Kom. Partija, Conn, 
valstijos. įvyks Lietuvių Dar
že, kaip žmonės sako, “už lei- 
kų.”

Šis piknikas bus daug įdo
mesnis ir žingeidesnis tuomi, 
kad dalyvaus programos pil
dyme įvairių tautų žmonės, 
šiame piknike kalbės du kal
bėtojai, Komunistų Partijos 
kandidatas į vice-prezidentus 
ir tas garsusis Robert Minor, 
kuris atidengia per “Daily 
Workerj” visus kapitalistų są
mokslus prieš darbininkus. 
Kokių miestų dailės spėkos 
dalyvaus pildyme programos- 
pranešiu vėliau, tėmykit dien- 
raštyj “Laisvėj,”

Chas. Crasnitski.

Gaukite “Laisvei” naujų 
' .-u skaitytojų.

Detroito Lietuvių Sveikinimas 
Lietuvos Valdžiai

Justas Paleckis
Lietuvos Prezidentas 
Kaunas, Lietuva.

DETROITO lietuviai, pa
stangomis Amerikos Lietuvių 
Kongreso Detroito Skyriaus, 
birželio 30 d. atlaikė masinį 
mitingą, kuriame buvo nuo
dugniai apkalbėta dabartinė 
padėtis Lietuvoj.

MES SVEIKINAME visus 
ištvermingus kovotojus už 
laisvą ir šviesesnę ateitį demo- < 
kratiškai Lietuvai, kuriems pa- 
galiaus atidaryta kalėjimų du
rys.

MES SVEIKINAME naują 
Lietuvos valdžią, kuri vykdo 
gyveniman reformas, užtikri
nančias laimingesnį gyvenimą 
fašistinio režimo nukankintai* 
liaudžiai. L ':

MES YPATINGAI DŽIAK? 
GIAM.ĖS naujos Lietuvos vak • 
džios nusistatymu kuodrau\ 
gingiausiai sugyventi su SSRS, \ 
nes tik einant išvien su So- \ 
vietų Sąjunga Lietuvai bus u& 
tikrinta nepriklausomybė.

Pilniausiai užgirdami jau 
vykdomas reformas,—

MES PAGEIDAUJAME įve
dimo Lietuvoj civilės metrika
cijos, atskyrimo bažnyčios 
nuo valstybės, aprūpinti sene
lius ir ligonius pensijomis, 
pravesti plačias žemės ūkio 
reformas, ypatingai užtikri
nant duoną ir pastogę tiems 
išlaisvintiems politiniams kali
niams, kuriems Smetonos vai- “ 
džia atėmė sveikatą kalėji
muose.

Detroito Lietuvių 
Mitingo Pirmininkas 

, . P. Krapaitis.



Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) 

dalyviais paskutiniais metais, o taip pat 
daug nuotraukų įvairiuose vaidmenyse.

Parodoj dar viena dalis — nuotraukos iš 
lietuvių knygos parodos Maskvoj, kuri įvy
ko šiais metais. Nuotraukos tiekia gana iš
samų tos parodos vaizdą. Paroda suruąšta 
gražiose “Naujosios Vakarų dailės muzie
jaus“ salėse, kurios puošniai dekoruotos gė
lėm. Matyti, kad paroda suruošta rūpestin
gai, su didelių skoniu. Patiekti taip pat ati
darymo vaizdai ir eilė spaudos atsiliepimų 
apie mūsų knygos parodą (“Pravdos,” “Iz- 
vestija,“ “Literaturpaja Gazeta,“ “Moscou 
News” ir kt.). Malonu matyti, kad mūsų 
knyga yra susilaukusi susidomėjimo drau
gingame SSSR krašte, su kuriuo ir kultūri
nėj srity santykius aukštai,vertiname.

J. Palemonas (J. Paleckis).

Menas ir Karas
Buržuaziniai-liberaliniai nusiteikę žmonės 

dažnai aiškina, jog dailė, literatūra neturi nie
ko turėti su politika, kovomis. Bet kuomet ky
la pasaulinio sąjūdžio kovos, karai, revoliuci
jos, tai tie žmonės patys nusimeta savo idea
listinį švarką ir pasirodo tikroje šviesoje.

Taip buvo laike pereito pasaulinio karo, pe
reitų revoliucijų ir tas pats yra dabartinio ka
ro laiku. Dailė — menas jau nėra tik jausmų 
ir sielų pasireiškimai, bet tikrovė. Filmos, li
teratūra, poezija, teatras tarnauja karinio 
ūpo sukėlimui.

Kas dar naujiena, tai kad toki laikraščiai, 
kurie taikos laiku niekuomet netalpino groži
nės literatūros, o dabar virto poezijos ir poetų 
“patronais.“ Pavyzdžiui, New Yorko “Times,“ 
kuris niekuomet netalpino eilių, o dabar iš
spausdino poetės Edna St. Vincent Millay eiles 
“There Are No Islands Any More.“ Taip pat 
įdėjo R. L. Duffus’o eiles — “The Map of 
France.“ šias poemas išsispausdino veik visi 
New Yorko dienraščiai- Mat, dabar specialė 
padėtis I

Tiesa, šios eilės kalba jausmais, bet jos kal
ba už Roosevelto administracijos militarinę 
programą. Jos lieja ašaras ir jausmus už po
litiką, už Francijos ir Anglijos imperijas. Ed
na Millay kritikuoja Amerikos izoliaciją ir tos 
politikos palaikytojus, žodžiu, tai agitacinės 
eilės. Bet dabar ir tokios eilės poezija.

Edna Millay jausmingai rauda į tuos, kurie 
laikosi nuomonės, jog Amerikai nėra reikalo 
eiti karan už Francijos ir Anglijos interesus. 
Jinai aiškina, jog šioj gadynėj nęra neperei- 

“namų užtvarų, “nėra daugiau salų.“ O da
bartinis karas, tai “Ne Francija, ne Anglija 
čia apeina, ne mes, — bet kas svarbaus rei
kia išspręsti.“ Tas išsprendimas, būtent, yra: 
“Ar gali Laisvė išlaikyti? — Ar Laisvė turės 
krist?“

Gražiai skamba žodžiai už laisvę. Bet kur 
ta laisvė? Ar ne kalėjime ji? Po priedanga 
“laisvės,“ panelė Millay šaukia į Amerikos 
žmones: “Oh, budavokite, surinkite, transpor
tuokite, duokite, kad Anglija, Francija ir mes 
gyventume.“ Bet kas tie “mes“? Tai ne tie, 
.ką budavoja, surenka, transportuoja — ne 
darbo žmonės. Darbo žmonių laisvė Anglijoj 
ir Francijoj varžoma ir atimta ne tik karo 
laiku, bet dar prieš karą. Laisvė darbo žmo
nių varžoma ir Čia, Amerikoj, kuri dar oficia
liai nėra karo lauke.

Taigi, šis karas, gelbėjimas, padėjimas An
glijai ir Francijai visai nėra kova už “lais
vės” išlaikymą. Bet priešingai — laisvės su
naikinimui, laisvės suretėžiavimui.

IR DRAMA VAIDINA SAVO ROLĘ

yra “meniškas,“ nes jis atsako reikalui — ko« 
vai prieš Sovietus. •

Veikalą, “There Shall Be No Night,” parašė 
labai žymus profesionalio teatro meistras, — 
Robert Sherwood. Sherwoodas davė visą eilę 
gerų veikalų. Jis sukūrė “The Petrified Fo
rest,” “Idiot’s Delight,” “Abe Lincoln in Illi
nois” ir kitus. Ypač pastarasis veikals (“Abe 
Lincoln in Illinois”) sukėlė daug pagarbos au
toriui tarpe progresyvių žmonių, šiame veika
le Sherwoodas kaip ir pakartojo, atkėlė Lin- 
kolno istorines kovas, tradicijas iš 1Š63 metų 
į 1940-tus metus. Išrodė, kad Sherwoodas eis 
toliau, negu paprastas demokratas. Bet apsi
rikta — jis pasiliko “tyruoju” demokratu, bur
žuaziniu karo priešu. Sherwood net nepajėgė 
išlaikyti Linkolno demokratines tradicijas. 
Linkolno demokratizmas nesibaigia pats sa- 
vaimi. Linkolnas sakė, jog demokratija turi 

xeiti pirmyn, progresuoti, žmonės, jis sakė, turi 
teisę pakeisti ir reformuoti savo valdžią. Lin- 
kolnui 'demokratija reiškė progresą.

Sherwoodas suklupo, .kuomet jis nuo Ameri
kos' tradicijų, nuo Linkolno, perėjo dramati
zuoti Sovietų-Suomių karą. To karo esmės, 
nei politikos, Sherwoodas, matomai, nesupra
to. Jis parašė veikalą, remdamasis agitacinėm, 
priešsovietinėm laikraščių telegramom.

Šiame veikale (“There Shall Be No Night”) 
Sherwoodas vaizduoja Suomijos intelektualę 
šeimą, Nobelio medaliu išaukštintą gydytoją. 
Kilus karui' tarpe Sovietų Sąjungos ir Suomi
jos, ši šeima sunaikinama. Gydytojo sūnus 
krinta kare už Suomiją. Gydytojas, buvęs So
vietų simpatikas, apimtas keršto už sūnų, 
taip pat stoja karan prieš Sovietus ir tampa 
užmuštas. Jo žmona (amerikone) viena pasi
lieka ginti savo namus prieš Sovietų “barba
rizmą.” Veikalas priešsovietinis visame pilnu
me. Jis prieš karą iš Sovietų pusės, bet už 
karą Anglijos ir Francijos imperializmo.

Kitas ašmup, taip pat aukštai iškilęs Ameri
kos literatūroj, kuris krito į karo agitacijos 
verpetą, tai yra Archibaldas MacLeishas. 
Tarpe progresyvės Amerikos visuomenės Mac
Leishas iškilo, kuomet jis parašė savo epiką— 
“Panika.” Tai kūrinys, vaizduojąs 1929 metų 
Wall gatvės bankinį sudužimą. Jo veikalas 
(Panic) buvo statomas scenoje, MacLeishas 
buvo kviečiamas sakyti literatines prelekcijas 
tarpe progresyvių žmonių.

Bet kiek vėliaus MacLeishas gavo vietą kon
greso knygiaus, Washingtone. Dabar Mac
Leishas rašo už Roosevelto karinį prisirengi
mą, jis jau kritikuoja literatus, kad jų kūri
niai neauklėja. patriotizmo, šalies imperialisti
nės dvasios. Jis už karą.

Yra dar ir daugiau tokių, kurie pasisako už 
karą, agituoja prieš Sovietų Sąjungą. Bet jų 
nedaug.

DAUGUMA RAŠYTOJŲ PRIEŠ KARĄ.
Didžiuma Amerikos rašytojų, artistų, akto

rių išstoja prieš Amerikos įtraukimą karan. 
Ir čia stovi žymiausi Amerikos žmonės. Štai 
mes turime pareiškimą, kuriuom 300 Ameri
kos rašytojų viešai išstoja prieš imperialis
tinį karą- Jie išstoja varde Amerikos Rašyto
jų Lygos, kurios įtaka siekia toliau jos ribų. 
Jie pasisako ne tik prieš karą, bet ir prieš 
reakciją.

Po šiuo prieškariniu pareiškimu pasirašo ne 
tik Amerikoj, bet ir tarptautiniai žinomi 
žmonės. Šiame sąraše yra profesorius H, W. 
L. Dana, gerai žinomas dramos autoritetas. 
Čia stovi Theodoras Dreiseris — novelistas. 
Po tuo dokumentu pasirašęs ir jounuolis rašy
tojas Irwin Shaw, kuris sukūrė tą nepamirš
tiną veikalą — “Bury the Dead” (Laidokit 
Mirusius). Taip pat šiose eilėse randasi John

Antras pavyzdys, tai drama. Ir čia daug 
kalbama, kad veikalai negalima rašyti iš laik
raščių žinių antgalvių — politiniai. Taip kal
ba buržuaziniai teatro kritikai taikos laiku. 
Jie garsiausia kalba prieš politinius, tikslius 
veikalus tada, kai tie veikalai būna revoliucine 
dvasia sukurti, kyomet juose 'reiškiama žmo
nių daugumos reikalai, tikslai. Visai kitaip 
kalba tie patys žmonės, kai buržuazijos socia
liniai reikalai paliesti-

Šį pavasarį pasirodė (New Yorke ir kitur) 
veikalas “There Shall Be No Night.” šis vei-

Aalas sukurtas iš laikraštinių žinių apie Suo- 
ijos-Sovietų Sąjungos karą. Buržuaziniai 

dramos kritikai ginčijosi, ar šis veikalas yra 
menas, ar ne? Vienok pripažino, kad veikalas

Howard Lawson, kuris jau davė apie desėtką 
dramos veikalų profesionaliam teatrui. Apart 
dramos veikalų, Lawsonas sukūrė filmą 
“Blockade,” “Four Sons” ir “Earth Bound.” 
Bet Lawsonas) gnomas ne tik kaipo kūrėjas. 
Jis yta ir dtkmos teorijos ir technikos autori
tetas. Jo vėrkalas ‘^Teorija ir Technika Vei
kalų Rašytojams” yta nuodugniausiu ir ge
riausiu veikalu šioje srityje.

Vadinasi, Amerikos inteligentija, didžiumom 
j e, yra progresyvi.' ši inteligentija laikosi tin
kamai ir šiame karo isterijos momente. Ne
tik laikosi, bet ir' išstoja viešai, ruošia prieš
karinius mitingus.. Veikia ne tik rašytojai, bet 
ir artistai, aktoriai, mokytojai, studentai.

V. Bovinas-

Sveikinimas Naujai Lietuvos Vyriausybei 
Nuo Philadelphi jos Lyros Choro Pikniko

London, — Pabėgėlių 
francūzų “tautinis šalies 
gynimo komitetas” su ge
nerolu de Gaulle priekyje

Prezidentui Justui Paleckiui
Ir Dabartiniam Lietuvos Ministerių 
Kabinetui, Kaunas, Lietuva.

Mes, apie 500 lietuvių, suvažiavę į Lyros Choro pikni
ką birželio 23 d., džiaugsmingai sveikiname naująją Lie
tuvos vyriausybę ir dėkojame už politinių kalinių išlais
vinimą. Užgiriam šią vyriausybę ir. linkime jai greito 
stiprėjimo.

Lyros Choro Valdyba:
TILĖ GEGžNIuTĖ, Sekr.

_ ~/i L rr".—"f Albertas- MERKIS;* org.-

paskyrė vice-admirolą Mu- 
selierį komandierium “visų 
laisvų Francijos kafo laivy
no jėgų” tęsti karą prieš 
Vokietiją. Anglų vyriausy
bė pripažįsta Šį francūzų 
komitetą kaipo Francijos 
“Valdžią.”

i • * *-Sakoma, jog keli kariniai 
Francijos laivai ir šiek tiek 
lėktuvų pasidavę komandai 
Muselierio. »• ’ “ *•

Ekskursija Traukiniu

uz-

Laisvoji Sakykla
Sulaužė Sutartį

ŠiUo pavadinimu išleistas ir 
plačiai skleidžiamas tarpe lie
tuvių visose kolonijose lapelis.

Iš- 
sa-

Lietuvos lau- 
ir miestai nėra te-

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus hr Likerius Reikia Pirkti Patin

kamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store
yjss

(«.,<•> r.jtu.Ktt

Tegul Gyvuoja Laisva 
Lietuva!

čionai jį talpiname, kadangi 
lapelis bei atsišaukimas kalba 
paskutiniais įvykiais Lietuvoj.

Redakcija.
—o---

Broliai ir Seserys Lietuviai: 
. Tautininkų diktatūra Lietu
voje nuversta, Smetona su sa
vo artimais kolegomis pabėgo 
Vokietijon, susidarė nauja pa
žangių žmonių vyriausybe su 
Justu Paleckiu ir Vincu Krė- 
ve-Mickevičium pryšakyje.

Naujoji vyriausybė atidarė 
kalėjimus ir paleido ten ilgus 
metus kankintus Lietuvos sū
nus ir dukteris. Amerikiečiai 
daug aukų dėjome, daug dir
bome, idant juos išlaisvinti. 
Dabar jie laisvi!

Naujoji vyriausybė atsteigė 
Lietuvos žmonėms demokrati
nes teises. Artimoje ateityje 
bus išrinktas seimas demokra
tišku būdu.

Amerikiečių troškimai išsi
pildė. Pagaliau mūsų gimti
nė šalis Lietuva bus laisva ir 
nepriklausoma.

Neklausykite tų, kurie ver
kia Smetonos režimo nuverti
mo. Tas režimas buvo di
džiausia Lietuvos žmonių ne
laimė. Per keturiolika ilgų 
metų tautininkų klika pagel
ba smurto ir teroro laikė pki- 
vergus Lietuvos liaudį. Pįr 
keturioliką metų Lietuvi 
žmonėms buvo atimtos visos 
žmoniškos teisės ir civilės lais
vės. Tuko ir gražiai gyveno 
tiktai saujalė išnaudotojų t • ir 
valdininkų. O darbo liaudis 
skurdo, verkė ir kentėjo.

Dabar Lietuvos žmonės at
gauna savo teises ir laisves! 
Mes amerikičiai sveikinkim 
juos.

čia pas mus yra srovių, ku
rių vadai pradėjo dar negir
dėtą šmeižimo ir plūdimo 
kampaniją prieš Sovietų Są
jungą, tą didįjį Lietuvos kai
myną, kuris- be jokios kovos 
atidavė Lietuvai^ jos istorinę 
sostinę Vilnių. Jie niekina tą 
šalį, kuri pasižadėjo apginti ir 
kuri ištikimai gina Lietuvos 
nepriklausomybę.#

Lietuva, kaipo maža šalis, 
gali džiaugtis ir būti laiminga, 
kad jai 
Sovietų 
Sovietų 
Lietuva
lys šiandien 
tremptos Vokietijos 
kaip sutremptos yra Ilolandi- 
ja, Belgija, Norvegija ir net 
Francija. šiandien gi Lietuva 
yra nepriklausoma, neįvelta į 
tą baisų karą, 
kai, kaimai
revizuojami ir naikinami.

trigų prieš abiejų šalių gero
vę. Ji pareikalavo, kad susi
darytų tokia vyriausybė, }curi 
nuoširdžiai vykdys gyveniman 
tarpsavinio apsigyhimo sutar
tį. Ir tokia vyriausybė susi
darė.

Naujoji Lietuvos vyriausybė 
pasižadėjus Lietuvos-Sovietų 
sutartį ištikimai vykdyti.

Nesiduokite Apgauti
Meluoja tie, kurie sako, kad 

naujos vyriausybės susidary
mas reiškia Lietuvos nepri
klausomybės palaidojimą. Ne
tiesa, būk Raudonoji Armija 
kėsinąs ant Lietuvos nepri
klausomybės.

Lietuva nepriklausoma.' Lie
tuvos nepriklausomybė Užti
krinta sutartyje.

Dabar Lietuva ir jos žmo
nės galės lengviau atsikvėpti 
ir griebsis taip užvilktų, ap
leistų ir reikalingų kultūrinių 
darbų. Lietuva atsistoja ant 
plataus progreso kelio!

žinoma, blogiau bus didie
siems ponams, dvarininkams, 
buvusio režimo valdininkams, 
kurie ^Lietuvos liaudį ilgai iš
naudojo ir slėgė.

Bet ar dėlei to mes ameri
kičiai lietuviai, darbininkai 
smulkūs biznieriai ir profesi
onalai, vyrai ir moterys, turė
tumėme verkti ir protestuoti? 
žinoma, kad ne!

Mums svarbu ir linksma, 
kad Lietuvoje bus geriau, 
lengviau ir linksmiau gyventi 
mūsų broliams ir sesutėms. Jie 
džiaugiasi perversmu ir nau
ju gyvenimu. Jie laimingi su
laukę šios valandos!

Neklausykite intrigų ir kurs
tymų prieš Sovietų Sąjungą ir 
Lietuvą. Tais kurstymais 
siima Lietuvos priešai.

Suglauskime savo eiles, 
tieskim Lietuvos žmonėms
vo brolišką ranką. Pasiruoš- 
kime plačiam kultūriniam 
bendradarbiavimui tarpe Lie
tuvos žmonių ir Lietuvos išei
vijos. Mes tikime, kad to-1, 
kiam bcndradarbavimui nau
joji Lietuvos vyriausybė pla
čiai atidarys Lietuvos duris. 
Savo knygomis, savo gerais? 
laikraščiais, laiškais ir patari
mais padėkime Lietuvos žmo
nėms pakelti savo kultūrinį 
lygį-

Darbo daug. 1 Tas darbas 
prakilnus ir gražus. Tame 
darbe mes galime dirbti viso
kių srovių ir įsitikinimų žmo
nės. Prie tokio bendro darbo 
mes visus raginam ir kviečia
me.

Tegul gyvuoja laisva Lie
tuva !

Tegul gražiai žydi Ameri
kos lietuvių vinybė!

Sovietai Užtarė Rumunijos 
žydus

Naziški Rumunijos fašis
tai, vadinami “geležiniai 
gvardiečiai,” pradėjo kruvi
nus pogromus prieš žydus, 
ypač palei rubežių su Bessa- 
rabija. Tūkstančiai ant tūk
stančių žydų metėsi bėgt iš 
Rumunijos į Sovietų užim
tą Bessarabiją. Rumunų fa
šistai ir policija žiauriai už
puldinėjo ir terio j o ''bėgan
čius žydus.

Sovietų vyriausybė tada 
davė pastabą rumunų val
dovams — sustabdyt pogro
mus prieš žydus. Sovietai 
sakė, “mes negalėsime pa
kęst tokios betvarkės palei 
savo rubežių.” Po tos Sovie
tų pasargos, šiek tiek apsi
malšino pogromai prieš žy
dus.

Amerikonų laikraščių re
porteriai praneša, kad bent 
pati Rumunijos valdžia da-

Šeštadienis, Liepos 6, 1940 

'bar atvirai neremia skerdy
nių prieš žydus po to, kai 
Sovietai davė jai persergėji
mą.

Dr. John Repshis 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harva’rd Street 
kampas Inman Street 

Arti Central Skvtro 
CAMBRIDGE, MASS. 

Tel.: TRObridgo 6380
OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir Šventadieniais: 
10-12 ryte

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Te!.: STagg 2-3842

Prašome įsitėmyti, kad dienraščio “Lais- 
vės” naudai rengiamoji ekskursija yra perkel-

bet tapo perkelta į rugpjūčio-August 4-tą.
Ekskursija bus traukiniu į didįjį ir gražųjį 

ežerą, vadinamą Lake Hopatcong, Nolan’s 
Point, N. J.

Puikios maudynes, gražus pasivažinėjimas 
laiveliais. Kelionės bilietas $ 1,00 į abi puses.

atėjo talkon didžioji 
Sąjunga. Jei ne šita 
žemės pagelba, tai 
ir kitos Pabaltijos ša- 

jau būtų su- 
nazių,

Smetoria
Bet pabėgęs Smetona ir jo 

pasekėjai' čionai Amerikoje 
varinėja piktas intrigas. Jie 
keikia Sovietus, kam jie ne
leido Smetonos* režimui pa
versti Lietuvą suokalbių ir in
trigų, centru, kam pareikala
vo, kad Lietuvos valdžia lai
kytųsi pasirašytos tarpsavinio 
apsigynimo sutarties tarpe 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos.

Tos sutarties Skyrius VI aiš
kiai sako :

“Abidvi susitariančios šalys 
pasižada nedaryti jokių sąjun
gų (su kitomis valstybėmis) it 
nedalyvauti jokiose sąjungo
se, atkreiptose prieš vieną ar 
antrą iŠ Čia susitariančių ša-

Bet kas gi atsitiko? Ogi ve 
kas: Smetonos vyriausybė tuo
jau padarė slaptą militarišką 
sutartį su Latvija ir Estoąija 
prieš Sovietų Sąjungą. Paskui 
šios trys valstybės dar nusi
tarė į tą suokalbį įtraukti ir 
Šuomiją.. Ta slapta sutartis 
vedė prie karo, prie didžiau
sios nelaimės Lietuvai ir So
vietų Sąjungai. - ‘ \

Aišku, kad Sovietų Sąjun
ga negalėjo pakęsti tokio suo- 
•kaflbio ’it‘Smetonos 'režimo1

• t

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
nai žinome ir todėl nenuos
tabu girdint jų kliksmus. 
Būtų daug nuostabiau, jei 
girdėtume juos kitaip gie
dant.

Kom. Veteranas,

Rumunijos Liūdesio Diena
Bucharest, Rumunija. — 

Rumunų valdžia .paskelbė 
liūdėsio-gedulo dieną liepos 
2 dėl to, kad Sovietai atga
vo Bessarabiją -dr užėmė 
šiaurinę Bukoviną.

Skelbia Vardus Pasirašiu
sių už Komunistus

Amerikonų Legionas iš
spausdino ir po visą W. Vir
ginijos • valstiją paskleidė 
knygelę, kurioj, be kitko, 
paskelbė vardus apie devy
nių tūkstančių, piliečių, ku
rie padėjo savo parašus ant 
prašymų-peticijų už Komu
nistų Partijos kandidatus, 
Už E. Bro^derį į preziden
tus ir < 
prezidentus. 4

Browder į į pre 
J. W. Fordą į vice-

Traukiniai Išeis nup Šių Vietų: 
BROOKLYNIECIŲ ATIDAI: Liberty St., New York 
City traukinys išeis 8:45 a. m; (Day Light Saving Time). 

Brooklyniečiams geriausia 1 privažiuot Jamaica Line 
traukiniu, išlipt ant Broad St. stoties, Downtown, ir 
nuo stoties eit iki Liberty St. Ferry, Hudson River.

New Jersey Atydai:
Jersey City Terminal, traukinys išeis 9:00 A. M.
East 22nd St., Bayonne, N. J., traukinys išeis 9:15 A. M. 
Elizabethport, N. J., traukinys išeis 9:$0 A. M. 
Elizabeth, N. J., traukinys išeis 9 >25 A. M.
Newark, N. J. (Broad St.), traukinys išeis 9:00 A. M.

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License NO. L. 886

J l- Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuvė Williamsburgh’e

"Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIU ROSIU GĖRIMU

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų^ Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
KsV BV^greOn 4-8802.-....................... Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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Dienos Klausimais
Vokietija jau rengiasi prie 

smūgio Anglijai. Paėmė 
Guernsey, Jersey ir kitas sa
las Anglijos kanale, kurios 
yra 70 mylių nuo Anglijos ir 
45 mylios nuo Francijos. Tuo 
jau įrodė, kad Anglijos karo 
laivynas negali Angliją apgin
ti.

Taylor Henry rašo iš Fran
cijos, kad Francija neteko 1,- 
500,000 kareivių 'užmuštais ir 
dingusiais be žinios. Tai bai
si skaitlinė! O kur dar su
žeistieji? Jis daro išvadą, 
kad Francija pralaimėjo ką
rą vyriausiai dėl šių priežas
čių: (1 ) Buvo netinkamai gin
kluota. (2) Permažai turėjo 
žmonių. (3) Nebuvo noro, 
pasirįžimo kariauti.

Mes sakysime nebuvimas no
ro tai ir buvo vyriausia prie
žastis, nes Francijos valdonai 
tą kraštą pavertė į baisų ka
lėjimą ftarbo žmonėms, iš- 
d r as k ė unijas, organizacijas, džiaugsmu pasitiko
10,000 darbo žmonių išrinktų I armiečius. Apkaišė juos gėlė

mis, papuošė jų tankus, ark
lius* ir ginklus. Bučiavo sa
vo išlaisvintojus.

—o—

pažangių atstovų j valdžios 
viętas uždarė į kalėjimus. O 
tuo kartu laisvai, nevaržomai! 
veikė Hitlerio“ ir Mussolinio 
šnipai iš tos pačios valdžios 
tarpo. Generolai ir ministe
rial buvo išdavikai. Jie ta iš- *> 
davystę per daugelį metų pa
ruošė.

—o—
Jungtinės Valstijos šimtais 

milionų dolerių skiria nau
jiems karo laivams ir tuo pat 
kartu daugiau jų budavoja. 
Gyvenimas įrodo, kad karo 
laivai jau nevaidina pirmes
nės rolės. Anglija buvo “ma
rių karalienė,” o štai Vokie
tija lupa ją, ima jos salas! 
Argi nereikėtų iš to pasimo
kyti? Atrodo, kad budavoja- 
ma tiek daug karo laivų ne 
todėl, kad jie svarbus karo 

ginklas, bet todėl, kad Ame
rikoj yra daug laivų būdavo
te jų kompanijų, kurios iš to 
šimtus milionų dolerių darosi 
pelno.

—o—
Rumunijos karalius Karo

lis II laukė, kad jam padės 
kitas tautas laikyti pavergus 
Anglija ir Francija, kurios net 
sutartį turėjo. Bet kada Fran
cija suklupo kare, tuo paro
dė savo silpnybę, o Anglija ei
na prie to, tai jis tada prašė 
pagelbos pas Mussolinį ir Hit
lerį.

—o—
O kad apgauti Sovietus, tai 

pareikalavus grąžinti Bessara- 
biją ir Bukoviną jis pasiūlė 
derėtis. Sovietai kietai ir trum
pai pasakė: “Derybų nėra.
žinai, kur tavo sienos, ir pa
sitrauk, nes kitaip Raudonoji 
Armija išmes iš mūsų žemės!” 
Ir Raudonoji Armija išgrūdo 
tuos budelius! Liaudis su 
džiaugsmu pasitiko raudon-

Sako, kad Sovietų orlaiviai 
Rumunijoj nuleido pėstininkus 
su kulkasvaidžiais, šautuvais, 
motoriniais dviračiais ir tan
kais. Pietų Bessarabijoj nu- 
lei/lo vienoj vietoj ištisą pul
ką, iki 3,000 kovotojų su vi
sais ginklais. Tai biskį jėga, 
tai išsilavinimas!

—o— >
Lawrence Greene rašo iš 

Washingtono, kad šiemet ka
ro reikalams sumos sudaro net 
$5,661,910,337. Tai ant kiek
vieno piliečio, įskaitant ir vai
kus, išeina po $44 taksų! O 
jeigu mes atsimename dar 
baisias valstybės skolas, kurias 
taip pat turime mokėti, tai 

jau dabar kiekvienas Jungt. 
Valstijų pilietis turi apie $250 
valstybinių skolų!

Ir mokame mes jas. Moka
me viską pirkdami: cigaretes, 
apsiavus, automobilius, gazoli
ną, namus, skustuvus ir net 
veido miltelius. Daugiau ponai 
skirs karo reikalams pinigų, 
daugiau duos Anglijai ginklų, 
daugiau mokėsime taksų!

D. M. š.

Konektikiečiai Dainy Dienoj 
Sveikins Lietuvos Valdžią
Waterbury, Conn.:—šiame 

laike visiems lietuviam daug 
atbudimo, daug naujo įvykus 
perversmam Lietuvoje, galima 
sakyti su maža išimčia, jog vi
si Amerikoje lietuviai yra nu
džiugę nauja, pažangia įsikū
rusia vyriausybe. Tiesa, mes 
čia būdami negalime tiek 
daug to džiaugsmo įsivaizdin
ti, kiek patys Lietuvos žmonės 
tą viską jaučia palikę laisvi 
ir nevaržomi. Jie susirenka 
laisvai, jie išreiškia mintis lai
svai, skaito spaudą, klausos 
radijo, plečia kultūrinį gyve
nimą, mato tarpe savęs ge
riausius sūnus ir dukteris pa- 
1 mosuotus iš po geležinių gro
tų—kalėjimų. Todėl, mes tą 
viską žinodami negalime išty
lėti neištiesę Lietuvos liau
džiai savo rankos, negalime 
nutylėti nepasveikinę ją ir 
jos dabartinę vyriausybę nu
sikračiusią priespaudos reži
mo ! Taigi, visų progresyvių 
chorų Conn, valstijos busimoj 
dainų dienoje mes tarsimo sa
vo žodį visi bendrai, kad mes 
teiksime savo broliams ir se
sutėms visokią paramą, kokią 
tik mos galėsime jiems suteik
ti. Už tai yra kviečiami visi 
lietuviai į dainų dieną, į Wa- 
terburį, į Lietuvių daržą, rug
pjūčio 4 dieną! čia rasis žmo-> 
nių iš plačios apielinkės, bus 
naujų minčių pasidalinimas,

LAIS V. a-•

išgirsime gerų kalbėtojų nuro
dymus apie Lietuvos dabarti
nę padėtį ir tuo pačia sykiu 
išgirsime ūpą keliančių liau
dies ir darbo žmonių dainų, 
muzikos. Chorai, jų komitetai 
ir šiaip veikėjai privalo kal
bint! lietuvius busais ir maši
nomis važiuoti, kad pasiekus 
tą vietą ir išklausius to gra
žaus programo.

Daugiau pranešimų apie tos 
dienos sudėtį, joje būsimą 
programą matysite spaudoj ir 
skelbimuose.

Vikutis.

Nevisai Taip
Kada yra rašoma apie karą, 

didžiuma rašėjų jo kaltinin
kus suranda tik stambiajame 
kapitale arba čia, Suvienytose 
Valstijose, Wallstrytyj suran
dama karo kaltininkai. O 
šiaip visos tautos liaudis, ma
sės žmonių, tai nekalti ange
liukai.

Taip, mes sutinkam, kad 
stambus kapitalas ir imperial
izmas yra didžiausi kaltinin
kai karų rengime. Bet kad 
jų mažuma, tai argi jie vieni 
pajėgtų surengti tas skerdy
nes ? žinoma, kad ne. Reiš
kia, yra spėka, kuri jiem pa
gelbėja surengti. Dabar klau
sima^, kas toji spėka? Nerei
kia būti filosofu, gali ir ma
žas kūdikis matyti.

Pavyzdžiui, kad ir dabarti
niame kare. Iš pradžių Ame
rikos vidurinė klasė ir didžiu
ma darbininkų garsiai ir drą
siai net ir viešai gatvėse šau
kė šūkius prieš karą. O kaip 
dabar toji pilka minia atsine
ša link karo? Nagi, išgirsi 
vis daugiau ir daugiau išsi
reiškimų už rėmimą alijantų, 
ypač tarpe vertelgų. O jau 
žydų tautos, tai beveik didžiu
ma stoja be jokio abejojimo 
už rėmimą alijantų visokiais 
būdais. Ir tas no paslaptis.

Paklausk vidutinio vertelgos 
arba kokio kunigo, ką jis ma
no apie Šį karą, tai tau daž
nai pasakys taip: “Gerbiamas 
tamstele, karas — baisus da
lykas. Bet ką mes turime da
ryti prieš tai. Tai valdžios 
dalykas. Yra tautos autori
tetas ir tik jis turi teisę spręs
ti pagal savo supratimą apgy
nimą šios šalies arba gelbėji
mą alijantų.”

Ir jie taip pasakoja savo 
pasekėjam, kad būtų ramūs, 
atsidėtų ant valdžios valios. 
Na, o mes matom, kur link ri
tasi dabartinė valdžia. O ka
dangi visokių religijų kunigai 
turi didelę įtekmę tarpe savo 
pasekėjų, ir jie didžiumoje at
sidavę kapitalui, tai virš pa
minėti elementai irgi yra kal
tininkais karų rengime, kaip 
ir stambus kapitalas. Tad ne
užtenka pasakymo, kad im
perializmas ir kapitalizmas 
įtraukia tautas į karus. Jie 
vieni to negalėtų padaryti be 
pagelbos vidurinės ir žemuti
nės klasės.

žinoma, darbininkų negali
ma tiek kaltinti, ba jie yra 
suvedžioti per visokius mek- 
lerius, bet jie irgi kalti, kad

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1386 has been issued to the undersigned 
to sei) beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1191 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN ROCIIFORD
1191 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
RL 7579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Con
trol Law at 98 Berry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
an the premises.

FELIX KOSINSKI
98 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7562 has been issued 'to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 54 Bogart St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
an the premises.

ADAM F. LEISENHE1MER
• d-b-a-Ear-Moff Tavern

54 Bogart S., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 468 has liteon issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 201 Roebling St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
an the premises.

JACOB KAPLAN ’
201 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

duodasi vedžiot už nosies ap
gavikam, nesiorganizuoja • į 
prieškarines organizacijas.

Griaustinis.

Berlin. — Vokiečių lakū
nai bombomis nuskandino 
du prekinius Anglijos lai
vus, vienų 12,000 tonų,»kitą 
6,000 tonų, ir sužeidė trečią 
anglų laivą, 8,000 tonų, kaip 
vokiečiai pranešė liepos 3 d.

Bušai į “Laisves” Pikniką
Brooklyne “Laisvės” piknikas įvyks liepos (July) 

7 d. Jis bus Klaščiaus Clinton Parke, Betts ir Mas- 
petn Avės., Maspeth, N. Y. Bušai atvažiuos iš. šių 
miestų:

PATĖRSON, N. J., busas išeis nuo Bakanausko sve
tainės, 62 Lafayette St., 10:30 vai. ryte. Kelionė į 
abi pusi $1. Prašome pasažierių pribūti anksti. Taip
gi prašome išanksto užsiregistruoti važiavimui į pik
niką. Registruoja sekami komiteto nariai: V. Prapies- 
tienė, J. Bimba, P. Malinauskas, S. Vilkas ir M. Ge- 
cevičienė.

HARRISON-KEARNY, N. J., du busai išeis 12 vai. 
dieną, nuo 414 Williams St., kampas Davis Ave. ir 
Duke St., kampas Schuyler Ave. ir Duke St. Prašome 
užsiregistruoti.

GREAT NECK, N. Y., busai išeis nuo Kasmočiaus sa
lės, 91 Steamboat Rd., 12:30 P. M. Bilietas į abi puses 
50c. Prašome užsiregistruoti pas Kasmočių aukščiau 
paduotu antrašu arba pas P. Bečį ir F. Klaston.

ELIZABĖTH, N. J. Bangos Choras turi pasamdęs 
busą, kuris išeis nuo 408 Court St., 11 vai. ryto; Ke
lionė į abi pusi $1.00. Prašome užsiregistruoti.

NEWARK, N. J., Venderhoof De Luxe su radio bu
sai išeis nuo Lietuvių Salės, 180 New York Avė., 12:30 
vai. dieną. Kelionė į abi puses 75c., jokių ekstra “tipų” 
šoferiams nebus kolektuojama. Prašome iš anksto užsi
registruoti pas bile choro narį arba svetainėje.

NEW CANAAN-STAMFORD, Conn., busas dėl 35 
asmenų paimtas. Iš New Canaan išeis 10 vai. ryte, 
nuo gelžkelio stoties. Iš anksto prašome užsiregis- 
nuo gelžkelio stoties. Iš Stamford išeis 10:30 vai. ryto, 
nuo gelžkelio stoties. Iš ahksto prašome užsiregis
truoti ir užsimokėti pas Mrs. Laugalis ir A. Pctrikonis.

Vokiečiai Nuskandinę Du 
Stambius Anglijos Laivus 
fiertie, Šveicarija. —Švei* 

carų laikraščiai daug prira
šė, pranašaudami, kad So
vietai susikirsią su vokie
čiais. Vienas aukštas Vokie
tijos valdininkas Berlyne 
persergėjo Šveicariją, kad 
dėl tokių rašymų jinai gali 
prarast savo nepriklauso
mybę.
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Dienraščio Laisvės Rengiamas

Didysis Piknikas
BUS KLAŠČIAUS CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avės., ' Maspeth, L. L, N» Y.

LIEPOS 7 JULY
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Piknikas Prasidės 10 vai. dieną, muzika nuo 2-ros vai. po piety

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI

Sietyno Choras iš Newark, N. J. .

SURAŠĄS CHORŲ, KURIE DALYVAUS ’ PROGRAMOJE:
Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovybėj B. Šalinaitės; Bangos Choras iš Elizabeth, N. J. vadovybėj A. Klimaites; Pirmyn Choras iš Great 

Neck, N. Y., vadovybėj Geo. Kazakevičiaus ir Brooklyno Aido Choras, vadovybėj Aldonos Žilinskaitės.

George Kazakevičiaus ir John Nevins Orkestras
Dvi šešių kavalkų orkestros gros šokiam be pertraukos.
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LICENSES
šeštadienis, Liepos' 6, 1940

BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 2705 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Ave., Borobgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WHOLESALE & RETAIL 1290 Sutter
ELLIS LEVENSON

Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTTCn, is hereby given that License No. 
EB 456 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.
21 Bridge

ANTHONY LA.TVAITIS 
St., Brooklyn, N

the

gOTICE is hereby given that License No.
B 2451 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
406 Sumner Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL
406 Sumner Ave.,

NOTICE is 
EB 735 has 
to sell beer 
the 
687 _ _____
County of Kings, to be consumed on 
premises.

S. & 
687 DeKalb

hereby given that License Np. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 

I the

BLITSTEIN
Brooklyn, N. Y.

L. DELICATESSEN, INC.
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE ir 
EB 1439 has 
to sell beer 
the Alcoholic _________________ ___
398-—400—402 Avenue P, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

SAM MISAIL 
398—400—402 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

herebv given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

No.

NOTICE is hereby givefi that License No. 
EB 837 has been Issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
69 Myrtle Ave., £ 333 Jay St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LUCILLE & AMAT YUSUP 
69 Myrtle Ąve., 1 '
333 Jay St., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is 
GB 1330 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
207 Lewis 
County ot 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 
: Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn.

Kings, to be consumed off the

NOTICE is
GB 2770 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Driggs Ave., Borough of Bfooklyh, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH FELDSTEIN, INC.
241 Driggs Ave. Brooklyn. N.

hereby given that License No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2324 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
446 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1991 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Livonia Ave,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM SILVERBERG
Ave., Brooklyn, N. Y.290 Livonia

207 Lewis
ANNA BERI.

Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 2482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Lewis Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON SOKOLOFF
338 Lewis Ave. Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1654 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
99f- 
lyn, 
the

No.

SOL GILCHICK
Sol’s Dairy & Groceries

446 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 2005 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
268 Kingston 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP TURNANSKY
268 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn,

996

Alcoholic Beverage Control Law 
Coney Island Ave., Borough of Bi 
County of Kings, to be onsumed 
premises.

HENRY CARL KARKHECK 
d-b-a The Newkirk 
Coney

at 
rook- 

I off

Delicatessen
Island Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2072 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Utica ,Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,- to be consumed on the 
premises.

ADOLPH LIEBOW1TZ
235 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1392 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3401 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM TOLSKY
3401 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

No.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6790 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1180 Liberty Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

MEYERS 
1180 Liberty Ave.

Control Law ąt 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

GINSBERG
Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1205 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
OTTO D. BUCK & HENRY G. WOLBERN 
1205 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 6844 has 
to sell beer 
the 
131 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Meserole Ave.. Borough of Brooklyn,

HENRY MEYN
131 Meserole Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 28 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control _Lnw at 
439 Bushwick Ave., 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ORIGINAL ASSOCIATION 
of Russian Workers of America 

Bushwick Ave., Brooklyn, N.

Borough of Brooklyn, 
the

439

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1395 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 Empire Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TOOMEY’S GRILL, INC.
Blvd., Brooklyn, N. Y.252 Empire

NOTICE is 
EB 610 has 
to sell beer 
the 
2002—75th 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail ipider Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Uw at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

2002—75th

Street, 
Kings,

ROSE 
St.,

STABINSKY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1912 has ¥been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES T, JAPPEN 
1503 Avenue J, Brooklyn,

the

N. Y.

No.

NOTICE is 
GB 2201 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1199 Liberty 
County of Kings, to 
premises.

ABEL LOUIS 
1199 Liberty Ave.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

SCHULMAN
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1418 has been issued to the undersigned" 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1638 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY. INC. 
1638 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

No.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7501 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2273 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LUCY GALEANDRO
2273 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE ip hereby given that License 
GB 6818 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section . 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK WYETZNER
639 Franklin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2687 has been issued to the undersigned 
to selj beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
805 Franklin Ave., 
County of Kingft, to 
premises.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is ' hefeby given that License ■ No. 
GB 2464 has been issued to the undersigned 
to ...sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Nostrgnd Ave,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to' be consumed off the 
premises.

EDDIE SCHERTZER
369 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 1511 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.,

WILFRED C. BEHRENS
1050 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 6817 has 
to sell beer 
the Alcoholic __ ______________ ___ _
1349 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RHODA NATHANSON
1349 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2234 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
523 Court St., Borough of Z__
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHRISTIAN C. TON1SSEN 
523 Court St., Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

NOTICE is 
GB 2281 has 
to sell beer 
the Alcoholic . _ ___
1736 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM HASSELBRACK 
1736 Nostrand Ave.; Brooklyn,

the

N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

i the

NOTICE la. hereby given '-that License No. 
— * ........................... * ‘ ' led

.. ----- ----- --------- ------- ---------  ---  of
Alcoholic Beverage Control Law at
— 20th Ave., Borough of Brooklyn, 

.. Kings, to be consumed on

E$ 490. has been issued to the undersign, 
to sell beer at retail under Section 107 < 
the 
8013 
County of 
premises.

80! 8—20th
BENJAMIN SKLAR
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.NOTICE is _____ .. ____  _
EB 2071 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 878 Sutter _ . .
County of 
premises.
878 Sutter

Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the
CHARLES ZELDES 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 1956 has 
to sell beer 
the Alcoholic _ __  ___
873 Hegenian Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at

PAUL MILLER
873 Hegemon Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 535 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
324 Utica 
County of 
premises.

324 Utica

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on
Ave., 

Kings, to

JOSEPH 
Ave.,

KRAVITZ
Brooklyn, N.

the

NOTICE is 
EB 671 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
659 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. . ,

hereby given that License
been Issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control 
Wythe Ave., Borough of

659 Wythe

No.

KARL GLOTZL
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tfcat License No. 
EB 2622 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage - Control Law at 
32^6 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS OSSIP
32V6 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
ED 1400 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2601 Avenue U. Borough ___ ;
County of Kings, to be consumed on 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law 
Avenue U, Borough of Brooklyn, 

i the
PAULINE ROSS

2601 Avenue U, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
EB L"42 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2001 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

KARL 
2001 Avenue U,

Borough of 
to be consumed on

No.

Law at
Brooklyn, 

the
REICH BACH 

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is. hereby given that License.— — --- ------- T_t No.
EB 2060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
1214 
lyn, 
the
1211

Alcoholic Beverage Control Law at 
Coney Island Ave., Borough of Brook- 
Ccunty of Kings, to be consumed on 
premises.

RADIO DINER. INC.
Coney Island Ave., Brooklyn, N> Y.

v

NOTICE is 
EB 2009 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
473 Bergen St., 
County of Kings, to be consumed on 
premises. /

BERGEN PURE FOOD INC. 
Brooklyn. N.473 Bergen St..

hereby given that License No.NOTICE is
EB 848 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1528 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WORTHMORE DELICATESSEN, Inc. 
1528 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 1710 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
2222 Pitkin Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA WOEHLKENS
222^ Pitkin Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1329 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK I^A CAVA 
709 Flatbbush Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of

NOTICE is hereby given that License No., 
CB 23 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10" of 
the 
98 
of

98

Alcoholic Beverage Control Law at 
Hill St., Borough of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed on the premises.

EAST END CLUB. INC. 
of 

Hill St..

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6911 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
14O‘> Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Beverage Control 
__ , Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

SARAH
805 Franklin Ave.,

SHAPIRO
Brooklyn. N. Y.

the 22nd Assemb. Dist.
Brooklyn, N. Y.

s IRVING
Cohen’s

1409 Nostrand Ave.,

KAHN
Dairy

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1592 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

NOTICE is 
EB 540 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
3621 Quentin 
County of Kings, to be consumed on 
premise's.

PETER McMAHON 
3621 Quentin Rd., Brooklyn, N.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law nt 
Rd., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1405 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic , Beverage Control Law at 
1009 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the
premises.

1009 Foster
BEN
Ave.,

WEINSTOCK
Brooklyn. N. Y.

No.

NOTICE is 
GB 1923 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
277 Sumpter St., 
County of Kings, 
premises.

JACOB 
277 Sumpter St..

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn.

to be consumed off the

RAKOVCHICK
Brooklyn,, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 659 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
3501 Avenue S. 
County of 
premises.

3501 Ave.

Kings,

JOHN

S,

Botough of 
to be consumed on

Law at 
Brooklyn, 

the
I J. MORRIS 
Park Rest.

Brooklyn, N.

JOSEPH EIDEN
724 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2554 has been issued "to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1470 Flatbush Ave.. Borough of Brooklyn. 
County ‘of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SPECKMANN
Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1639 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2902 Clarendon Rd.. 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1421 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the . Alcoholic Beverage Control Law at 
„183—435 St., Johns Pl., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

MAX HERMAN
Johns PI.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2409 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1914 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 

no 1
’ HERMAN BERNSTEIN & - 

BECKIE METLTZER 
. Taystee Food Store

Avenue M, Brooklyn, N.1914

433—435 St.
No.

tiie

NOTICE is 
EB 682 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control ___
651 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN TEICHMAN 
d-b-a R. & T. Delicatessen & Rest.

651 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

1 Law at

1470 Liberty Y.

JACOB
2902 Clarendon Rd.,

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

TROPP
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1346 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2462 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2462 Pitkin
MAX ABRAMS

Ave., Brooklyn, N.' Y.

NOTICE
GB 2603 
to sell beer 
the
732 Franklin Ave., 1
County of Kings, to be consumed off 
premises.

hereby given that License No. 
beėn issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

' the

is 
has

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2409 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3619 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

M. SCHEINGARTEN. INC.
3619 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2014 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYROWITZ
Ave., Brooklyn, N. Y.572 Livonia

NOTICE is 
GB 1759 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1514 Flatbush Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS 
1514 Flatbush Ave.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn.
be consumed off the

SPIVAK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 24<i0 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIO GROCERIES. INC.
216 Avenue U, x Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 2719 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ietail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage j Control 
104—07 Flatlands Ave., 
lyn. County of Kings, 
the premises.

CLARA 
104—07 Flatlands Ave.,

Law at 
Borough of Brook- 

to be consumed off

REIS
Brooklyn, N.

PATRICK QUIGLEY
Pet’s Food Store

732 Franklin Ave., Brooklyn, N

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1516 has been issued to the undersigned 

* to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH & EPHRAIM BERNSTEIN 
(Bernstein Bros.)

2126 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 22 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1257 Willoughby Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

RTNASCENTE SOCIAL CLUB. INC. 
1257 Willoughby Ave., Brooklyn. N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB1621 has .been issued to tl 
to sell beer at retail under 1___
the Alcoholic Beverage Control 
50 Henry St., 
County of Kings, 
premises.

PETER 
50 Henry St..

No. 
he undersigned 
Section 107 of 

Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE is ’hereby given that License ___
GB 2347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic- Beverage Control Law at 
787 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kinge, to be consumed off the 
premises.

EfcNEST PEICK
787 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1825 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407—409 Broadway. Borough of Brooklyn. 
County of Kinj s. to be consumed off the 
premises.

HERMAN VON DEESTEN 
407-409 Broadway Brooklyn. N. Y.

NOTICE is heieby given that License No. 
EB 1946 has been issued to the undersigned 

,to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

263 New
ISIDORE EVANSKY

Lots Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

W. KARSTEN 
s Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 831 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1538—41 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings,' to be consumed - on the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2723 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1324 Newkirk Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA H1MELFARB
1324 Newkirk Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE . _____
EB 620 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Furman St., Borough of E__ 1
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HENRY A. BESTE 
Henry’s Coffee Shopne

329 Furman St., Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn. 
. —i the

Y.

County of Kings,' to be consumed - on 
premises.

EDMUND G. LAWLER & JAMES 
• LAWLOR—LAWLOR BROS

1533—41 Broadway Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1383 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 2577 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
75—6th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY RAPAPORT 
d-b-a Harry’s Delicatessen 

75—6th Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 756 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
586 Hendrix Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM HARRY FRIEDMAN & 
ARTHUR HERSHKOWITZ

586 Hendrix St., Brooklyn, N. Y.

MORRIS EPSTEIN
225 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6864 has beęn issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
22.7 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, , 
County of Kings, to be consumed off the the 
premises.

227 Wilson
HENRY RUDOLF

Ave., Brooklyn. N. Y.

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1637 has been issued to the undersigned 
to sell be?r at retail under Section’ 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Montague St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. /

NOTICE is hereby given that. License No. 
DB 8 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ^retail under. Section 107 of 

—„J Control Law at 
Borough of BrooklyrJ, 
to be consumed off thte

the Alcoholic Beverage 
276 E. 23 St., “ 
County of Kings, 
premises.

276 E. 23
SOL 

St..
JULIO GARCIA

119 Montague St., Brooklyn. N. Y.

HOROWITZ
Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 1862 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
266 Pacific St., Borough of _____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRIETTA BAHRENBURG 
266 Pacific St.. Brooklyn, N.

hereby given jthat License No. 
been" issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at
St., Borough of Brooklyn,

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB^116 has been issued to the undersigned 
to sėli beer at retail under Section l<07 of 
the 'Alcoholic Beverage Control Law at 
796 Franklin .Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . ■ . j ',

PHILIP GROSS 
d-b-a Philip’s Food Store

796 Franklin AVe., ’ Brooklyn, N. Y. 
...ta.i..______ _ '

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1988 has heen, ,issued to the undersigned 
to, sell, beėr at Retail' under -Section 1.07 of 
the Alcoholic; Beverage Control Law at 
517 Nostrand AVė.. ’ Borough* of Brooklyn, 

.County of Kings, td be consumed off the 
premises. ■ • , -.

AMALIA SPILIOTES 
Purity Delicatessen

517 Nostrind Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given thkt License No. 
GB 1576 has been issued to . the undersigned 
to. self beer at retgil .under Section 1Q7 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
1240 Nostrand Ave,, Borough of Brooklyn, 
County .of ’ Kings, to be corisdmed; off the 

■premises. ■ f ‘ '■ ’ *' •*

KARL NOLLER > ’ / 
1240 Nostrand' Ave., Brooklyrj, . N. Y,

NOTICE is hereby’• given that License' No. 
. GB 2636 has been issued to the undersigned 
‘ to sell beer at retail under Section. 107 of 

Alcoholic’ Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

, to be consumed off the
PERSEPHONE KOUMlDES ‘ 

1768 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 810 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Hegeman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPH SHAPIRO
29 Hegeman Aye., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 638 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alkoholie Beverage Control Law at 
398 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
nrpm! ft

GUISEPPĖ ANGEUNO
898 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

'----------- !----------
NOTICE is hereby given that License No. 

'EB 1981 has been issued, to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic^ Beverage Control Law at 
83 , Avenue O,' Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to. be consumed on the 
premises.

< SALLY BATZAR
83 Avenuė O, ’’ ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givefi that License No. 
EB 495} has beenVissued to the undersigned 
to sell beer' at retail .under Section 107 -of 
the Alcoholic Bėvėrage Cpntrol Law at 
299 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of. Kings, to be consumed on the 
fSrcrtiificfi **•*'',< * r * ' *

ABE SAL DELICATESSEN CO., INC. 
299. Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 605 has Keen -Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholiė Beverage Control Law at 
167 Division Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to J>e consumed on the 
premises. •'.

’ RAY KAU'FJiAN
167 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

the

No.

| 1768 Nostrand -A' 
| County of ų Kings, 

premises.

NOTICE' is hereby given that Licence No. 
EB 615 -his been issued tp the' undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the - Alcoholic Beverage Control Law at 
2035—86th St.;’,. Borough of Brooklyn,
County , of Kings, to be consumed on 
premises.

L. k 
2035—86th .

M. DELICATESSEN, INC.
St., • . Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License'No. 
GB 10249 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1807 Foster Ave., Borough- of ' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed, off the 
premises.

hereby given that License

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1397 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS LOMBARDI
29 Kingsland Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE .is hereby given that License No. 
EB 1436 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
?..j Alcoholic Beverage Control Law at

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

hereby given that License No.

the 
437 Marcy 
County of 
premises.

ANGELO RUSSO
Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 443 has 
to sell beer 
the
32 Sackett St..
County of Kings, 
premises.

AUGUST
32 Sackett ' St.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control 
Sackett

Law at
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

LEONARDELLI 
Brooklyn, N. Y)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 524 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lew at 
307 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
dtpim i

’ DAVID GOLDSCHLAGER
307 Albany Ave., Brooklyn, N. ,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 846 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
326 Robeling St., Borough of Brooklyn, 

. County of Kings, to be consumed on 
premises.

BERNARD ISRAEL 
326 Roebling St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
EB 703 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
360 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

JAMES FRANCIS BROLLEY 
860 Sumner Ave.,

the

No.

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control _Law at 
Sumner Ave.,

NOTICE is 
EB 2077 has 
to sell beer 
the . _
344 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ebnsumed On *the 
premises.

344 Sumner
ANTONIO BELLO

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 690 has been issued to the undersigned 
to-sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
281 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS BAROFSKY 
281 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10085 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1808 Kings Highway. 
County of Kings, to 
premises. '

MORRIS GOLDMAN 
1808 Kings Highway.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

437 Marcy

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 783 has been issued to the undersigned 
to (tell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
407 Marcy Ave., Borough of 
County of 
premises.

NOTICE is hereby- given that License No, 
GB 2417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail’ under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Lorimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

TILLIE MILLOCH 
Mario Provision Co.

502 Lorimer St.. Brooklyn,

1307 Foster

N.

the

MAC PROSPER
Ave., Brookyn, N. Y.

hereby , given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Law at
Brooklyn,

& ABE JORTNER 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
381 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL PELLMAN
381 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 2421 has been issued to the undersigned 
to sell beer at jetail under Section 107 of 
the Alcoholic 
51 Buffalo 
County of 
premises.

Beverage Control 
Ave., Borough of 

Kings, to
__  at 

Borough of Brooklyn. 
> be consumed off the

SI Buffalo
ERMINIO 
Ave.

SCUTARI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 495 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
873 Kingston Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE GOLDMAN
373 Kingston Av«. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1666 has been Issued to the undersigned 
to se'l beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.’

AUGUST NICOLAYSEN 
4718— -7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Reid Avenue, Borough • of Brooklyn, 
Count* of Kings, to be consumed off the 
premises. r

GUSTAV RENNEBECK
J12 Reid Ave Brooklyn. N. Y.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

407 Marcy
GEORGE CORNO

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2677 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ~ 
341 Ridgewood Ave . 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HANS
341 Ridgewood Ave.

HAST
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2023 has been issued to the undersigned 
to sell beer/at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
49 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL D. SHAGAN
49 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heroby given that License No. 
EB 709 has been issued to the undersigned 
♦o sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1549 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN S. .SHAPIRO
1549 Pitkin Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2083 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under> Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 — So. 4th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

DAVID KAPLAN 
d-b-a Kaplan Delicatessen

365- So. 4th St., * Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 821 has been iskued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevęrage Control Law at 
714 Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
'^jJaT* TORGOVNICK—ABE FRIEDMAN

• Nat A Abe Deltcateseen ' 
714 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1676 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1621 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is 
GB 1644 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
3709—18 Ave., Borough of
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE WEINBERGER 
3709—18th Avc.,; i Brooklyn, N. Y.

NOTICE is , . _ 
EB 2007 h<is been issued to the undersigned 
to- sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
312 Bedford. Aye., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ebnsumed on the 
premises. ,

MURRAY KERZNER
312 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 485 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Havemeyer - St,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

No.

NOTICE is 
EB 2744 has 
to sell beer ... 
the Alcoholic Beverage Control 
316 Oakland St., Borough of ____
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CHARLES GINSBĘRG 
316 Oeakland St., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Law at 
Brooklyn, 

i the

1621 Avenue
ISEA 
U. '

Law 
Brooklyn, 

the
Borough of 
to be consumed off

ABDALLA 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 2264 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage! Control Law at 
2821 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL CADDEN
2821 Avenue U, Brooklyn. N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1447 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5902 Avenue N. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

B. HARRY MARMAROSH , 
5902 Avenue N, . Brooklyn, N. Y.

County of Kings, to be consumed on 
premises.

PAUL WOLICKI
197 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

KAY’S CAFETERIA. INC.
47 Bond St.. Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 672 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
‘he Alcoholic Beverage Control Law at. 
6520 Bay P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 784 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 Classon Ave., Borough of Brooklyn, 
County or Kings, to be consumed on the 
premises.

6520 Bay
G. & D. 

P’kway
DINER „

Brooklyn, N. Y.

ERNST THEISS
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1509 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1819 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DdMINICK C. CARISTl
1819 Avenue U, Brooklyn, N. Y*..

NOTICE i* hereby given that License No, 
' GB 1835 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic , Beverage Control L*w at 
5914 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Charles wienberg
5914 Avenue N,' ; Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

is hereby given that License No, 
EB 453 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
827 Bedford Ave., Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

\ ALEX COHEN
327 Bedford Ave.» Brooklyn, N. Y.

NOTICE

358 Classon
NOTICE is 
EB 507 has 
to sell beer 
the Alcoholic __ _____ ___ ___
2821 Brighton 8th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at

SAM WEITZ 
National Kosher Del. & Rest. 

2821 Brighton 8th St., Brooklyn, N.

the

_____  __  ______ NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2076 .has been issued to the undersigned EB 878 : has been' issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
__  ___ I LaW at

St., Borough 6f Brooklyn.

to sell beer at retail under Section 107 x>f to *ell beer at retail under Sectl
the Alcoholic Beverage Control Law kt the Alcoholic Beverage Control
6386 Avenue N, Borough of Brooklyn. 1980—86th St., Borough ' 6f uiwmzii.
County of Kings, to be consumed off the County of Kings, to be consumed on the
premises. • \ premises. >

6386 Avenue N,

"NOTICE is hereby given that License No. 
EB 589 has been issued to the undersigned 

' to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
408 Myrtle Ave., 
County of Kings, 
premises.

Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1374 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5018—4th Ave., — 371—51 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consured 
on the premises. -i»

GEORGE ROSENSTEIN
5018—4 th Ave., 
371—-61st St., Brooklyn,. N. Y. 
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10125 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4920 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOE COHEN and SIDNEY COHEN 
4920 Avenue K, Broojdyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8516 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
Coiihty of Kings, to be consumed off the 
premises. . ' . t ’

NAIWCH 
8518 Avenue

a slapikoff , 
'.Brooklyn, N. Y

THEODORE DANKERS
6836 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License • No. 
GB 2029 has been issued^ to thę undersigned 
to'sell beer at retgil Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 

.County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WEBER
,724 Sterling Pl.. • / Brooklyn, N. Y.

-------------
NOTICE is hereby giyen that License Nq. 
GB 6842 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law, at 
567 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN NATHANSON
567 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB2526 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1Q7 of 
the Alcoholic* Beverage Control Law at 
178 Jefferson Ave.;* Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. i v

t.'
premise*.

VICTOR COHEN
1980—86th St.', Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 452 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
thę , Alcoholic Beverage Control Law at 
2229—65th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

• IŠREAL LESHIN
2229—65th St., Brooklyn, N. Y.—i,
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1972 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic • Beverage Control Law at 
1715 . Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County- of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH ABRAMSON
1715 Avenue M, 1 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EH 888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Station 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1906 Avenue M. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed' on the 
premise*..
.~ h "B. « M. DELICATESSEN, INC. 
1906 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

408 Myrtle
MIKE 
Ave.,

KASIDONIS 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1952 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2007 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. r

OAK DINER. INČ.
2007 Avenue U. Brooklyn, N. Y. '

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 863 has ’ been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523 Avenue S, Borough z of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the tlFPmiRPQ 4

SANDQUIST TAVERN, INC.
3523 Avenue S, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that/ License No. 
EB 583 has been issued to the underRignetP 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Avenue. J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

BRISTOL BAR & GRILL, INC.
FAMOUS DELICATESSEN

1218 Avenuė J. Brooklyn, N. Y. I

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 727 has been issued" to the undersigned 
to sell beer at retail under Section. 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1416 Avenue J., 
County of Kings, 
premises.

P. & 
1416 Avenue J,

at
Borough of Brooklyn 
to be consumed on the

N. Delicatessen. INC.
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2087 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Avenue J. Borough if Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 11 i r

CARMINE PASQUENZA \ 
(Carmine’s Rest.)

4209 Avenue J. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 819 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3916 —' 18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the/

SAMUEL BLUMBERG
Parkview Kosher Delicatessen & Rest. 

3916 — 18th Ave.. Broooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 481 has been issued to the undersigned • 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56-72 Bqgart St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BOROUGH CAFETERIA. INC. 
56-72 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB' 790 hgs been issued to the undersigned 
to sei) beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Ceetrol Law at 
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

H. B. DELICATESSEN. INC.
"69 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 23$7 has |ieerf issued to .the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1588 St. John’s Pl., Borough of . Brooklyn. 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

K. & B. DELICATESSEN 
1588 St. John’s PI., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1992 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Montgomery St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ■ -

PATRICK J. x McCORMACK
154 Montgomery St., Brooklyn,, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lieehte No. 
EB 1380 has been issued to the undersigned 
to sell beęr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control * Law at 
608 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premise*.

G. FREDERICK MULLER 
608 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1450 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
823 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consulted on the 
premises.

ISIDORE RADIN
823 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ' Beverage Control Law at 
EB 562 has beer, issued to the undersigned 
553 Eastern P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PALATIAL BOWLING A 
BILLIARD ACADEMY INC,

553 Eastern ykway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB734 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
889 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL 
CROWN

889 Nostrand Ave.,

FU TERM AN 
DELICATESSEN 

Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1397 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
Nic Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Stagg St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CONRAD WOLF, 
ns Adm. Est. of Laura Wolf i •

332 Stagg St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.’ £ 
EB 517 has been issued to the undersigned V 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
449. Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY ALTSCHULER
449 Broadway, Brooklyn, N. Y.-

NOTICE is 
EB 1994 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Coi 
57 Willoughby St., Borough 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BARNEY SPINELLA 
B & B Academy, Inc.

57 Willoughby St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, Į 5606 
County of Kings, to be consumed on the ' 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Control Law at 
i of Brooklyn, 

the

No.

HARRY CUTLER
Ave., Brooklyn, N. Y.60 Sumner

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2668 tigs been issued to the undersigned 
to sell beer at retail .under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1038 Nostrand Ave., Rorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. / *

LOUIS BERNSTEIN.
1088 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be’ consumed on the 
premises. t

NATHAN & ADOLPH COHEN 
C. & C. DELICATESSEN

413 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 653 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
„wJ Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENT A. CULHANE
5606 ^Avenue N. Brooklyn, N. Y

NOTICE Is hereby given that Xlcenee No 
EĘ 1999 has been issued to the underaii 
to sell beer at retail under Section 10’ 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1007 N9«trtnd Ave., Borough of Rrool 
Counts of ^injrIl. to be consumed- 

*' a.

V-MJ



nėms nepasidavė, paliko išti- 'dėkoja už tai:Bostono ir Apielinkes Žinios

pa-

New Britain, Conn.

■

\

F t

ne- 
dėl

Lie- 
pa-

kad 
ant

auksinį dziegoriuįą 
watch). Pirmininkė

ni. Net pas tuos atsirado 
entacija, kurie save skaitė 
kur neprigulmingais. 
miaus, mat, jie • žinojo, 
dabartinė sistema remiasi
darbininkų išnaudojimo ir . ją 
neužsimoka remti. Bet mūsų 
pusėj kad ir matė teisybę, bet 
manė, jog darbininkai per

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

680 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue , 

NEWARK, N. J.

ROBERT
LIPTON

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpo 
Graliam & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2178
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

Šeštadienis, Liepos 6, 1940 Septintas poslapis

. - 8^^
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ir jafujti, tik, gailią, kad sve
čiai įsisiūbavę į ■linksmybes 
pamiršo prisiminti visuomeniš
kus reikalus.

Great Neck, N. Y. paliko be darbo. Savininkai 
žada atstatyti, bet mažesnes 
dirbtuves.

♦ . . ■ i . ■ • • * . ■.

Gražiai ir skaitlingai CIO unija atžymėjo New Yorke keturių metų sukaktį 
nuo suorganizavimo ligoninių slaugių. Organizacija apima apie 20 tūkstančių 

slaugių. Jos dabar tedirbi 8 valandas į dieną. , \

Masinis Mitingas
Birželio 27 d. So. Bostone 

įvyko masinis mitingas. Šia
me mitinge kalbėjo drg. A. 
Bimba. Jis gana plačiai nu
švietė Lietuvos dabartinius 
valdžios pasikeitimus, la
biausiai— dėl ko taip įvyko. 
Žmonių svetainėj netilpo, di
desnė pusė publikos grįžo nuo 
salės namo, protestuodami, 
kad rengėjai permažą salę pa
ėmė.

Pertraukoj buvo skaityta 
rezoliucija, pasveikinant da
bartinę Lietuvos naujai susi
dariusią vyriausybę. Rezoliu
ciją mitingas priėmė vienbal
siai, rankų pakėlimu.

Antroj dalyj kalbos kalbė
tojas nušvietė, kaip svarbu 
yra skaityti laikraščius, o 
ypatingai dabartiniu momen
tu, kuomet kasdien,,,pasaulis 
keičiasi. Taipgi plačiai pri
siminė apne Literatūros Drau
giją. Tas labai gerai, kad 
mūsų kalbėtojai pradeda dau-

litinę vakaciją, prisieis jam 
gerai pagalvoti ir pasigailėti, 
kad jis dirbo ne savo darbą. 
Jis jaunas. Jis laikui bėgant 
supras, kad gynė ne savo kla
sę, bet grupelę parazitų, ku
rie mito Lietuvos liaudies 
krauju. Mes būdami jauni pa
darėme daug klaidų, bet be
gyvendami jas išlyginome. 
Gal ir šis jaunuolis tai 
darys.

—o— 
Ūpas Geras

Pas mus Lietuvos vyriausy
bės pasikeitimas pakėlė žmo
nių ūpą, o ypatingai po ma
sinio mitingo. Visur mūsų pa
sekėjai linksmesni ir drąses- 

ori- 
nie-

giau kreipti atydos j mūsų|s*IPn* *r negalės įveikti įsise- 
vietinius reikalus. Toliaus kal
bėtojas perbėgo savo kalba 
per Europos kariaujančias 
valstybes, padarydamas per
žvalgą iš karo fronto. Kal
bėtojas priėjo prie išvados, 
kad šįs europinis karas gali 
būti paskutinis karas, bent 
Europoj. Visą laiką publika 
lydėjo kalbėtojo kalbą griaus
mingais aplodismentais.

Užsibaigus prakalbai buvo 
statomi klausimai. Tūli jų 
buvo keisti. Vienas darbinin
kas dar per pusę prakalbos 
atnešė laišką į voką įdėtą ir 
padėjo ant stajo. Tame laiš
ke būta apie tuzinas klausimų. 
Matomai, tuos klausimus su
rašė jo dvasios vadas, nes 
daugiausiai minėti klausimai 
lietė krikščionybę. Bet kad 
daugumą tų klausimų kalbė
tojas atsakė savo prakalboj, 
tai mažai teliko ir 
Antras iš klausėjų 
“jaunalietuvis.” Jis 
klausimų, bet išrėžė

atsakyti, 
buvo 

nestatė 
kalbėto

jui •♦■kritiką” ir pabėgo. Šis
• jaunas vaikinas apie - penki 

metai kaip atvažiavęs iš Lie
tuvos. Iš amato siuvėjas, čia 
jis, sakoma, atsiųstas organi
zuoti dabar atvažiavusius 
“grinorius” į atskirą organi
zaciją (maždaug kaip Lietu
voj buvo fašistinė organizaci
ja). Nereikia nei stebėtis, 
kad jis drebėdamas, vos galė
damas ištarti kelis žodžius, 
paspringsta ir vėl bando kal
bėti. Ant pabaigos pareiškė: 
“Aš nenoriu, kad kalbėtojas 
duotų atsakymą. Jo nelauk
siu. Einu laukan.” Nors jis 
Jšėjo, bet ant jo užmetimų
buvo atsakyta tinkamai.

. -/Tokiame kritiškame mo- 
■“' mente aš šiam jaunuoliui nuo 
f aąvęs siunčiu “užuojautą.” Jis 

oi4tik pradėjo Smetonos režimą 
b**^eperimentuoti, o čia jis taip 

rbingai žlugo! Ir žlugo
* r nai? Manau, kad šiuo

momentu, kuomet jis turi po-

Mirtis
Birželio 15 palydėjome į 

amžino atilsib vietą mirusį 
(Mmbridgietį .draugą Simoną 
Venskevičių .

Nors draugas S. Venskevi- 
čius buvo bemokslis, bet buvo 
pažangus žmogus ir uolus lai
svamanis. Išgyveno Cambrid- 
giuje apie 30 metų ir per visą 
laiką pagal savo išgalę veikė 
progresyviam darbininkų ju
dėjime. Priklausė prie Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos ir skaitė dienraštį 
“Laisvę” iki nYirtis užmerkė 
jam akis.

Per paskutinį pusmetį laiko 
draugas Venskevičiūs sunkiai 
sirgo vėžio liga. Pasveikti vil
ties nebuvo ir va tą žinodami 
mūsų kųnig.užiąi pradėjo se'r-. 
gąntį Simoną ‘lankyti ir Vilioti 
į'dangaus karalystę, vienok 
Simoną sumanumas neapleido 
ir iki pat mirties kunigų, vilio-

Pasveikinimas Lietuvos 
Valdžiai

Great Necko lietuviai skai
čiuje 150 susirinkę į prakalbas 
birželio 28 dieną, išklausę kal
bėtojus, vienbalsiai sveikina 
Lietuvos naują vyriausybę, 
priešakyje su Justu Paleckiu 
ir pasižada ją remti.

J. Kupčinskas,
Susirinkimo Pirmininkas, 

(šis pasveikinimas pasiųs
tas Lietuvon kablegrama.)

Gardner, Mass
Birželio 24 Birutės moterų 

pašelpine draugystė laike sa
vo 25 . metų sukakties susirin
kimą ir surengė tą vakarą in- 
dikų vakarienę.

Birutės draugystės narės/ 
norėdamos atjausti pirfniąip- 
kės ilgą 22 metų tarnaviirih’,' 
suteikė Onai Balsevičienei do
vaną, 
(wrist

-----O-----

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas rengia ant Lietuvių 
Kempės, Airport Rd., West 
Broadway, didelį pikniką. Bus 
įvairi programa. Taipgi, kal
bės Massachusetts valstijos 
kandidatai. Grieš gera orkes-

tra. Bus gardžių vdlgių.
Piknikas įvyks liepos 20 ir 

21 dienomis.
—o—

Lietuvių Moterų Kliubo su
sirinkimas įvyks liepos 11-tą. 
Bus kalbama apie ateinantį 
pikniką, liepos 27-28, taipgi 
apie važiavimą į Nantasket 
Beach spalio 4-tą.

VARP 3 KEPTUVE
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
/Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

1 i

nėjusio kapitalizmo, kurio 
globoje buvo: fabrikai, gelež- 
keliai, žemių plotai, miškai, 
ežerai, policija, milicija, ka
riuomenė, laikraštija ir tautos 
vadas ant to visko “viešpats.” 
Dabar jie mato, kad viskas 
yra galima. Jų tą seną aima- 
naciją: “Ką biėdnas, nemo
kytas, vargšas žmogelis gali 
prieš tokią galybę padaryti, 
jau pradeda išnykti, o toj vie
toj atgauti sąmonę ir prisi
minti mūsų, šūkius: “Visa ga
lia darbininkuose!” arba, “O 
kur skraidai darbininke, eik 
prie mūs!” “Visų šalių dar
bininkai, vienykitės; jūs nie
ko nepralaimėsite, tik rete
žius'” ir “Kas buvo nieks, 
tas bus viskuo.” Su pasikei
timu Lietuvos valdžios, pasi
keitė milijonuose lietuvių pro* 
tavimas. SU atsiradimu Lietu-' 
voj naujos valdžios, atsirado 
nauji milijonai jos'rėmėjų.

♦ t >» • • •’>) • «Ji

Tiesa, mes džiaugiame^ 
naujais įvykiais ir darbininkų 
laimėjimais, bet mums čia nie
ko naujo. Mes kovojom ir 
kiekvienu atveju sakėme,, kad 
taip bus o ųekitaip. Todėl mes 
šiuo momentu ramūs. Mūsų 
laikraščiai tiesą 'sakė iy jie pa
siliks istorijos galerijose kaipo 
suvaidinę svarbų vaidmenį 
šiame perijode.

Visai kitaip su mūsų kai
mynais. • Dar vakar susigavę 
darbininką, kuris sekdamas 
aušrinę ėjo prie pasilmosavi
mo, sulaikė kalbėdami ir 
rodydami pelkes: “Eikite šiuo 
keliu, tai atrasite rojų, nes 
tautos vadas mus išsiuntė, kadj 
mes jums pasakytume.” Visi 
tautos vado pakalikai šiandien 
gyvena desperacijos perijodą. 
Jie neteko vado ir neliko jiem 
nieku pasiteisinti, o jei ban<3o, 
tai nesiseka. Tik pasiklausy- 
kit, kaip mūsų kaimynas 
“Darbininkas” No. 49 sako :

naują isyriauMybęL rąjtytojų,

kurie jokiame- valstybiniame 
ir politiniame darbe nėra bu
vę, išskyrus inž. Galvanaus-, 
ką ir p. Mašiotą.”

Pagal kaimyno šį protavi
mą, tai nauja vyriausybė 
gali pasilaikyti vien tik 
to, kad neturi prityrimo, 
mes visai kitaip manome, 
tu vos policijos viršininku
skirtas Sniečkus,- -kuris nema
žai kalėjimo < “pyragų” suval
gė. Jis su tų “pyragų” sko
niu ir kokybe gerai susipaži
nęs, ir manome, kad savo 
klijentams nemažesnę porciją 
duos, kokią jis pats,gavo.

Toliaus “Darbininkas” ve. 
prie kokių kvailysčių prieina:

“Patriotingięji ' lietuviai, 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
laisvės šalininkai, turėtų visiš
kai išskirti komunistus ir nie 
kO bendra su jais neturėti. Ne
remti jų. spaudos, jų parengi
mų, kol jie; nep.ądąrys viešos 
atgailos ųž sąy.o žalingus Lie
tuvai darbus.” °

: »• •< »J ' < • .• i .

Kažin kodėl išleista, kad 
nepriimti komunistų ant “bur- 
do” ? Mums rodosi, kad ši
tas kovos būdas prieš komu
nistus nėra naujas. Jis yra 
taip senas, kaip sena patį kla
sių kova. Kuomet tik susipra
tęs proletarijatas paskelbė 
prieš kapitalą kovą, taip grei
tai kunigija perėjo išnaudoto
jų pusėn ir visuomet ir visur 
drumstė darbininkų vienybę. 
Bet tas jų drumstimas darbi

ai ninku buvo ir bus tik laiki- 
,,) nas. Tai ne kunigų valia iš

skirti. Kuomet kunigai kalba 
apie išskyrimą, tai mus ima 
juokas. Mat, tie laikai praė
jo, kai iš Adomo buvo gali
ma padaryti Jievą. Jie tik 
sako, visus išskirti, bet kaip? 
Dalciskim aš su kataliku kas
dien nešu išleistą/ geležį ir 
vieną puodą kaip nešame, tai 
jis į mano petį atsiremia, o ki
tą aš į jo. Jeigu mes to ne
padarytume, tai turėtume ge
ležyje sudegti. Męs tik vieną 
receptą težinomę,, kad iš pro- 
letarijato vieną ' proletarą iš
skirti,tai pirma rėikia jį pa- 
darytr/turtinguj tai tik tuomet 
•jis ;'niekb ■ bendro neturės su 

its* (. ;-/ • ’ . . h

komunistais. Jaunutis.

kimu savo gyvenimo idealui. 
Simoną palydėjo labai skait
lingas būrys draugų į gra
žiausi Mount Auburn kapiny
ną, kur žavėjančiai jaukioj 
gotiškoj koplyčioj, po trumpos 
Dr. Repšio perskaitytos Simo
no biografijos ir prakalbėlės, 
atidavė draugai Simonui pas
kutinį atsisveikinimą ir ten 
pat jo kūnas likos sudegintas.

Simonas paliko nuliūdime 
savo mylimą moterį Agotą ir 
dukrelę, abi priklauso prie 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo, taipgi seserį ir kitų 
giminių. '■ ■.

Atlikai, drauge, savo gyve
nimo kelionę ir..lai būna ra
mi amžino atilsfo' vieta.

. .. . . Z avis.

“žodžiais negaliu išreikšti 
savo dėkingumą toms narėms 
Birutės Draugytės, kurios 
taip širdingai atjautė mano 
tarnavima. Tie 22 metai 'tar
nystės buvo linksmi, nes sma
gu dirbti, kada visos dirba 
bendrai dėl gerovės visų. At
eityj, kaip ir praeityj, steng
siuos dirbti dėl gerovės Drau
gystės. Tariu draugėms širdin
gai ačiū už tokią puikią do
vaną! šitas vakaras su dova
na ir narių atjautimas bus ma
no atmintyj visados.”

• , —0 
Gardnėrio majoras,. Fred 

Perry, žada įnešti kongresan, 
kad kiekvienas miestas, kuris 
turi “airportą,” kad ant kiek
vieną 1,00.0 gyventojų būtų 
laikomas valdiškas orlaivis. 
Sulig to skaičiaus Gardneris 
turėtų apie 25 valdiškų orlai
vių. • ’

!• ---------O--------- - •

Sidabrinės Vestuvės
Šiais laikais kaip kitur, taip 

ir pas mus Bostone, įvyksta 
daug sidabrinių vestuvių.. 23 
birželio gana skaitlingas bū
rys draugų suvažiavo į “Pam- 
Pan-Eto Inn” pagerbti drau
gus: St. ir Julią Rėinarduš 
proga jų 25 metų vedybinių 
sukaktuvių. Abu draugai Rei- 
nardai gyvendami Amerikoje 
per visą laiką aktyviai veikę 
progresyviam darbininkų ju
dėjime ir todėl turi gana daug 
gerų draugų, 'kurie ta proga 
jubilėjantus apdovanojo bu
kietais gėlių ir kitomis dova
nomis. Po skanių pietų buvo 
daug širdingų linkėjimų, kal
bų ir dąinų.

( šį pavasarį draugų Jfceipat- 
dųt-sūnus Leo baigė mokslus 

__ -—--r - f Massachus^ts Tė’chnplogijbs 
..Kaune sudarė Lietuvai Institute, Chemijos skyriuje.'

Sueigą  ̂* h us o^ pavyzdinga

.; Lietuvių • Radios Rrdgjjamos 
diena įvyks, .7' “4. liepos, Ha
nover Pafke, Meriden, Conn. 
Radio Programos ’diena-pikni- 
kas yra rengiamas bendrai 
New Britain© .Lietuvių Radio 
Programos, k u r,į' $ra vedama 
Anęlriaus Rekaūš ir Waterbu- 
rio Lietuvių Radio Programos, 
vedamos Dr. M. J. Colney. 
Radio diena-piknikas, bus ne
paprastas. Jame bus išpildyta 
gražių dainų ir muzikos, ku
rias išpildys pasižymėję dai
nininkai ir muzikantai. \ Dai
nuos Lietuvių Radio Choras iš 
New Britaino, vadovystėje p- 
lės Marytės Chaponytės, iš 
Waterburio Vaizbos Buto Ra
dio Choras' vadovystėj P. 
Bružausko. Bus dainininkė 
iš New Haven, ponia Agota 
Vpkietaitienė; grajys Meride- 
no kaimiečių orkestrą, suside
danti iš 10 ypatų; bus ir dau
giau,, kurie dalyvaus toje pro
gramoje. Suminėta vįsa dainų 
ir muzikos programa bus 
transliuojama z oro bangomis 
pėr stotį WATR, kurią kiek
vienas lietuvis atsilankęs , ga
lės, girdėti .ir .. matyti,,, , kaip 
mūsų lietuvišką,dainele įr hiti- 
,zik.ą ' .yra išleidžiąma į oro 
bangas. Piknikas prasidės 12 
vai. ^di’eną. " Programa. prasi
dės lygiai 1:30 vai. po pietų 
ir baigsis 2:30 vai. Taipgi, 
tame piknike yra pasižadėję 
dalyvauti lietuvis-'gabus risti- 
kas Kari Pojello ir negražiau
sias žmogus “Angel.” Reikš
tų kiekvienam lietuviui, mylin
čiam lietuviškas radio progra
mėles, atsilankyti ir priduoti 
daugiau energijos dirbai kul
tūrinį lietuvių darbą ir ant 
toliau. Jeigu tą dieną ir lytų, 
tai piknikas, vistiek įvyks, nes 
yra pastogė,” kuh gali tiplti su 
viršum 2,000 žmonių.

Pasimatysime Lietuvių Ra
dio dienoje-piknike 7 d. lie
pos (July), HanoVer Parke, 
Meridęn, Conn.

' ■ , — 0—'
Sudegė" ^roe.’nw'oo’d Associ

ates” dirbtuvė. Dvi kompani
jos tuose namuose turėjo dirb
tuves — Wayside Furniture 
Co. ir Lily Varnish Co. .Nors 
dirbtuvės nelabai daug dirbo, 
bet visgi būrelis darbininkų

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas) £

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “LaisVg je”.

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

^,'ĮS^rBii Anglijos orlai
viai bbmbomis Užmušė 18 
nėftariškių. žmonių Hambur-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 

i sudarau 
irikoniškais. Rei
kalui esant ir 
'padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
-512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuviu, kitokių grupių ir pavięnių 

; atokių BMT Line

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksim^ TnftJWnacijas apie svorj Ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. t

ĮSIGYKITE dabar 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
youR old Watch

TRADE IT IH l-OR A

B u to VAI

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

nuo $1.50 augstyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

Daugybė kitų daiktų ir 
daiktelių sau reikalin
gų rakite mūsų didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

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

žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu j Dr. Zins. Leiskite man 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jo
kios prievolės iš jūsų pusės.

Ištyrimas dovanai.

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 

DR, L. ZINS!staiga 30 n,ct'' 
110 EAST 16 ST., N®W YORK, N. Y.

Tarp Ūnipn Sq. ir Irving PI.
4 <-8 p- M.-SekmadieUlaia^.S-
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Aštuntas puslapis

MATTHEW P. BALLAS

660 Grand Street

orkestros

Šuo

Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

patys virtis
įvairių

Tarp Lietuvių

CHARLES

murmėjimą

FRANK NORRIS
u z

Laisvės” Name

VWmiii

Gajsras Prieplaukoj 
Paskandino Laivą

gaisrage- 
dūmais

pirmesmam 
apie 40-tys

Lietuvis Pičeris Vytautas Tamulis Laimėjo 
Penktąjį Baseball Geimj Brooklyno Tyme

Prie Anglijos Paviliono Trūkusi Bomba Pas 
Parodoj Užmušė Du Detektyvus, 5 Sužeidė

Jisai 
rytą 
sant

Pas 'Zaukus svečiuojasi 
rochesteriečiai P. ^vetikas 
M. Senkus.

r Aidas, 
Aldonos

šeštadienis, Liepos 6, 1940

Telephone 
STagg 2-5043

Šuniniai Išvykę Vyrai 
Grįžo Nusivylę

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

.Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pienišku valgią 
ir daržovių—virtų ir žalių.

Genovaitė Vaitukaitytė bai
gė biologijos mokytojos moks 
lą su Bachelor of Art laips 
niu. Ji studijavo 4 metus N 
Carolina Universitete.

Gydys, Kad Galėtų Imt 
Kariuomenėn

NOTARY 
PUBLIC

Pirmadienį miesto mechaniš
kose mokyklose pradės lavint 
10,000 jaunų vyrų įvairiems 
mechaniškiems darbams sąry
šyje su nacionalio apsigynimo 
programa.

Laivyno Departmentas išda
vė $93,640 kontraktą Gould 
& Kress, Inc., firmai, N. Y., 
išcementuot kelius ir takus 
prie Floyd Bennett Field, kuri 
dabar yra laivyno žinioje ir 
bus naudojama laivyno patro- 
lėms bazei.

Majoras pakėlė savo rašti
ninko padėjėjo . Arthur D. 
Walker į vyriausio raštininko 
vietą su $4,000 algos metams.

rasi-
nuo

kariu ome- 
vyrų, ver- 
paskubint 
vyrų, tu- 
sveikatos

PARDAVIMAI
Noriu parduot arba gauti pusinin

ką prie automobilių Parking loto. 
Vieta 210 Moore St., tarpe Bush
wick Ave. ir White St., Brooklyne. 
Galite matyti savininką ant vietos 
arba šaukite telefonu: Esplanade 
7-9645. / (158-163)

Dumbliauskuos svečiuojasi 
rochesteriečiai. J. Šiauliai su 
dviem sūnumis. Taipgi lankėsi 
brooklyniečiuose 'Zlatkai su 
dukterim, atvykę giminių yes- 
tuvėsna į Elizabeth, R. J.

Kiek pasilsėjus nuo buvusių 
ir pasiruošus ateities mokyk
los darbams, Irene tikisi ga
lėsianti daugiau dalyvaut ir 
lietuvių jaunime, kur jau se-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbininko dirbti prie 

ūkės. Vis tiek kad ir nebūtų dirbęs 
ant ūkės, bet ne senesnis 45 metų. 
Su mokestim susitaikinsim. Atsi
gaukit šiuomi antrašų: J. Danisevich, 
Hubbardsville,, N. Y. (156-158)

niai dalyvauja jos broliuką.^ 
Howard, jauniausias aidietišJ 
Jos mamytė irgi veikli suauj 
gūsiuose, ypatingai su moterį 
mis kliubietėmis, taipgi ger2^ 
talkininkė “Laisvei” jos pra
mogose.

Paul Alexander, išgyvenęs 
86 metus saugiai, visgi nesu
laukė naturalės mirties. Lie
pos 2-rą, jo 86-tą gimtadienį, 
užmuštas autoisto prie Webs
ter Ave. ir 167th St. Bronx.

“/Vienybės” ponas P. labai 
pyksta, kad “Laisvė” įtalpino 
eilės žmonių išsireiškimus 
apie poną Smetoną, sako: 
“Laisvė prašosi sau proto. . . ” 
Labai gaila, išsisems jūsų 
“amunicija,” ponuli, “Laisvė” 
įtalpins dar daug ko, kas jums 
nepatiks.! Ž. K

po pietų iki vėlu- 
pradžia 10 vai. 
tik 40c. Patar- 
įsigyt iš anksto, 
iš anksto pirktų

Tiktai valanda prieš išplauk
siant iš North River prieplau
kos Clyde Mallory linijos lai
vas Algonquin gerokai apdegė 
ir paskendo už 30 pėdų į pie
tus nuo Holland Tunelio. Nu
tūpus 5,945 pėdų surikmenai 
netoli tunelio, tūli reiškė susi- 

bet N. 
inžinie- 
tuneliui

Alfonsas Bagočiūnas, mas- 
pethiečių katalikų veikėjų sū
nus, atbuvęs poros mėnesių 
kursą laivyno mokykloj, R. L, 
įstojo laivynan šešeriems me
tams.

Penktadienio rytą lankėsi 
Petras Bugailiškis. Papasako-1 
jęs apie rochesteriečių veiklą 
ir atidavęs jų linkėjimus, sve
čias dovanojo' $2 “Laisvės” 
reikalams ir pasižadėjo daly- 
vaut “Laisvės” piknike. Apsi
stojęs pas LDS 1 kp. narį ir 
veikėją Brooks, Ridgewoode.

Taipgi lankėsi Jonas Vaiva
da iš Rochester, N. Y., senaš 
“Laisvės” skaitytojas ir rėmė
jas. Apsistojęs pas Depsus, 
Williamsburge.' Svečias užsi
sakė lietuvių anglų kalbos in
struktorių.

Lankėsi “Laisvėje”
Šventėmis' atlankė mūsų 

įstaigą Jurgis Pužas ir sūnus 
iš Girardville, Pa., taipgi Pe
tras Urbonas, jo žmona ir du 
jaunuoliai, buvę brooklynie- 
čiai, iš Ashland, Pa, Atsinau
jino “Laisvę” metams ir pa
aukavo $2 darbininkų reika
lams.

J. GARŠVA
Grabodus-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; pars&mdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVĖ., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770,

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai jpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
,Vynų ir Degtinės

REIKALAVIMAI >
Reikalingas pagelbininkas prie 

prižiūrėjimo namo. (Superinten
dent’s helper). Pageidaujama, kad 
būtų blaivininkas ir atsakomingas. 
Kreipkitės: Sigmund Solub, 102 E. 
114th St., New York City, N. Y. Ar
ba šaukite telefonu: Lehigh 4-0592.

(156-158)

Irene Dobilaitė, ridgewoo- 
diečių Anrios ir .Prano Dobilų 
duktė, sėkmingai baigė Bush
wick High School birželio 26. 
Rudeniop ketina Hefley mo
kykloj imt biznio kursus. Ge
ros kloties!

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEID AT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai. 

Namas pertaisytas. Renda $18.00 j 
mėnesi. Prašome kreiptis: 473 Grand 
St. (158-160)

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterto stoties

kaip 
bells 

varpeliais, štigbį^o 
be šumnių

Lietuvos Kilmės Žino 
nės Garbės Požymiui

New Yorke negalint išpil 
dyt kvotą rekrutų 
nėn iš pilnai sveikų 
bavimą pasiūlyta 
nemokamu gydymu 
rinčių mažesnius 
trūkumus, o paskiau juos pa 
imant kariuomenėn.

Liepos 4-tos popietį trūkus 
bombai prie Anglijos pavilio
no Pasaulio Parodoj užmušta 
du bombų skvado detektyvai, 
sužeista kiti penki Policijos 
Departmento žmonės ir tik 
nebuvimas toj vietoj išgelbėjo 
daugį kitų žmonių nuo to pa
ties likimo.

Explozijos pajėga buvus to
kia didelė, kad išrausė apie 
5 pėdų pločio ir 2 pėdų gilu
mo duobę, išplėšė iš kelio di
delį šmotą cemento, sugadino 
100 pėdų atstume stovinčio 
Lenkijos paviliono storą lango 
stiklą, nunešė arti buvusio 
meduko visu lapus, o užmuš
tųjų policistų drabužių skute
liai buvo išblaškyti net už 50 
pėdų.

žuvo James J. Lynch, 236 
Maple Terrace, Bronx, ir Fer
dinand Socha, 582 Leonard 
St., Brooklyn. Sužeisti Wil
liam J. Federer, Joseph Gal
lagher ir Marlin J. Schuch- 
man, detektyvai, taipgi Emil 
Viskoil ir John McLaughlin, 
policistas ir polic. kapitonas.

Kaip aiškina policija, eks-

duoti bolei; tie trys smūgiai 
atnešė vieną tašką Giants ty
mui. Dodgers gavo šešis. Ar
ti 55,000 žmonių buvo Polo 
Grounds Stadione šį lošimą 
matyti. _ r 1

Visi žiūrovai stebėjosi mūsų 
tautiečio gabumu, nes šiame 
sezone, jis užvakar pirmu kar
tu gavo progą parodyti ką jis 
gali. Vytautas, beje, yra ge
ras draugas Tomo Yermal, 
“Tiesos” jaunimo skyriaus 
sporto rašytojo, ir geras drau
gas LDS jaunimo. Kai gegu
žės pradžioj Brooklyno jau-^ 
nuoliai rengė sporto bankie'tą| 
Vytautas atsiuntė telegramą- 
pasveikinimą jiems iš Pittsbur-: 
gho, kur jis tą dieną lošė. J.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

plozija įvyko po 36 valandų 
po telefonu gauto grasinimo 
išsprogdint Anglijos pavilioną. 
Bildinge gautam telefonu pra
nešime pereitą antradienį bu
vę sakyta: “Išeikit iš bildingo, 
mes jį išsprogdinsim.”

Po to, policijos buvę įsakyta 
kasdieninis patikrinimas bil
dinge. Bombą panašioj į ra
dio valizoj radęs William 
Strachin, elektristas. Valizukę 

matęs dar trečiadienio 
bet manęs priklausau- 

kitam tarnautojui, nelie? 
Ketvirtadienio .popietį 

praeidinėdamas jis , vėl, paste
bėjęs tą pačią valizą, toj pat 
vietoj, ir jam pasigirdę, kad 
kas viduje taksi, tad paėmęs 
ir nunešęs bildingo viršininko 
padėjėjui Rawlins, kuris irgi 
išgirdęs'takšėjimą ir pašaukęs 
detektyvus, šie išsinešę lauk 
norėję bombą sunaikint, bet 
tuo tarpu įvyko sprogimas.

Subėgo nelaimės vieton Pas. 
Parodos policija, pribuvo ir 
majoras su pol. viršininku, ta
čiau dalykas vis dar tebebuvo 
neišaiškintas.

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

rupinimą jo saugumu 
Y. Porto Viršenybės 
rius užtikrinęs, jog 
nesą pavojaus.'

Gesinime virš 50 
šių buvo pridusę 
Gaisras kilęs aliejaus ir sku
durų sandėlyje.

Laivas būtų plaukęs į Mia
mi ir Houston; turėjo 175 ke
leivius, kuriems sugrąžinta 
mokestys. Laivas taipgi vežęs 
sandėlį ginklų ir amunicijos.

UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts.
x Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberlal

Kiekvieną sukatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

, GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami EuroplSko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vietos 
tuotos 
vyrai, 
bravorų alus ii 
ėlius. Kada būsi- _ , , jte Brooklyne, už
eikite susipažinti

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Brooklyno Dodgers beisbo- 
lės tyme lošia tiktai vienas 
čiagimis lietuvis — pičeris. 
Užvakar jis lošė asvo geriausį 
geimį prieš ,Ne'w Yorko “Gi
ants”, ir atsistojo tarpe pačių 
geriausių beisbolininkų šiame 
sezone. Vytautas laimėjo 
penktą geimį, kuriame jis lo
šė šiame sezone, ir dabar vei
kiausiai daiig daugiau apie 
mūsų tautietį girdėsime per 
spaudą ir per radio.

Per septynis “iningus,” Ta
mulis neprileido Giants lošė
jams pasiekti pirmąją bazę 
(first base). Tik aštuntame, 
matyt, pradėjo pavargti ir 
trims “Giantams” pasisekė su-

American Common sienon 
Pasaulio Parodoj ruošiamasi 
įrašyt 59 tautų sveturgimių, 
bet dar gyvenančių ir veikian
čių Amerikoj pasižymėjusių 
žmonių vardus.

Kaip praneša Harvey W. 
Anderson, American Common 
direktorius, ir Edward J. Con
don, atstovaująs Sears, Roe
buck ir Co., kuri įrengė Ame
rican Common parodoj, toj 
sienoj įrašyt parinkta ir 6 iš 
Lietuvos kilę žmonės. Jais yra 
sekami:

Ottp D. ^tolischus už pasi
žymėjimą žurnalizme: Wil
liam Zorach—mene; Louis L. 
Dublin—švietime; Frank Lu
bin— sporte; Sidney Hillman 
— darbininku organizavime; 
Joseph iląyę'ųi Bąrach—medi
cinoj.

“Laisvė per visus metus 'su 
mumis, o mes su Laisve jos 
pramogose,” sako visi geri 
“Laisvės” patrijotai ir jie visa
da tą įrodo savo skaitlingu da
lyvavimu “Laisvės” piknikuo
se, tą įrodys ir šiemet.

šiais sunkiais laikais, kuo
met gręsia mūsų šalies pastū- 
mėjimas karan ir kuomet 
“Laisvė” griežčiausiai išstojo 
už išlaikyma mūs šalies nuo 
įsivėlimo į Europos karą; gina 
karinės isterijos reakcininku 
puolamus ateivius: kovoja u^ 
išlaikymą ir praplėtimą demo
kratijos: už išlaikvmą darbo 
uniju atsiekimu; širdingiausiai 
remia atsisteigusia Lietuvoj 
demokratija, yra labai svar
bu, kad visi taikos, laisvės ir 
demokratijos mylėtojai juo 
glaudžiau ir stipriau suburtu 
jėgas apie dienrašti “Laisve,” 
kuris atstovauja^ kuris gina 
tas kilnias idėjas.

Iki pasimatymo “Laisvės” 
piknike š’ sekmadienį, lienos 
7-tą, Klaščiaus Clinton Parke, 
Maspethe!

Brooklyn, N. Y,
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bns 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Iš Petsamo, Suomijos porto- 
birželio 20-tą išplaukęs nedi
delis laivas Mathilda Thorden 
pribuvo New Yorkan pereitą 
trečiadienį vežinas 167-niais 
keleiviais, tame skaičiuje šim
tu buvusių taip vadinamų 
mijai gint liuosnorių.

Tie vaikinėliai, išvykę, 
amerikonai sako: “with 
on 
be garbės laurų 
sutiktuvių, ir be ūpo, burnoda-' 
mi už prastą maitinimą, ir sy
kiu džiaugdamies, kad gavo 
vietos sugrįžti, nors ir be pa
togumų. Mathilda Thorden 
turi vietos 14-kai keleivių, ve
žė 167. Liuosnoriai buvę su
grūsti nuliekamame kampe
lyje, o kambariai buvę taupi- 

išgalintiems 
Europos pa-

Lietuvis Budavotojas
Buddvoju naujus namus ir 

pertaisau senus
Taipgi atlieku plytų ir 

cemento darbus
Apšingeliuoju iš lauko namus ir 
stogus visokiais naujausio iŠdir- 

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas. '

Telefonuoklte: Flushing 9-4485

59-25 155th St.

Lietu viri Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler) 

9

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda labai graži ūkė prie 

ežero ir prie' gero kelio. 'Yra na
mas su 11 kambarių ir kiti namu
kai, visos tinkamos mašinos ir kiti 
reikalingi dalybai prie ūkio. Randa
si . daug gyvulių, 225 akrų derlin
gos žemės. Pąrsiduoda už prieina
mą kainą. Priežastis pardavimo. — 
nėra gaspadoriaus. Prašome kreiptis 
sekamu antrašu: M. Bibiencik, 
R. D. 4, Richfield. Springs, N. Y.

.(154462) !

Aplikantų gydymo mintis 
kilusi pas pulkininką E. P. 
Pierson, kada vienam'aplikan
tų jis paliepė eit išsigydyt ir 
paskui sugrįžt. Aplikantas 
atsakė, kad gydymuisi jis ne
turi pinigų. New Yorko Mies
to ligoninių komisionierius Dr. 
S. S. Goldwater liepė juos at
siust į miesto ligonines nemo
kamam gydymui.

Rekrutavimo stoties, 39 
Whitehall St., N. Y., vedėjas 
Magruder aprokavęs, jog iš 
didmiesčių ateinančių rekru
tams aplikantų sveikatos pa
dėtis tokia prasta, kad apie 
60 nuošimčių būsią netinkami 
kariuomenėn 
sveikumų.

Kaip jau 
nyje minėta, 
šimčių visų aplikantų yra be
darbiai, o daugelis kitų paei
na iš bedarbių arba šiaip bied- 
nų šeimynų, tad tas ir išaiš
kina, dėlko 60 nuošimčių visų 
pareiškusių norą įstot kariuo
menėn liuosnoriais randasi su 
pakirsta sveikata. O turėtų 
būti pačiame žydėjime, ka
dangi ima nuo 18-kos iki 35 
metų. , . , • .

Ot, kuomi reikėtų mūsų val
džiai pirmiausia susirūpinti, 
jeigu jai ištiesų rimtai rūpėtų 
šalies apsauga, tai liaudies ge
rovės ir sveikatingumo pakėli
mu. Bet pas mus dabar da-t 
romą atvirkščiai: karui pasky
ros didinamos, o viešiems dar
bams ir bedarbių pagelbai 
mažinamos. Iš kur gi imsis 
armijai sveiki žmonės, jeigu 
minios gyventojų badaus, 
kaip lig šiolei ir dar aršiau ?

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA 

Brooklyn

J. LeVANDA-E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

' “Laisvės” ir visų nuoširdžių 
laisviečių didžioji iškilmė — 
metinis piknikas — įvyks jau 
rytoj, sekmadienį, liepos 7-tą 
dieną, Klaščiaus Clinton Par
ke, Betts ir Maspeth Avės., 
Maspethe, toje pat vietoje, 
kur pernai buvo.

Piknikan atvyksta svečių iš 
įvairių' kolonijų. Busais pribus 
dideliais būriais svečių iš 
Stamford, New Canaan, Pa- 
tersono, Elizabetho, Newarko, 
Hillside, Harrison, Kearny ir 
iš daugelio kitų miestų. Maši
nomis bus tolimų svečių iš visų 
rytinių valstijų, o gal ir iš dar 
toliau, kadangi pasitaikius 
šventėms daugelis turi atosto
gų ir jau desėtkai tolimų sve- 
čiųwiešnių yra pribuvę iš 
anksto. Su jais pasimatysim 
ir pasilinksminsim liepos 7-tą, 
Klaščiaus Parke.

“Laisvės” piknike bus puiki 
meno programa, dainuos ke-* 
turi chorai: Pirmyn iš Great 
Necko, vadovaujamas Geo. 
Kazakevičiaus; Banga iš Eli
zabetho, vadovystėj Aldonos 
Klimaitės; Sietynas iš Newar
ko, vadovaujamas kompozito
rės B. L. šalinaitės, 
vietinis, vadovybėj 
Žilinskaitės.

Dvi šešių kavalkų 
grieš be pertraukos lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius 
nuo 2 vai 
mos. Pikniko 
ryto. Bilietas 
tina visiems 
kadangi prie 
bilietu yra duodama 4 pinigi 
nės dovanos: $10, $7, $5 ii

narni ir atiduotiI 
mokėti Centralės 
bėgėliams.

“Mes turėjom 
sau valgį savo pasidarytoj ka
ro lauko virtuvėj,” skundėsi 
vienas. “Mums davė tokios 
kietos duonos, kad dąntis išsi
laužėme,” skundėsi kitas. Ir 
daugelis pyko ant ko nors, o 
labiausia ant pačios Suomijos 
ponų, kuriuos jie bėgo ginti 
nuo Sovietų.

Walter Nelson N San Fran
cisco pasakojo, kad jam iš 
Suomijos nuvykus Norvegijon 
su 130 vyrų jiem buvę paduo
ta 40 metų senumo šautuvai 
ir sauja kulkų. Už savaitės vi
si 130, apart penkių, buvę už
mušti.

Priedams, sako buvę liuos
noriai, vienas iš jų Robert 
Clevanger, Detroito lakūnas, 
pž išreiškimą savo nepasiten
kinimo balsiai 
buvęs laivo vyriausio inžinie
riaus grasintas išmetimu jūrės- 
na ir inžinierius išvadinęs 
liuosnorius “bunčiumi bomų.”

Taigi, ponai, kurie liuosno- 
rius ten viliojo, paūžė sau ka- 
fejose ir parvyko pirmos rū
šies laivais ar kliperiais, c 
prasčiokai tol buvo geri, 
ponams buvo reikalingi 
juos mirti. Kaip jau atliko, Vi
si ponai juos užmiršo. Džiau
gėsi tie buvę ponų gynėjai pa
tekę ant grindų pasivolioti 
prekiniam laive, bile tik tas 
laivas juos veža namo. L. L.

Pasimatykite su Tolimais Svečiais ir Pasilinksminkite 
Laisvės” Piknike Rytoj, Liepos 7-tą, Klaščiaus Parke!

LietuviŲ Rakandui Krautuve
Parduodame (vairius rakandus labai nužemintomis 'kainomis. 

Pasirinkimas didelis.
Bedroom Sets, Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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