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Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.
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Įstatymas ateivius sure
gistruoti buvo pirmas dide
lis karinės isterijos smūgis 
Amerikos žmonėms.

Kongresman įneštas nau
jas bilius, kuris reikalauja 
iš visų organizacijų su tarp
tautiniais ryšiais savo narių 
surašą priduoti Teisingumo 
Departmentui, policijos glo
bom Taipgi įsako pranešti 
policijai apie kiekvieną su
sirinkimą.

Tai reakcijos antras smū-1 
gis, taikomas Amerikos' 
žmonėms. Jį dar galima at-

L i e t u v chš Liaudies 
Atsišaukimas Muša 

Priešy Paskalos
u

NEPATVIRTINTA, BŪK LIE
TUVA BALSUOS, AR PRISI

DĖT PRIE SOVIETU

Užtikrina, kad Žemė Priklausys Tiem, Kurie Ją Dirba; Sako: 
Naujasis Seimas Sumažins Dirbantiem Valstiečiam Mokes

čius Ir Pakels Algas Žemės Ūkio Darbininkams.

Iš Stockholmo, Švedijos, 
buvo paskleisti gandai ke
lios dienos atgal, būk seimo 
rinkimuose $į sekmadienį 
Lietuvos piliečiai balsuosią 
ir klausimą, ar prisidėt prie 
Sovietų Sąjungos.

Bet iki šiol nėra nei ma-

Darbietis I«ordas Sako: Patys 
Francuos Valdovai Išdavė 

Ję, o ne Komunistai

m

Francijos Pardavikai tai Petain, Weygand, Lavai ir Stambūs Bizniai; Dešinieji Lordai Gina 
Fašistus; Pripažjsta, kad Anglija ne už Demokratiją Kariauja: Sako: Francijos Valdžia 

Pasidavė Todėl, kad Bijojo Savy Komunisty

mušti galingu protesto bal- Kaunas. — Lietuva šį sek- tuvos Darbo žmonių Sąjun- i žiausio nurodymo iš Kauno 
su. . r • ' ’ > ■ - -.............. v ■ ■

Šis bilius vadinasi “Voor- 
his Bill”. Jį remia ir Roose- 
velto valdžia. Neva taiko
mas prieš “Penktąją Kolo
ną”, bet jo tikslas visai ki
toks.

Katalikai turi tarptauti
nių ryšių. Todėl visi katali
kai turės susiregistruoti 
pas policiją. Darbo unijos 
turi tarptautinių ryšių, to
dėl visi unijistai bus įtrauk
ti į juodąją knygą.

Matote, pasimota ne 
vien prieš komunistus. 
Francijoje r e a k c i onieriai 
panašiu keliu įkūrė fašizmą.

madienį turės demokrati- gos, už taiką, laisvę, už eko- tas klausimas butu Sta
nius seimo rinkimus, ir už nominę ir kultūrinę gerovę tomas šiuose Lietuvos" bal- 
tai priklauso padėka Sovie- Lietuvos Valstybės, 
tų Sąjungai, kaip sako Lie- -------------------
tuvos Darbo Žmonių išleis- Vi’ I p! ’ J
tas atsišaukimas dėlei rin- LdDldU Ullld^

; Laimėjimais Ore: Ang
lai Ar Vokiečiai?

savimuose.

dam ypač nepatiko tame Lordas Elibank kaltino

kimų. Nes be Sovietų 
galbos tai nebūtų šių 
kimų.
Atsišaukimas atmuša šmei

žtus ir bauginimus, kuriuos 
skleidžia žmonių priešai. O 
tie šmeižtai, be kitko, gąs
dina valstiečius, būk naujo-1 
ji liaudies valdžia persekios i 
tikinčius žmones ir per 
prievartą varys ūkininkus į 
bendras, kolektyves farmas.

Lietuvos Darbo Žmonių į 
atsišaukimas kreipiasi tie
siog į valstiečius ir sako:

“Lietuvos žemė priklau
sys tiem, kurie ją dirba; 
tiem, kurie iš kartos į kartą

London, liepos 12.—Ang
lai sako, kad vakar jie nu- 

[šovę žemyn 22 vokiečių or- 
j laivius, o “gal net 37”. Iš 
j savo pusės, anglai sakosi 
praradę keturi orlaivius.

UŽGINČIJA NEW YORKO 
POLICIJOS BtOFUS APIE 
BOMBAS PHILADELPHIJOJE

London. — Aukštajame ___ vx._._ ___x.... _
Anglijos seimo rūme, lordai laikraštyje išspausdintas francūzų komunistus už tai 
Elibank ir Newton reikalą- ’ 
vo, kad valdžia uždarytų xxmxxo ,
anglų komunistų dienraštį teigti liaudies valdžią An-' 
“Daily Workerj.” Šiem lor- glijoj.

Smetonininkų “Vienybė
je” (liepos 11 d.) skaitome: 
“Sandaros seimas buvęs la
bai kuklus ir, jei galima pa-1 laistė šią žemę savo prakai 
sakyti, mechaniškas... Tau
tinės srovės sujungimo kon
ferencija nepasiekė kon
krečių rezultatų. Sandara 
atsisakiusi jungtis su ne-

tu. Darbštus lietuvis, darbo 
žmogus, turės duonos.”

Šis atsišaukimas pareiš
kia, jog naujojo seimo at
stovai žiūrės, kad dirbantie-

Berlin. — Vokiečių ko
manda praneša, kad oro ko
vose su anglais vokiečiai 
nukirtę žemyn 35 anglų lėk
tuvus, o iš savo pusės pra
radę septynis.

Vokiečių orlaiviai bom
bardavo prieplaukas ir ki
tus karinius punktus pieti
nėje ir rytinėje Anglijoje.

anglai nušovė žemyn 
vokiečių bombininką,

Lietuvos armijos- karei-

esančiomis o r g a n i z acijo- ji valstiečiai būtų paliuo- 
mis.” Isuoti nuo sunkių mokesčių

Taip ir eina visų galų su-i ir skolų; naujasis seimas 
irimas. O tos “vidurinės ■ taipgi pasistengs, kad būtų 
srovės” vadų atsisukimas pakeltos algos lauko ūkio 
prieš laisvą Lietuvą ir mal-1 darbininkams.
davimas Hitlerio sugrąžinti --------
Smetoną prie Lietuvos vai
ro, pabaigs tos “srovės” di- viai dar pirmą kartą daly- 
sintegracijos darbą. jvaus rinkimuose. Pirmiau 

jie neturėjo tos teisės.
Atsišaukimas kreipiasi į 

kareivius šiais žodžiais:
“Pirma negu atvyko jūsų 

broliai, raudonarmiečiai, jūs 
buvote beteisiai vergai, 
šiandien jūs esate piliečiai 
su lygiomis teisėmis, ir turi
te balsą spręst savo tėvynės 
likimą.”

Atsišaukimas ragina vi
sus darbininkus, valstiečius

London. — Anglų orlai
viai bombardavo kariškai 
svarbius vokiečių punktus 
“giliai” Vokietijoje ir Fran
ci joje.

Kai 
vieną
įvyko didi eksplozija ir iš
rausė 
mėje. Iš to suprantama, ko
kias galingas oro bombas 
vokiečiai vartoja bei vartos 
prieš Angliją.

milžinišką duobę že-

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ PA
GERBĖ SUŠAUDYTUS PO
ŽĖLĄ, GREIFENBERGERĮ

New Yorko miesto W. P. 
A. administratorius Somer
vell pasielgė chuliganiškai 
ir vandališkai, kai jis sude
gino artistų Henkel ir Cho- 
doro nupieštus keturius mu- 
ralus orlaivių stoties Floyd 
Bennett administracijos na
me. Tai buvo gražūs, tikrai 
artistiško darbo kūriniai. 
Bet Somervell juose įžiūrė
jo “raudonumą” ir paleido ir dirbančią inteligentiją 
į pelenus. balsuot seimo rinkimuose už

Taigi, vandalų nereikia geriausius tėvynė^ sūnus ir 
jieškoti Vokietijoj. Mes jų dukteris, už kandidatus Lie- 
ir čia turime aukštose vai-l -----•— ........
dvietėse. Baisi tragedija. Ekonomi-

Gėda valdžiai, gėda visai nis skurdas ir didelis vaikų 
Amerikai, kuri tokius van- glėbys pakirto nelaimingai 
dalus toleruoja. moteriškei .nervus ir pa

klupdė protą.
Jokios laimės savo gyve- 

prašo dar puspenkto bilio- nime ji neradusi ir nema
no dolerių Amerikos apsi- tanti. To paties laukia jos
ginklavimui ir karo reika- vaikai. Todėl ji nusprendė
lams. Prašo ir gaus. Kon- viską užbaigti bespalviu

Roose- gazu.

balsuot seimo rinkimuose už

Prezidentas Rooseveltas

(Specialus Pranešimas 
“Laisvei”)

Kaunas. — Buvusio tau
tininkų “klikos” štabo Lais
vės alėjoj “Pažangos” rū
mai tapo pavadinti “Karo
lio Požėlos ir Greifenberge- 
rio rūmais.”

Tas vyriausybės nutari
mas pagerbti Lietuvos Lais
vės komunarus,—buvo pla
čių masių palankiai sutik
tas. Greitu laiku daugelis 
Lietuvos gatvių, aikščių ir 
alėjų turės Kapsuko, K. 
Giedrio, R. Čiornio, K. Ja
nonio ir kitų kovotojų var
dus.

Philadelphia, Pa., liepos 
12.—Šio miesto policija 
griežtai užginčija pasakoji
mus New Yorko policijos 
galvos Valentine’o, būk Phi- 
ladelphijoj buvę padėta 
bombos išsprogdint ten lai
kytą prezidentinį republiko- 
nų partijos suvažiavimą. 
Philadelphijos policijos vir
šininkai sako, jog “kas nors 
apie tas bombas išskaitė iš 
juokų skyrių laikraščiuose.”

New Yorko policijos ko- 
misionierius Valentine spė
jo, būk Philadelphijoj norė
jus išsprogdint republikonų 
suvažiavimą ta pat^'šaika, 
kurios bomba paskui su
draskė du New Yorko de
tektyvus Pasaulinėje Paro
doje.

Philadelphijos miesto ma
joras Lamberton pareiškė, 
kad “jokios bombos niekas 
nerado republikonų suva
žiavime svetainėje, šie gan
dai yra gryni melai.”

Philadelphijos apskrities 
detektyvų galva Malone sa
ko: “Tuose paskaluose nėra 
tiesos nei per nago juodi
mą. .. Tai plikas melas.”

New Yorko policijos vir
šininkai, skleisdami tokius 
paskalus, nori pridengti sa
vo nelemtumą, kaip jie ne
atlieka savo pareigų ten pat 
New Yorke, — sako 
nieji Philadelphijos 
ninkai.

J. Edgar Hoover,
Amerikos Tyrinėjimų Biu
ro, užreiškė: “Mles nieko 
nežinome apie jokį bombų 
sąmokslą prieš republikonų 
suvažiavimą Philadelphi
joj.”

O Philadelphijos “Inqui
rer” ir kiti amerikonų biz
nio laikraščiai pasiskubino 
įtart' komunistus neva kaip 
padėjusius ten bombas.

Gręsia Badas Miliūnam
Angly, Sako Anglijos

Ministeris
London. — Anglijos žem

dirbystės ministeris Rober
tas Hudson persergėjo, kad 
grūmoja bado mirtis desėt- 
kams milionų žmonių Euro
poje, taigi ir anglams.

Berlin. — Vokiečiai skel
bia, kad vien tik jų subma- 
rinai per šešias paskutines 
savaites paskandino 609 
tūkstančius tonų prekinių 
laivų Anglijos ir tų bepusiš- 
kų kraštų, kurie tarnauja 
Anglijai.

Vokiečių vyriausybė sako, 
kad jie vis sėkmingiau blo- 
kaduoją- Angliją.

Vokiečių Orlaiviai Baisiai 
Šturmuoja Angliją

vyres-

galva

gresas šoka pagal 
velto muziką. Šeši jauni lavonai, šeši

Tai reiškia, kad iš viso nauji kapai—paminklas ka-
bėgyje paskutinių
trejeto mėnesių

’ reikalams paskirta 14 bilio- 
nų dolerių!

poros- 
bus karo

New Yorko vienoj mies
to dalyje, vadinamoj Bronx, 
pora dienų atgal motina 
Nicosia užtroškino gasu sa
vo šešius kūdikius. Ji pati 
irgi norėjo nusižudyti, bet 
tapo išgelbėta.

&1U
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Italy Žygiai prieš Anglus

Washington.— Amerikos 
vyriausybė davė užsakymus 
įvairioms kompanijoms pa
statyt 25 tūkstančius karo 
orlaivių iki 1942 metų.

pitalizmui. *
Valdžiai ir ponams nerū

pėjo, ar šeima turi duonos, 
ar glėbys’ mažų vaikų turi 
pastogę ir priežiūrą. Kiek
vienas naujas gimdymas 
buvo nauja desperacija. Pa
galiau ši baisi tragedija...

ORAS.—Šį šeštadienį ne- 
karšta ir dalinai apsiniau
kę.

Roma, liepos 12.—Italai 
per dvi dienas paleido tūk
stantį šovinių iš didžiųjų 
kanuolių į anglų tvirtovę 
Moyale, Rytinėje Anglų Af
rikoje.

(Anglai sako, kad jų ka
riuomenė tvirtovėje tik ma
žai nukentėjus.)

Italai praneša, kad jų or
laiviai nuskandino kareivinį 
Anglijos laivą ties anglų

Washington, liepos 12.— 
Prezidentas Rooseveltas rei
kalausiąs šešių tūkstančių 
tankų Amerikos armijai.

valdoma tvirtoviška sala 
Malta ir uždegė du karinius 
anglų laivus naikintuvus 
Viduržemio Jūroje.

Italai taipgi sakosi nukir
tę žemyn 12 Anglijos orlai
vių.
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London, liepos 12.—Vo
kiečių orlaiviai būrių bū
riais baisiai bombarduoja 
Anglijos miestus, mieste
lius, kaimus ir atskiras far- 
mas, ir kulkasvaidžiais šau
do net kaimiečius ir jų gy
vulius, kaip skelbia anglų 
komanda; bet anglų cenzū
ra slepia bombarduojamas 
vietas ir tikruosius anglų 
nuostolius.

Komunistų Partijos atsi- kad Francija liko ‘ sumušta > . i 
šaukimas, kuris ragina įs- kare. ' ' ' ‘ •

Į tuos kaltinimus atsakė 
darbietis lordas Strabolgi:

“Jūs neturėtumėt klas- 
tuot istoriją. Juk ne komu
nistai perdavė Franci ją vo-, 
kiečiam. Ją perdavė vokie
čiam maršalas Petain ir 
Weygand, kurie yra katali
kai ir šalininkai karaliaus 
valdžios įsteigimo” Franci- 
joj; “ją perdavė vokiečiam 
Pierre Lavai, kuris savo lai
ku priklausė kiekvienai par
tijai paeiliui, bet kuris tik
rai nėra komunistas; ją 
pardavė Marquet, Bordeaux 
miesto majoras, Socialistų 
Partijos renegatas, ir Bau
dom, tarptautinis bankinin
kas ir draugas Italijos fi
nansinių biznių, štai kurie

Anglijos Karalius Vos 
Pasprukęs nuo Vokie

čių Oro Bombų
London, liep. 12.—Kuo

met vakar vokiečių lėktuvai 
bombardavo pietinę Angli
ją, ten vienoj vietoj buvo 
anglų karalius Jurgis, ir, 
girdi, trūko tiktai kelių mi
nučių vokiečiams pasiekt 
ten karaliaus buveinę, kaip 
rašo amerikonų žinių agen
tūra Associated Press, bet 
“karalius pasprukęs nuo. 
mirties.”

Vokiečių orlaiviai bom-, vyrai išdavė Franciją.” 
bardavo Anglijos prieplau- T , o, , . . ...
kas, ginklų ir amunicijos fa- Į . Lordas Strabolgi pasteber- 
brikus ir kitas kariškai P0’ Uncijos valdžia 
svarbias vietas. Anglų vy- P?™ karo nuslopino Komu- 
riausybė skelbia, kad vokie- nis^ ?artiją ii į a ino o* 
čiai daug anglų užmušę ir munlstittlus seimo atstovus, 
sužeidę; bet Anglijos vai- Jis.pndūie, as visai nepn- 
džia slepia, kokius būtent;^™, komunistam, ir pa- 
miestus, sandėlius, fabrikus | reiškė, jog _ne darbininkų 
ar prieplaukas vokiečiai klasė lsdayė^ Franciją, nes 
bombardavo. išdavė dešinieji politikai,

didžiojo biznio atstovai.
kad NUSIGANDO KOMUNIS

TŲ, TAI PASIDAVĖ 
VOKIETIJAI

Dešinysis lordas Elibank 
čia šitaip atsakė darbiečiui 
lordui Strabolgiui: Komu
nistinis judėjimas buvo pla
čiai pasklidęs Francijoj ir 
“kada Petain, Lavai ir kiti 
pamatė, jog komunizmas 
taip išsiplėtojęs, tai jie per
ėjo į kitą pusę, norėdami iš
gelbėti savo turtus nuo ko
munistų.”

Užsipuldinėdamas anglų 
komunistų laikraštį “Daily 
Workerj”, kitas dešinysis 

i lordas Newton teisino An
glijos fašistus ir nazių pri- 

i tarėjus. Jis pripažino, kad 
i Anglija kariauja “ne vien 
už demokratiją” prieš Hit
lerio fašizmą. Lordas New
ton peikė anglų valdžią už 
tai, kad ji “užpuldinėja ir 
persekioja anglus fašistus, 
kurie esą nekenksmingi.” 
Toliau lordas Newton sakė:

“Jie (anglų fašistai), ma
tyt, praeities metais norėjo 
susiderėt su Vokietija. Aš 

' pats buvau vienas iš tokių 
žmonių kiek laiko atgal Bet. 
tikrai pavojingi žmonės tai 
tie, kurie pritaria ‘Daily 
Workeriui’, o valdžia jų ne
kliudo.”

Lordas Croft, karo vice- 
ministeris, atsakė, jog vald
žia tėmija “Daily Workerį” 
ir komunistų skleidžiamus 
lapelius, ir rengiasi daryt 
tinkainų žingsnių prieš juos.

Tokio.— Pranešama, 
Sovietai siunčią daugiau 
karo jėgų per Lietuvą į 
Prūsijos pasienį, kaipo at
sargą prieš Vokietiją.

London. — Labiau prade
da pritrūkt maisto anglam. 
Valdžia žada griežčiau ap- 
rėžt žmonėm įvairių valgių i 
vartojimą.

“Pažangos” rūmai Kaune, kuriuose, viešpa
taujant smetoniškajam režimui Lietuvoj, tau
tininkų (smetoninku) partija turėjo savo cen- . 
trą, o dabar juose yra patalpos ir redakcija 
L. K. P. organo “Tiesa”.
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laižius, kurie iki šiol engė ir plėšė Lietu
vą. Bet mums neatrodo, kad bent vienas 
tokių ponų į seimą pateks. .Jų žmonės ne
pakenčia, jie Lietuvos žmonėms baisiai 
nusidėjo ir todėl, galime užtikrinti “Ke
leivį”, kad laisva Lietuvos liaudis jų į 
Seimą neberinks! Gali “Keleivis” ir 
“Naujienos” verkti, gali koliotis, bet jų 
“demokratijos” Lietuvos žmonės nepri
ims.

Iš Laisvos Lietuvos vei. Delegaciją sudarė “Liet
ūkio,” “Pienocentro,” “Mai
sto,” “Lino,” Žemės Banko,

šeštadienis, Liepos 13, 1940' \ jja
■ ".-nw-.....yr ■ ili£

kas įsakyme kariuomenei 
pareiškė: “Šių dienų pašau- O,' 
linio masto įvykiuose mūsų

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ........................ $5.50
United States, six months ....................  $3.00
Brooklyn, N. ¥., per year ....................  $6.00
Brooklyn, N. ¥., six months ................  $3.25
Foreign countries, per year ..................  $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ................  $5.50
Canada and Brazil, six months ............. $3.00

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

Act of March 3, 1879.

Nežino, Bet Rašo! '
“Keleivio” redaktorius vieną dalyką i 

moka: rašyti apie dalykus, kurių jis ne- i 
žino. Nesiimsime mes čia eiti į praeitį,— 
pasitenkinsime, ką jis rašė paskutiniam 
“Keleivio” numeryje iš liepos 10 d. Štai, 
ką jis ten sako:

“Telegramos praneša, kad Latvijoj 
(kodėl ne Lietuvoj?—“L.” Red.) jau pa
skelbta sovietiškoji rinkimų tvarka. Gi | 
Sovietų Rusijoj patys žmonės savo at
stovų į parlamentą negali rinkti. Jie ren
ka tik rinkikus, o tie rinkikai kitus rin
kikus, ir taip toliau. Šitaip rinkimus ko- 
šiant, į vyriausybę negali patekti nie
kas kitas kaip tik komunistai, nors jie 
sudaro nežymią gyventojų mažumą.”

Viskas, kas čia pasakyta, yra didžiau
sia netiesa. Sovietų Rusijoj (kaip ir vi
soj Sovietų Sąjungoj) rinkimai yra tie
sioginiai: į kiekvieną sovietą—žemiausį 
ir aukščiausį—atstovai renkami tiesiogi
niai.

Dabar įvyksta rinkimai į Lietuvos sei
mą (galutini balsavimai bus liepos 14 ir i 
15 dd). Susirinkusios masės žmonių į su- į 

sirinkimus,. nominuoja kandidatus, o pir
madienį visa Lietuva už tuos kandidatus 
galės balsuoti arba nebalsuoti.

___ Kad suklaidintieji “Keleivio” skaityto
jai turėtų aiškesnį paveikslą, kaip Lie
tuvos žmonės stato savo kandidatus į 
Seimo atstovus, paduosime čia keletą 
konkrečių pavyzdžių.

Prieš kelias dienas Kauno Sporto Sta- 
dijone naujai įsikūrusi Lietuvos Darbo 
Žmonių Sąjunga (kuriai priklauso viso
kių pažiūrų darbo žmonės) sušaukė mil
žinišką kauniečių susirinkimą. Kaip te
legramos pranešė, ten dalyvavo 25,000 
žmonių. Šiame susirinkime buvo nomi
nuota kandidatai į Lietuvos Seimą. Tarp 
kitų nominuotųjų buvo ir dr. A. Garmus, 
naujasis Kauno burmistras, liaudininkas.

Kitą dieną Valstybės Teatro salėje, 
Kaune, susirinko Lietuvos rašytojai, me
nininkai ir mokslininkai—pilnutėlis te
atras—ir jie, aptarę visus reikalus, iš 
savo tarpo nominavo kandidatus į Seimo 
atstovus.

Kauno fabrikų darbininkai savo susi
rinkimuose nominavo pačius geriausius 
iš savo tarpo žmones kandidatais* į Seimo 
atstovus.

Vilniuje masiniame mitinge dalyvavo 
apie 100,000 vilniečių, kur, kaip sako te
legramos, buvo svarstyta seimo rinkimai.

Ukmergėje buvo susirinkę 15,000 dar
bo žmonių tiems patiems reikalams—pa
statyti į seimo atstovus savo kandidatus.

Lazdijuose dalyvavo penki tūkstančiai 
žmonių tokiame susirinkime.

Kaune ir kitose vietose stovį Lietuvos 
kareiviai taipgi renkasi į masinius mitin
gus ir stato savo kandidatus į Lietuvos 
Seimą.

Šiuos žodžius rašant, turime žinių, kad 
jau virš pusė miliono Lietuvos piliečių 
yra dalyvavę panašiuose masiniuose mi- ! 
tinguose ir išstatę savo kandidatus. Šio
mis dienomis mitinguoja visa Lietuva— 

; v visuose miestuose ir miesteliuose ir, be 
abejo, kaimuose. Visur žmonės svarsto, 
kas geriausiai būtų tinkamas į Seimą.

Sekmadienį ir pirmadienį gi visi Lie
tuvos gyventojai dalyvaus balsavimuose, 

į y kurie bus slapti ir nepaliečiami.
Tai bus patys demokratiškiausi, rinki

mai, nes juose dalyvauja visos plačiosios 
Lietuvos žmonių masės.

Aišku, socialistai, kunigai, ir kiti, ku
rie dabar apverkia smetonišką režimą, 
visvien sakys, kad tie rinkimai nesą de
mokratiški. Jiems, mat, norėtųsi, kad į 
seimą Lietuvos žmonės išrinktų smeton-
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“Keleivis” Bijo Tiesos
“Laisvėje” buvo rašyta, kad šiemet So

vietų Sąjungos valdžia paskyrė 886,000,- 
000 rublių, už kuriuos bus pasiųsta 4,- 
500,000 darbininkų ir darbininkių j po
ilsio namus vakacijoms ir sveikatos pa
taisymui.

“Keleivio” redaktorius bando svietui 
įkalbėti, kad ve, žiūrėkite, SSSR turi 
170,000,000 gyventojų, o “tik 4,500,000 
gauna atostogų,” gi Jungtinėse Valstijo
se net 6,000,000 asmenų gauna apmoka
mų atostogų.

Mes žinome, kad nepaisant, kiek “Ke
leivio” redaktorius neapkenčia Sovietų 
Sąjungos, jis žino, kad Sovietų Sąjungoj 
kiekvienas darbininkas ir darbininkė 
gauna nemažiau dviejų savaičių apmoka
mų vakacijų. Sovietų - Sąjungoj dabar 
darbininkų yra per 25,000,000 ir visi jas 
gauna. To negali žinoti tik tas, kuris nie
ko apie Sovietų Sąjungos tvarką nežino, 
nes tą užtikrina Sovietų Sąjungos Kon
stitucijos 119 skyrius.

Bet tarpe paprastų vakacijų ir vakaci
jų poilsio namuose yra skirtumas. Pa
prastos darbininko vakacijos, tai yra, ka
da jis dviems savaitėms laiko pasiliuo- 
suoja iš darbo su pilna alga. Jis arba ji 
gali būti namie, važiuoti kur nori, bet 
tada jis savo vakacijų išlaidas patsai ir 
apsimoka.

Kas liečia poilsį arba vakacijas poilsio 
namuose, kurortuose, tai jau už tokias 
vakacijas — kelionę ir kitas išlaidas mo
ka ne patsai darbininkas, arba darbinin
kė, bet Sovietų valdžia. Tam tikslui šie
met SSSR paskyrė 886,000,000 rublių. 
Tokias vakacijas gauna atsižymėję dar
be piliečiai, arba tie, kuriems yra reika
las sveikatą pataisyti.

Rodosi, aišku, ar ne? Taigi, mes norė
tume žinoti, kad ponas “Keleivio” redak
torius nurodytų, kiek Amerikos valdžia 
paskyrė šimtų milionų dolerių apmokė
jimui tokių darbininkų ir darbininkių 
vakacijų? Kiek milionų Amerikoj arba 
kitoj kapitalistinėj šalyj darbininkų gau
na tokių apmokamų vakacijų poilsio na
muose, kada valdžia iš savo lėšų apmo
ka jų kelionę ir visas kitas išlaidas?

Susitiko Du Broliai
Labiausiai sujaudinanti ir įdomi sce

na įvyko šiomis dienomis Furmanovka 
sodžiuje, Bessarabijoj. Ten susitiko du 
broliai, vienas vargo prislėgtas valstie
tis, Efimas Timošenko, biedniokas, o an-
tras Sovietų Sąjungos maršalas, Raudo
nosios Armijos vadas Simas Timošenko, 
kuris stovi galingiausios pasaulyj armi
jos priešakyje! Štai ką reiškia gyveni
mas dviejuose, skirtinguose pasauliuose!

Simas Timošenko, prieš 25 metus pa
liko savo sodžių. Jis išvyko su armija. 
Jis pergyveno kovas piliečių karo. Jis jau 
tada savo gabumais ir drąsa pasiekė vie
nos raitelių divizijos vado vietą. Jis iš
vien su Vorošilovu ir Budioniu mušė So
vietų priešus. Paskui laisvoj, darbo žmo
nių šalyj, lavinosi, mokėsi, veikė ir štai 
išaugo į vyrą, kuris yra priešakyj Rau
donosios Armijos, užima Sovietų Sąjun
gos Raudonosios Armijos apsigynimo ko
misaro vietą.

Efimas Timošenko, liko Bessarabijoj, 
kuri greitai pateko po Rumunijos dvar
ponių ir kapitalistų priespauda. Ir ne
paisant jo asmeninių gabumų ir sumanu
mo, žiaurioj priespaudos tvarkoj jis nie
ko daugiau nepasiekė, kaip tik vilkti 
skurdų vargingo valstiečio gyvenimą, su
seno; tik vilties nenustojo,—rytais ir va
karais jo žvilgsniai buvo nukreipti į ry
tus, į Sovietų šalį, iš kur laukė ne vien 
savo brolio, bet laisvų piliečių, kurie at
eis ir padės. išsilaisvinti Bessarabijos 
liaudžiai.

Ir sulaukė! Įžygiavo Raudonoji Armi
ja apsiginklavusi galinga karo technika, 
priešakyj su milžinais, žemę drebinan
čiais tankais. Karo lėktuvų debesiai, už
dengę visą padangę, įkėlė koją. Rumuni
jos dvarponių ir kapitalistų žiaurus re-/ 
žimas griuvo. Keturi milionai gyventojų 
išlaisvinta! /

“r

Pakeitimas Valdžioje
Kaunas, birželio 21 d. 

Naujoji vyriausybė padarė 
visą eilę pakeitimų adminis
tracijos viršūnėse. Švietimo 
ministerio įsakymu, Respu- 
likos Prezidentui patvirti
nus, atleisti: Šviet. ministe
rijos general, sekretorius 
K. Masiliūnas, Pradžios 
mokslo depart, direktorius 
M. Kviklys ir Vidurinio 
mokslo dep. dir. L. Vaitekū
nas. Jų vieton paskirti: gen. 
sekretorium Juozas Žiugž
da, kuris laik. eina ir Vidur, 
mokslo dep-to direktoriaus 
pareigas; Pradžios mokslo 
dep-to direktorium V. Ži
lionis; Kultūros dep-to di
rektorium vieton V. Soblio 
paskirtas Petras Juodelis.

Finansų ministerijos gen. 
sekretorium vieton dr. Ce
sevičiaus paskirtas J. Vaiš
noras. — V alstybės kontro-

tirti Biržų apylinkėse esan
čius gipso klodus, ochrinius 
molius, tinkančius dažams 
gaminti, klinkerinius mo
lius, iš kurių gaminamos fa
sadinės plytos ir vandentie
kio vamzdžiai. Be to, dar 
6-8 vietose tiriamas molis 
plytinėms statyti.

Kaunas. — Birželio 19 d. 
pas Respublikos Prezidentą 
lankėsi kooperatinių ir vi
suomeninių sąjungų ir ben
drovių vadovybių atstovai 
ir perdavė kooperatiškosios 
visuomenės — centro są
jungų ir provincijos koope
ratyvų ir kooperatininkų 
vardu nuoširdžiausius svei
kinimus naujajai vyriausy
bei, pasižadėdami visomis 
jėgomis naująją vyriausybę 
remti ir jai padėti. Linkėjo 
kuo sėkmingiausios darbuo
tės visų mūsų krašto gero-

Kooperacijos Banko, Spau
dos Fondo, “Paramos”, 
Ekonominės Karių b-vės, 
“Kooperacijos” akc. I 
Lietuvos Baltijos Lloydo, 
“Valgio” akc. b-vės ir “So
dybos” akc. b-vės pirminin
kai.

Kaunas. —Valstybės Sau
gumo departamento direk
torium paskirtas Antanas 
Sniečkus. Saugumo polici
jos viršininku — Jonas 
Zdanavičius, o kriminalinės 
policijos viršininku Petras 
Vitulskis.

tauta ir valstybė pergyve
na reikšmingus istorinius 
laikus. Mūsų kariuomenė ir 

b-vės, toliau stovės Tėvynės sar
gyboje ir tvirtai vykdys mū
sų vyriausybės pavestus už
davinius tiek ginant krašto 
laisvę, tiek saugant tvarką J 
viduje, tiek draugingai ben-< 
dradarbiaujant su SSSR ka- 
riuomene. Įsakau visiems 
kariams tvirtai ir atsidėjus 
vykdyti savo tarnybines 
pareigas. Reikalauju iš visų 
karių ramybės, tvarkos, 
darbo ir gražaus santykia
vimo su SSSR kariais.”

Nauju Žemės Ūkio de
partamento d i r e k t o r ium 
vieton agr. Tiškaus paskir
tas agr. Alfonsas Žukaus
kas.

Kaunas. — Krašto apsau
gos ministeris ir kariuome
nes vadas div. gen. Vitkaus-

Kaunas. — Iš pareigų at
leistas Vidaus reikalų vice- 
ministeris Pr. Barkauskas; 
taip pat atleistas Darbo rū
mų pirmininkas Pr. Šulai- 
tis. Jo pareigas laikinai ei
na direktorius Bajorinas.

lierium vieton atleisto inž.
Šakenio (kuris buvo ir pa- 
leidž. seimo pirmininkas) 
paskirtas inž. J. Mašiotas. 
—Vidaus Reikalų min. Sa
vivaldybių dep-to ■* direkto-
rium paskirtas V. Knyva.

Kariuomenės vadovybė, 
kaipo pabėgusius, išbraukė 
iš Lietuvos kariuomenės ka
rininkų sąrašo šiuos kari
ninkus: brig. gen. Kazį Mu- 
steikį, buv. Krašto apsau
gos ministrą; pulk. Juozą 
Musteikį, buv. Kariuomenės 
štabo rikiuotės skyriaus 
viršininką ir gen. št. pulk. 
Itn. Stepą Žukaitį, buvusį 
Respublikos Prezidento as
mens adjutantą.

Respublikos Prezidento 
aktu, birž. 20 d. panaikin
tas Karo Mokyklos pavadi
nimas A.' Smetonos vardu 
ir panaikinta tos mokyklos 
“šefo” vėliava; dabar mo
kykla vadinsis Lietuvos 
Karo Mokykla.—Š v i e t imo 
ministro aplinkraščiu iš vi
sų mokyklų ir kt. Šviet. 
min-jos įstaigų, knygynų, 
skaityklų ir bibliotekų pa
šalinami visi A. Smetonos 
raštai.

R e s p u blikos Prezidento 
aktu, Šaulių Sąjungos va
das pik. Pranas Saladžius 
jo paties prašymu paleistas 
atsargon. Š. S-gos vado par
eigas laikinai eiti paskirtas 
gen. štabo viršininkas pulk.
Itn. Žukas. Kariuomenės 
štabo rikiuotės skyriaus vir
šininko pareigos laikinai pa
vestos Kar. štabo III sky
riaus viršininkui, gen. št. 
pulk. A. Šovai. Be to atleisti 
iš einamų pareigų į atsargą 
9 pėstininkų pulko vadas 
gen. št. pulk. Gaučas ir pik. 
Itn. Kirlys.

Sveikatos ministerio pa
rėdymu pradedamas nemo
kamas žmonių gydymas am
bulatorijose. —Atleistas iš 
pareigų Kauno s. d. kalėji
mo virš. H. Šalkauskis.

Kauno miesto savivaldy
bė skubiai pradeda statyti 
visą eilę mažų butų kolo
nijų darbininkams.

Vid. reikalų ministerio 
parėdymu tuojau sustabdo
mas lenkiškų filmų demons
travimas Lietuvos kinuose.

i

Kas Yra Naujieji Liaudies Vyriausybes 
Pareigūnai

Finansų ministerijos ge
neraliniu sekretorium yra 
paskirtas Juozas Vaišnora.

Juozas Vaišnora yra bai
gęs Vytauto Didžiojo Uni
versiteto teisės fakulteto 
ekonomijos skyrių. Jis pa
staruoju laiku redagavo 
darbo žmonių žurnalą ‘Am
atininką.”

J. Vaišnora buvo vienas 
iš veikliausių liaudininkų 
“Jaunimiečių”, jis aktingai 
veikė Universitete per stu
dentų “Varpo” draugiją.

J. Vaišnora buvo “Mūsų 
Jaunimo” žurnalo redakci
jos narys. Rašė į “Liet. Ži
nias”, “Kultūrą” įvairiais 
politekonomijos bei tautos 
ūkio klausimais. 6

Vidaus reikalų ministeri
jos savivaldybių departmen- 
to direktorium paskirtas 
žurnalistas - visuomeninin
kas šiaulietis Valentinas 
Knyva.

Knyva buvo per ištisus 
metus veiklus liaudininkas 
ir “Lietuvos Žinių” atstovas 
Šiauliuose. V. Knyva daly
vavo visuomeniniame lais
vamanių judėjime buvo iš
rinktas į Lietuvos Laisva-

Valdybos narys, “Laisvosios 
Minties” redaktorius ir 
“N u o m i n i nkų Sąjungos” 
pirmininkas.

Švietimo ministerijoj vie
ton Smetonos batlaižių Kvi
klio, Vaitiekūno ir Soblio 
paskirti šie nauji pareigū
nai:

Vidurinio mokslo depart
ment© direktorius ir laiki
nai ministerijos sekretorius 
yra paskirtas mokytojas 
Juozas Žiugžda.

J. Žiugžda yra buvęs vie
nas iš socialdemokratų par
tijos šulų. Jis yra geras pe
dagogas, liaudies švietėjas. 
J. Žiugždos specialybė yra 
lietuvių kalba ir literatūra. 
J. Žiugžda buvo aktyvus 
Lietuvos mokytojų profesi
nės sąjungos veikėjas.

Jisai gabiai rašė apie 
žmonių švietimą į “Lietuvos 
Žinias,” “Kultūrą” ir peda
gogikos žurnalus.

Pradžios mokslo departa
mento direktorium paskir
tas Vincas Žilionis.

Vincas Žilionis yra gabus 
rašytojas. Už savo pažan
gias idėjas jam teko smar

kiai nukentėti. Vincas Ži
lionis buvo laisvamanių 
draugijos menininkų ir ra
šytojų ratelio narys.

Kūno kultūros depart- 
mento direktorius yra pa
skirtas Petras Juodelis.

P. Juodelis yra rašytojas- 
kritikas; dalyvavo dar “III 
fronte”.

Juodelis dalyvavo ir dar
bininkų visuomeniniam gy
venime, dirbo “Vilties” 
sporto kliube kultūrinį dar
bą. Rašinėdavo kritikos 
straipsnius į “Kultūrą”, 
“Liet. Žinias” ir kitus lite
ratūros leidinius.

Šaulių Sąjungos vado pa
reigas laikinai eina genera
linio štabo viršininkas pul
kininkas leitenantas Žukas.

Pulk. Žukas ir pirmiau 
buvo Šaulių Sąjungos štabo 
narys, tačiau dėl jo pažan
gumo ir atviro draugingo 
nusistatymo sovietams, jis 
nebuvo prileistas prie vado-, 
vybės ir nebuvo aukština
mas.

Pulk. Žukas yra vienas iš
(Tąsa ant 7-to pusi.)

manių D-jos Centro Valdy-

mėnesio 
faktiš- 

minties”

ir savi

Nuo š. m. kovo 
1 dienos jis tapo 
kuo j u “Laisvosios 
redaktorium.

V. Knyva dirbo
valdybės darbą. Knyva buvo 
pažangių žmonių ' atstovas 
į Šiaulių miesto tarybą.

Visuomeniniam gyvenime 
ir laisvamanių judėjime V. 
Knyva artimai bendradar
biavo su Dr. Jonu Šliupu.

Žemės ūkio ministerijos 
“Žemės Ūkio Departmento” 
direktorium paskirtas ag
ronomas Alfonsas Žukaus
kas.

Alf. Žukauskas yra senas 
veikėjas už laisvos Lietuvos 
idealus. Agronomas Žukau
skas yra didelis expertas 
žemės ūkio srityj ir paskel
bė eilę darbų apie Lietuvos 
žemės ūkio sumodernizavi- 
mą ir reikalavo pagilinti 
žemės reformą.

Visuomeniniam gyvenime 
Žukauskas dalyvavo demo
kratiniam judėjime.

Alf. Žukauskas buvo lais-

Klausimai ir Atsakymai
tu su viršum.

3. Smetona oficialiai be
rods gaudavo nuo 10 iki 12 
tūkstančių litų algos per 
metus.

4. Stalinas yra generalis

Klausimas
Prašau atsakyti į šiuos 

klausimus:
1. Ar teisybė, kaip “Ke

leivis” rašo, kad Justas Pa
leckis, dabartinis Lietuvos
prezidentas, yra žydų tau- Komunistų Partijos sekre- 
tybės? , torius. Jis taipgi yra Sovie-

2. Ar daug Lietuvoje iš-[tų parlamento narys, 
mokėdavo iš iždo kunigams 
algų?

3. Kiek Smetona gaudavo 
algos į metus?

4. Kokią , vietą Stalinas 
užima Sovietų valdžioje? 
Kiek algos jis gauna?

5. Kodėl laikraščiuose ne- valdžios dokumentais.
simato vardo Sovietų pre
zidento Kalinino? Ar daug 
Sovietų valdininkai gauna

Kaunas, — Energijos Ko
miteto Žemės Turtų Komi
sija šią vasarą numato at
likti eilę žemės turtų tyri
mo darbų. Pirmoj eilėj nu
matoma ištifti Merkio upės 
slėnyje esą kreidos klodai. 
Baigus šį darbą numatoma! vamanių draugijos Centro kunigų algoms 2,100,0Q0 li-

Ir kada du broliai, iš skirtingų pašau* 
lių, susitiko .Furmanovkos sodžiuje, tada 
nevien to sodžiaus, bet ir artimųjų visi 
gyventojai šubėgo. Visi jie vienu ir ga

5. Netiesa, kad Sovietų 
Sąjungos prezidento Kalini
no niekados nesimato laik-' 
raščiuose. Sovietų Sąjungoa- 
spaudoje jis dažnai figū
ruoja. Jis taipgi pasirašo po 

i visais of icialiniais Sovietų
Ta

čiau Sovietų valdžios struk
tūroje prezidento vieta nėra 
jau tokia svarbi, kaip pa
vyzdžiui, Jungtinių Valsti
jų prezidento. Nėra kitos 
šalies, kur prezidentas tu
rėtų tiek galios, kaip Jung
tinėse Valstijose. Net Angli
joje karalius neturi tiek 
galios, kiek turi Roosevel- 
tas. Taipgi Francijoje labai 
retai figūruodavo preziden
tas Lebrun, o premjero Da- 
1 a d i e r v a r das nuolatos 
skambėdavo.

Kiek Stalinas 
šininkai gauna 
nežinome.

ir kiti vir- 
algų, mes

f y

mi

Prašau atsakyti.
J. Simutis.

Atsakymas
1. “Keleivis” negražiai 

meluoja.
2. Šių metų Smetonos val

džios budžete buvo paskirta

lingu balsu pareiškė: “Galas senai, vargo 
Bessarabijai!” “Plevėsuok raudonoji vė
liava pasaulyje!” “Plačiai į laisvę ir kul
tūrą atsidaro mums kelias!”

į h,nįj, h r'i'i
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LAISVA Trečias puslapis

•/ Skirpstas.

Nakties Gana!
Nakties skraistės jau sudrisko, 
paraudo varganas dangus.
Netrukus keisis, keisis viskas— 
ir žemė ir žmogus.

Prieš aušrą šmaikščioja šešėliai 
ir baimė kausto siekimus.
Bet proto šviesai žemėj kėlus, 
paliks tamsa namus.

Dar bokštai remia aukštą dangų, 
varpų verkimas aidi vis.
Tarp kryžių vargšė žemė žengia— 
kol saulę pamatys.

O ji iškils, išplauks netrukus, 
sušvis žmonijai akyse!
Ir kryžių, bokštų grandžiai trūkus, 
pradžiugs laisva dvasia.

Silpnųjų nebaugins patamsiai, 
širdžių nevirpins pragarai.
Juodiesiems paukščiams nebekranksint,— 
ir žemėj bus gerai.
Aplinkui bokštus saulės švinta, 
šešėlius sklaido jau diena.
O žemė džiaugias, kryžiams krintant, 
nes jau nakties—gana!

Patvorio Rožytė
Patvorio rožytė 
žydi raudonai.
Svyra žalios vyšnios, 
ūždamos čionai.

Ties lūšnelės stogu 
vasara žieduos.
Kas sukraus pasogą, 
kraitelius kas duos?
Ak, tą žalią sodą 
graužia kirminai.
Vargas veidą rodo, 
laimės nežinai.

Rožę už kepurės 
bernužėlis dės— 
į vargų mergelę 
niekas nežiūrės.

Bet laukų rožytė 4 
nieko neatbos, 
o vargų mergelė 
prieš vargelį stos.

Kazys Jakubėnas.

Iš Lietuvos Kultūros 
Gyveninio

Įdomi Knyga Apie Lietuvą Rusiškai
Sovietų valstybinė socialekonominė leidy

kla Maskvoj išleido K. J. Rubinšteino kny
gą “Litva“ (Lietuva). Toji knyga turi 108 
puslapius, tiražas 20,000 egzempliorių.

Knygoj yra šie skyriai: istorinė apybrai- | 
ža, Vilniaus klausimas, teritorija ir gyven- 
tojai, fiziškai-geologinė apybraiža, bendroji ; 
ūkio charakteristika, žemės ūkis, keliai, va-1 
liūtą ir finansai, užsienio prekyba, politinė j 
apybraiža, Europos karo įtaka Lietuvos 
ūkiui, SSSR-Lietuvos santykiai, SSSR-Lietu- j 
vos 1939 m. sutartis, be to, knygos gale 1 
yra visa eilė priedų—politinių dokumentų.

—o—
Naujasis Kauno Burmistras Dr. Garmus 

Rašo 1905 Metų Atsiminimus
Naujasis Kauno burmistras Dr. Antanas i 

Garmus birželio pradžioj, dar Smetonai 
viešpataujant, pradėjo skelbti “Lietuvos ži- i 
niose” jo atsiminimus iš 1905-1906 metų. I 
Smetoniška cenzūra tuos atsiminimus smar
kiai braukė.
\ Dabar tie atsiminimai bus laisvai paskelb- i 
ti ir išeis knygos pavidale.

Dr. Antanas Garmus, kuris aktyviai daly- ’ 
vavo kovoj prieš carą ir jo režimą, savo 
atsiminimuose duoda vaizdus iš 1905-1906 
metų veiklos Lietuvoj ir įspūdžius iš Ma- 
riampolės ir Kalvarijos kalėjimų.

Dr. Antanas Garmus yra vienas iš nedau
gelio senos kartos veikėjų laisvės kovotojų, 
kuris palieka' įdomių tautos atgimimo istori
jai atsiminimų. Tie atsiminimai yra paties 
Dr. Garmaus rašyti/ 1905-1906 metais, tik 
vėliau perredaguoti. Dr. A. Garmus yra pa
rašęs Mariampolės ir Kalvarijos kalėjimuo
se apie 10 storų sąsiuvinių savo išgyvenimų.

Iš šių atsiminimų galima spręsti, kaip ca- 
fo laikais, panašiai kaip ir Smetonos ga
dynėj, inteligentai ir liaudis kovojo išvien už 
savo laisvę. Tuose atsiminimuose yra atpa
sakota nepaprasto herojiškumo pavyzdžių. I 
Štai vienas valstietis Baltrušaitis ilga laika 
kamine^ vienas gynėsi prieš jį apsupusį būrį j 

žandarų, kol žuvo... arba kaip 4 gimna
zistai žygiavo iš Mariampolės į Prienus nu
verst vietos valdžią, kad išrinkti naują, pa
gal Vilniaus Seimo nutarimus. . . ir lt.

Iš tų atsiminimų aiškėja, kiek prisidėjo 
savo kova prie tautos Išlaisvinimo paprasti 
Suvalkijos “mužikai“ Matulaičiai, Rimšos, 
Švedai, Bielskai ir kiti, o ne kokie Smetonos 
medaliuoti ponai.

—o—
Panaikins Tautininkų Monopolį Kino- 

Kronikos Gamyboj
Per daugelį metų tautininkai buvo atida

vę Lietuvos filmų-kr.onikos gamybą Smeto
nos bičiuliui Linartui.

Linartas nebuvo niekuomet filmininku: 
jis yra buvęs notaru. Jo lietuviška kronika 
buvo netikusi ir iššaukdavo žiūrovuose tik 
juoko ir pasipiktinimo.

Dabar šią sritį tvarkys geri f Urnos srities 
žinovai. Bus pagaminta ne tik kino-kroni- 
kos, bet manoma sukurti ir originalių siu
žetinių filmų.

— o— 
Pažangus Dailininkas Stepas Žukas Ruoš 

Savo Pirmą Parodą “be Cenzūros’’
Pažangus Lietuvos dailininkas Stepas Žu

kas, kuris per ilgus metus kentėjo smetoni
ni n kų terorą, šį rudenį ruoš savo kūrinių 
parodą, šita S. Žuko paroda bus pirmoji 
“be cenzūros.“

Žukas yra išleidęs įdomų albumą ant 
Lietuvos gyvenimo social politinių temų “Vei
dai ir kaukės.“ Žukas yra Justo Paleckio 
visuomeninis sankeleivis, bendradarbiavo su 
juo žurnale “Mūsų jaunime,“ “Laisvojoj 
Mintyj, “Nuomininke,“ “Trimite,“ “Lietuvos 
žiniose,“ “Laike“ ir satyros žurnale “Kan
tą p]y.“

S. Žukas yra aktyvus visuomenininkas, da
lyvavo šaulių Sąjungoj, dailininkų sąjun
goj, nuomininkų sąjungoj, yra laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos Kauno Žaliakal
nio skyriaus pirmininkas ir SSSR tautų kul
tūrai pažinti draugijos veiklus narys.

Už pažangios dailės draugijos “Linijos“ 
suruoštą meninį vakarą Kaune jis 1931 m. 
buvo Smetonos nubaustas 3 men. kalėjimo.

—o— ;
Kas Įvedė Knygų Deginimą Nepriklausomoj 

Lietuvoj ?
Urugvajaus lietuvių laikraštis “Darbas“ 

deda savo informaciją dar iš smetonines 
Lietuvos:

“Mirusiųjų laivas“ sudegintas. Lietuvos 
Vidaus Reikalų vice-ministro Barausko įsa
kymu š. m. pradžioje buvo konfiskuotas ir 
sudegintas garsaus Meksikos rašytojo roma
nas “Mirusiųjų laivas,“ išverstas į lietuvių 
kalbą, viso 3,000 egzempliorių, tuo padary
ta Mokytojų knygynui apie 2,000 litų nuo
stolio. Knygos leidėjų ir rašytojų prašymai 
Barauską to nedaryti buvo veltui. Kas juo
kingiausia, tai kad ta pati knyga rusų ir 
vokiečių kalbomis visoj Lietuvoj viešai par
davinėjama. Matyt, čia p. Barauskas nori 
viršyti ir Hitlerį, -ne tik jo pėdomis eiti. 
Panašaus likimo susilaukė ir Sovietų rašyto
jo Šolochovo garsioji knyga “Pakelti dirvo
nai.“ Ja taip pat sukonfiskavo.

M.

Hartford, Conn.
Dainų Diena, Spaudos Pikni

kas ir Kiti Reikalai
Gerbiama Hartfordo visuo

mene! Gal kai kam dar nėra ži
noma, kad mes rengiamės prie 
dviejų didelių iškilmių. Pirma, 
tai bus Dainų Diena, kurią ren
gia Conn. Meno Sąjungos aps
kritys. Dalyvaus visi Conn, val
stijos chorai ir kitos meno 
grupės. Įvyks rugpjūčio 
(Aug.) 4 d., sekmadienį, Lie
tuvių Parke, Waterbury, Conn. 
Visi lietuviškos dailės rėmėjai 
turite įsitėmyti ir dalyvauti. Iš 
Hartfordo busai eis nuo Hun
gerford St.. Kelionė į abi pusi 
85c.

O antras parengimas tai la
bai didelis ir svarbus mūsų lie
tuviškos darbininkiškos, spau
dos išvažiavimas, kuris įvyks 
nedėlioj, 1 dieną rugsėjo (Sep
tember), tai bus dieną pirma 
Labor Day. Bus dviejų dienų 
šventė. Bet kas svarbiausia, tai 
kad tas spaudos piknikas bus 
gražiame Hartfordo Lietuvių 
Parke, E. Hartford, Conn., ant 
Conn, upės kranto. Taigi, visi 
darbininkiškos spaudos rėmėjai 
nepamirškite pirmos dienosLyros Choras iš Baltimore, Md., kuris dalyvaus Lietuvių Meno Sąjungos dainų festivale, rugpjūčio 31, Labor Lyceum, Brooklyn, N. V.

Permainos Lietuvoj ir 
Mūsų. Kultūrine Veikla

Kiekvieną progresyvį amerikietį lietuvį 
džiugina dabartinės Lietuvos politinės per
mainos. Per eilę metų mūsų kraštą, mūsų tė
vynę valdęs smurtas atsiliepė i)' į mūs kultū
rinį gyvenimą. Dėl tos Lietuvos nelaimes, 
kurią davė jai Smetonos režimas, dėl tų 
žiaurių kalėjimų, del varžymų laisvės žo
džiui ir spaudai, kai kurie mūsų progresy
viai lietuviai turėjo nutolti, kaip ir išsiža
dėti savos tėvynes, mūsų Lietuvos. Del tų 
priežasčių ir kultūrinis santikiavimas tarpe? 
Lietuvos ii' Amerikos lietuvių, nukentėjo. Tai 
prisidėjo ir prie liet, nutautėjimo.

Smetonos diktatūrai viešpataujant' mūsų 
spauda, knygos, žurnalai negalėjo pasiekti 
Lietuvos žmones. Net laiškais nebuvo galima 
laisvai susirašinėti ir išsireikšti socialiais 
klausimais. Aišku, kad tokia padėtis slogino 
kultūrinį lietuvių gyveninių Amerikoj ir Lie
tuvoj.

Mes, amerikiečiai, gyvendami laisvesnėse 
sąlygose, turėdami teisę laisviau mintyti ir 
veikti, buvome Smetonos režimo atskirti nuo 
Lietuvos kultūriniai. Laisvesnė mintis, nau
jesnė pažvalga į tobulėjimą, geresni žmonių 
gyvenimą buvo sugniaušta, nustelbta Lietu
voj. Smetoninė klika ir kunigai bandė am
žinai Lietuva išlaikyti religijos ir savo poli
tikos retežiais surištą. Religija, fanatizmas 
yra vyriausia reakcijos priemonė sulaikymui 
pažangos. Religija sulaiko žmogaus pastan
gas gerėti, sulaiko mokslą, pastoja kelią 
progresui.

. Ačiū susidariusiai padėčiai, Smetonos re
žimas turėjo pasitraukti. Lietuvos kultūrinis 
ii’ ekonominis gyvenimas atsivertė naują is
torijos lapą. Lietuvos žmonių laisvė vėl pra
švito. Tie, kurie buvo kalėjimuose, kurie 
dirba, galvoja dėl visuomenės gerovės, vėl 
galės darbuotis. Ekonominis gyvenimas pa
gerės žmonių daugumos. Su *tųo ir Lietuvos 
kultūra, menas,, literatūra, teatras kils, bu
jos.

Santikiai tarp Amerikos lietuviui ir Lietu
vos sutvirtės. Mūsų kultūrinės organizacijos 
turės galimybių užmegsti artimus ryšius su 
Lietuvos tokiom pat organizacijom. Iki šiol 
iš amerikiečių tik keletas intelektualų ret
karčiais gaudavo progą susipažinti su Lie
tuvoj išleistomis knygomis ir žurnalais. Net 
ir tą literatūrą, kuri galėjo eiti Smetonai 
viešpataujant, tarpe Amerikos lietuvių nie
kas neplatino. Smetonos rėmėjai čia nesirū
pino praplėtimu Lietuvos kultūros. Jie nei 
kultūrinių organizacijų neturi.

Lietuvių Meno Sąjunga, Lietuvių Literatū
ros Draugija — vyriausios Amerikos lietu
vių kultūrinės organizacijos, šios organizaci
jos turi sutikti naują orientaciją link Lietu
vos. Jų pareiga turės būt suartinti, supažin
dinti Amerikos lietuvius su Lietuva kultūri
niai. Atsidaro nauja darbo bazė.

Bet kaip mes galime suartinti mūsų san- 
tikius su Lietuvos kultūriniu gyvenimu ? Čia 
yra įvairių būdų ir priemonių. Man rodos, 
galima numatyti sekami būdai mūsų darbo

i pradžiai:
L Mūsų centralinės organizacijos, ypač 

LMS, LLD, turėtų greitoje ateityje užmegsti 
ryšius su Lietuvoj esančiom tokiom pat li
teratūros ir meno organizacijom.

2. čia, Amerikoj, reikia sudaryti tam tik- 
, ras centras, kuriame būtų galima gauti Lie- 
i tuvoj išleistos knygos ir žurnalai. Tokia į- I

staiga tarpininkautų pasikeitimui literatūros 
tarpe Lietuvos ir Amerikos lietuvių.

3. Lietuvių Meno Sąjunga, kuri ir pereita
me savo suvažiavime nutarė arčiau užmegsti

' ryšius su Uotu va, dabar laisvai gali tokius 
ryšius padaryti su Lietuvos teatru, rašytojais 
ir meno organizacijomis. Tuo būdu mes ga- 

1 losime gauti iš Lietuvos mūsų scenai veika
lų, dainų, literatūros.

4. Ateityje veikiausia bus galimybių pasi
keisti ir artistais, prelegentais. Iš Lietuvos

, mes galėsime pasikviesti artistus arba jų 
grupes, kad aplankytų mūsų kolonijas su 
Lietuvos daina, muzika, drama, prelekcijo- 
mis. Taip pat galima daleisti, kad ir mūsų 
gerai išlavintos grupės dainininkų arba ir 
chorai galės aplankyti Lietuvą.

Ateitis duos daugiau galimybių susirišti ir 
sandarbiauti tarpe Lietuvos ir Amerikos lie
tuvių. Veikiausia bus galima Amerikos lie- 

j tuvių jaunimui dažniau aplankyti Lietuvą.
Reikėtų daryti pastangų, kad ateityje kai 
kurie Amerikos jaunuoliai galėtų lankyti ir 
Li etų vos m o k y k 1 as.

Galima drąsiai sakyti, kad dabartinės Lie- 
1 tuvos permainos, jei jos nebus sutrukdytos, 

duos gerų vaisių visai lietuvių tautai, šios 
I permainos, jei mes čia ir lietuviai anoj pu

sėj vandenyno mokėsime tinkamai kultūri
niai veikti, prisidės prie lietuvybės palaiky
mo Amerikoj, sulaikys nuo ištautėjimo.

čia iškeltais klausimais turėtų išsireikšti ir 
kiti mūsų veikėjai. Būsiančiame Lietuvių 
Meno Sąjungos suvažiavime, kuris įvyks pa
baigoje rugpjūčio mėnesio, bus galima dary
ti išvados, kaip geriau suartinti mūsų mono
kultūros veiklą su Lietuvos menininkais.

V. Bovinas.

, Septemberio.
Dabar žodis dėl Hartfordo 

draugų ir draugių, svarbiausia 
' tai moterim. Spaudos pikniko 
komisija šaukia labai svarbų 
susirinkimą pirmadienį, liepos 
22 d. ant 155 Hungerford St. 
Tame susirinkime bus aptarta,' 
kaip turime prisirengti prie pi
kniko, o moterys tai turės pa
daryti prisirengimą prie šeimi
ninkių skyriaus, kuris bus tam 
parko. Taigi, visos ir visi daly-

I vaukite. B. M.

Cleveland, Ohio

Liaudies Kultūros Fon
das Naujojoj Lietuvoj
Jau senai Lietuvos intelektualai — rašy

tojai, profesoriai ir mokslininkai — pagei
davo įkurti Lietuvoje Kultūros Fondą, iš 
kurio būtų galima finansuoti įvairios liau
dies švietimo įstaigos. Bet smetoninė vy
riausybė fondo nekūrė. Liaudies švietimas 
jai buvo svetimas. Tik naujoji, liaudies vy
riausybė, tuojau susirūpino tokio fondo kū
rimu. Jinai jį ir įsteigė, pavadinama Liau
dies Kultūros Fondas. Lietuvos žmonės jau 
pradėjo aukoti šin fondam Be abejo, ir ame
rikiečiai lietuviai neatsiliks, ir jie prisidės 
su savo centais prie tokio didelio darbo, že
miau spausdiname Eltos pranešimą dėl Kul
tūros Fondo įsteigimo:

“Naujajai Lietuvos Liaudies Vyriausybei 
įsteigus seniai visuomenės laukiamą Liaudies 
Kultūros Fondą, švietimo ministeris A. Ven-

(Tąsa ant 4 pusi.)

Didžiulis “Vilnies“ Piknikas!
Mes rengiamės prie šio di

džiulio “Vilnies“ pikniko kuoge- 
riausia, kad būtų didžiausias ir 

i pasekmingiausias.
Ir užkviečiame Cleveland© vi

sus lietuvius dalyvauti- Pikni
kas atsibus Mačiutos Darže, 

i prie Green Road, liepos (July) 
j 28 d., nedėlioję.

šis piknikas yra rengiamas 
naudai ir paramai lietuvių liau
dies dienraščio “Vilnies.“ Tai 
Amerikos lietuvių progresyviai- 
demokratiškas dienraštis. “Vil
nis“ paduoda teisingas ir svar
bias žinias lietuvių liaudies vi- 

I suomenei.
Mes užtikriname, kad Bed- 

I ford’o, Youngstown’o ir Ak- 
I ron’o lietuviai ir Middlefield’o 
lietuviai farmeriai dalyvaus 

' skaitlingai; taip pat ir kitų 
apielinkių ir miestelių lietuviai 
dalyvaus.

Tai bus visiems lietuviams 
gera proga sueiti savo drau- 
gus-ges ir pažįstamus ir turėsi
me “good time.”

Bus gera orkestrą šokiams. 
Turėsime gerą programą. Taip
gi turėsime ir gerą kalbėtoją 
iš Chicagos. Bus geros pinigi
nės dovanos prie įžangos tikie- 
to. Įžanga tiktai 15c, iškalno 
perkant.

Prasidės iš ryto 11 vai. ir tę
sis iki vėlumos nakties.

Bus įvalias skanių valgių ir 
gėrimų. Tai da kartą užprašo
mi, visi lietuviai urmu skait
lingai traukite į šį didžiulį “Vil
nies“ pikniką liepos (July) 28 
dieną. Pikniko tikietai gerai 
platinasi. Katrie draugai-gės 
paėmėte tikietų platinti, tai 
stengkitės išplatinti. O jeigu 
norėsite daugiaus, tai kreipki
tės prie “Vilnies” pikniko Ren
gimo Komisijos.

Komisijos narė, M. Valentą. 
t____________
1

Uždaryta Atžagareiviška 
Latvių Karinė Orga

nizacija
Ryga. — Latvijos darbo 

žmonės daugelyje susirinki
mų reikalavo, kad vyriausy
bė uždarytų Aisarg Liuos- 
norių Karinę Organizaciją, 
kuri buvo reakcinė. Taip 
vyriausybė ir padarė, įsaky
dama, kad ši organizacija 
perduotų visus ginklus karo 
ministerijai ir visą savo 
nuosavybę viešų reikalų mi
nisterijai.

Latvijos darbo žmonės 
per masinius susirinkimus 
visur užgiria Darbo Žmonių 
Sąjungos platformą, patiek
tą seimo rinkimam.

Kaunas. Vidaus reik, mi- 
nisterio įsakymu leista 
įvežti be suvaržymų visus 
Sovietų Sąjungoje leidžia
mus periodinius ir neperio
dinius leidinius, kuriems 
tautininkų valdymo laikais 
buvo taikoma griežta cen
zūra.



šeštadienis, Liepos 13, 1940 
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Lietuviško Jaunimo 
Sporto Sąskrydis

Lietuvių Darbininkų Susi- Rochesteryj 1936 metais 
vienijimo Jaunimas Rengia- Pittsburghe 1938 metais 
si prie į Track and Field patapo LDS čampionais šia- 

(Lengvosios Atletikos) me sporte, turės būti labai 
į Lenktynių atsargūs, nes rytų jaunimas

Taipgi rengiamasi prie. ruošiasi numušti clevelan- 
plaukimo ir golfo Tourna- 
mento; Softball 
tas jau eina; 
kad šių metų 
bus didžiausia.

„ Į LDS centrą ateina pra
nešimai, kaip stropiai mūsų 
LDS jaunimas ruošiasi prie 
savo trečios didžiausios ol- 
impijados. Jau dabar pra-i 
nešimai parodo, kad šuva- 
žiuos labai daug mūsų jau- ghėnandoah 
nimo is įvairių krašto dalių 
lenktyniuotis dėl įvairių 
čampionatų. LDS seimo pro-, 
ga bus labai graži sporto pro
grama ir patartina visiems 
delegatams, kurie atvyks, 
pribūti Brooklynan rugp. 24 
d., tai yra, šeštadienį prieš 
seimą, ir pamatyti, kaip 
mūsų softbolininkai los tris 
gėmius dėlei nacionalio LDS 
čampionato. Dalyvaus po jaunuojjs jUOzas Paltonas 
vieną tymą is sekamų apy-,J 
linkių—tai bus geriausi LDS 
ir abelnai lietuvių softboli- 
ninkų tymai tose apylinkė
se, nes jau dabar lošiama 
išrinkimui geriausių koman
dų: Viena komanda iš Nau
josios Anglijos; viena iš vi
dur- Atlantikinių valstijų
(tai yra, N. Y., N. J., ir ry- .taipgi rengiasi padaryti ge- 
tinęs Pennsylvanijos); tre- riausį pasirodymų šiose 
čia iš tos apylinkės, kuri pa- lenktynėse. Jau ir jie trei-i 
dengia Pittsburghą, Cleve- 
landą, ir Detroitą. Šios ko
mandos liepos mėnesio 3- 
čią sekmadienį turės loši
mus Clevelande ir laimėto
jas atvyks New Yorkan.

“O ketvirtas tymas bus ge
riausias iš Čikagos apylin
kės, kurio sritin įeina ir 
Kenosha, Wisconsin, “LDS 
Royals,” kurie laimėjo 1938 
metų nacionalį čampionatą, 
kai turnamento finalai 
vo laikomi Pittsburghe.

Lengvoji Atletika
Be Softball turnamento, 

kurio finalai veikiausiai bus 
lošiami Pasaulinėje Parodo
je, lengvosios atletikos 
(Track and Field) Lenkty
nės įvyksta McCarren Par
ke, Brooklyne, sekmadienį, 
rugp. 25 d. Prasidės 11 vai. 
ryte. Prie šių lenktynių jau
nuoliai po visą Ameriką jau 
seniai rengiasi ir treineruo- 
jasi. Clevelandas, kuris lai-

• mėjo panašias lenktynes

ir
ir

14 
2 

10 
6 

M— 1 - — 103dieciams karūnas siais me- 170 
1 į-n i q 176turnamen- iLcUb- i 9j j

numatoma, Pavyzdžiui, Shenandoah 
Olimpijada mainieriai rengiasi su tymu, 

susidedančiu iš 15 sporti
ninkų po vadovyste Alberto

- - - Matuzos, kuris juos treine- 
ruoja, “subytyti” Clevelan- 
dą ypatingai. Albertas yra 
garsus Georgetown Univer
siteto futbolistas ir sporti
ninkas. Nemažas skaičius 

,_ 1 tymo narių
yra dalyvavę panašiose len
ktynėse ir Lietuvoje prieš 
atvykimą į Ameriką. Bus 
smarkus tymas—jie vien tik 
su keturiais sportininkais 
išėjo antroj vietoj po Cle- 
velando 1938 metais Pitts
burghe, o dabar su 15 mano 
lengvai apsidirbti su cleve- 
landiečiais. Bet čia dalykas 
neužsibaigia — Cleveland©

man rašo, kad jie atvažiuos 
su visa jaunimo divizija, su
sidedančia iš 50 jaunų LDS 
narių. Žinoma, jie ne visi 
dalyvaus lenktynėse, bet ge
ra dalis tai vistiek dalyvaus.
Daugiau Bėdų Clevelandui
Po jų seka Chicaga, kuri

riausį pasirodymą šiose

bu-

Finansinė Atskaita 
džio, Gegužės ir 

Mėnesius
Įplaukos Balandžio mėnesio.

Kp. Kas prisiuntė Suma
85 S. Benkus, Haverhill $7.70 

KVK Z. Janauskas, Montreal 350.00
O. Šemberienė, Minersville 6.20
V. Williams, Boston, Mass. 18.00 
J. Šmitienė, Philadelphia 
G. Šimaitis, Montello 
M. Kazlauskienė, Hudson 
C. Arrison, Plains
J. Daubar, Athol
L. Trakimavičius, Norwood

145 J. J. Pupis, Los Angeles
K. VaikŠnorienė, Cicero 
J. Urbonas, Chicago, Ill. 
St. Straukas, Chicago, Ill. 11.95
A. Razgunas, Grand Rapids 1.50
W. Kūlikas, Brooklyn, N.Y.
V. Paukštys, Rich. Hill 

KVK Z. Janauskas, Toronto 
138 P. Cibulskas, Maspeth

1 K. Rušinskienė, Brooklyn 
— S. Sasna, Brooklyn

Pav A. Audėjaitis, Royalton 
188 A. Varaneckienė, Detroit

už Balan- 
Birželio

neruojasi, ypatingai mergi
nos paskutiniu laiku labai 
ūmai ėmė darbuotis, o spor
tininkų tarpe Clevelandas 
iki šiol turėjo merginų mo
nopolį—jie laimėdavo veik 
visas lenktynes, ruošiamas 
merginoms. Masšchusetts ir 
Brooklynas, jau neskaitant 
New Jersey ir Philadelphia, 
duos ne tiktai clevelandie- 
čiams, bet ir Chicagai labai 
daug kompeticijos Brookly- 
ne rugpjūčio 25 dieną.

Vidurinio amžiaus jau
nuoliai (tie, kurie yra tarpe 
16 ir 18 metų amžiaus) ge
rai rengiasi, taipgi. Numa
toma, kad Binghamtonas, 
jei nesirūpins šiais metais, 
kaip anksčiau rūpindavosi, 
turės atiduoti savo karūną 
Baltimorei, nes tokio am
žiaus jaunuoliai Baltimorėj 
jau seniai rengiasi kelionei 
ir laimėjimui.

Taip atrodo prospektai 
šiais metais. Kaip iš tikrųjų

London. — Anglai priso- Greenland!jos, kad užkirst 
dino minų į vandenyną tarp kelią kariniams vokiečių 
Norvegijos, Islandijos ir laivams.

Cibulskis, Maspeth 13.10
Sasna, Brooklyn 7.10
P. Jakubaitis, Westville 9.40 
Paukštys, R. Hill

St. Jasilionis, Binghamton
P. Čepulis, Southbury 
Straukas, Chicago 
Rinkevich, G. i Rapids 
Ginaitis, Detroit

B. Muleranka, Hartford

138 P.
81

205
185

20
225

79
66
52
68

S.
K.

8.70
11.80

4.50
18.80
12.10

7.00
15.60

J.
S.
P.
J.

6.30
31.80

7.70
12.30

5
31
25
90

148 
236

22
43
31
91

200
81 

185
24
13
20
87 

161
16

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

V. J. aKspar, Newark
A. Laučius, Lewistone \ 
P. Paserskis, Baltimore 
V. Danelis, Youngstown 
F. Saučiulis, W. Frankford 3.40
M. Janavičienė, Washington 7.30 
J. Vasiliauskas, Cleveland 20.60
B. Radžiavičius, W. Barre 3.20

Laučius, Lewistone 1.00 
Gudžinskas, Schenectady 1.60 
Makutenas,, Hillside 
Sasna, Brooklyn 
Paukštys, Rr Hill

Bender, Brooklyn, 
Bakanauskas, Easton 
Jasilionis, Binghamton 
Diamont, Pittsburgh 
Baltrušaitis, Seattle

B. Paserpskis, Jersey i

Viso įplaukė $309.80
Birželio Mėnesį Išeigos

Sekret. ir knygio alga už birž. 50.50 
Prenumeratų atmokėta $26.00
“Viliai” už ALDLD garsinimą 20.00 
“Keleiviui” už knygų garsinimą 
Už knygų ir “Šviesos” eksp. 
Už atvirutes “Šviesos” reikale 
Anglų knygų pirkta jaunuoliam 
Už kablegramą į Lietuvą 
Už paveikslus “Šviesai” 
Prenumeratų atmokėta 
Atmokėta už brošiūras AF 
Pirkta “Ulus. World History” 

nariams

A.
A.
B.
S.

• (Kampas Roebling St.)

• Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 88625.95
9.10

21.80
4.20
4.00

18.70
4.10
5.30

21.90
92
19
79
66

147
185

.30
3.10

50.00
9.50

15.20
1.60
3.00
5.00

74
28

K. 
St.
J.
M.

J.
J.

Chuplis, Springdale 
Žemaitis, Waterbury

11.20
4.10
4.90
1.50
4.20

! 4.60
4.10

23.80 
City 

13.70 
10.70 
16.80

13.25
53.00

5.00
21.92

3.95
2.00
7.86

.50

25.00

e Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy-
• nūs ir Likerius Reikia Pirkti Patin-
* karnoj Krautuvėj

2 Manhattan Liquor Store

Viso

“Laisvei” aukų 
“LB” aukų 
prenumeratų 
sausį, vasarį

$50.50
1.00
5.00
7.25

Viso išeigų $228.98

SUTRAUKA
Balansas buvo
Įplaukų

Kartu
Išeigų buvo

ii’bus, dar dabar sunku pasa- 
i kyti, nes dar tik rengiamasi, 
i Niekas negali žinoti iš kal
no, kas bus laimėtojais, bet 
visgi smagu matyti, kaip 
smarkiai mūsų jaunimas 
rengiasi parodyti savo fizi
nius gabumus sporto srity
je. Jie verti už tai didelės 
pagarbos ir paramos.

Geriausi Sportininkai 
Dalyvaus

Kaipo specialį įvykį laike 
lenktynių, manoma sukvies
ti lietuvius čia gimusius, ku
rie visoje Amerikoje yra ge
riausiai pasižymėję, tarpe 
savęs lenktyniuotis. Jų tar
pe yra nemažas skaičius ir 
LDS narių—tokie garsūs 
sportininkai kai Ray Apols- 
kis iš Roselando, Tranacich 
iš Norwoodo, broliai Radvi
lai iš Stoughtono, Alfred 
Blozis iš New Jersey ir kiti 
dalyvaus tose specialiai dėl 
jų surengtose lenktynėse. 
Bus įdomu pažiūrėti.
Remkite LDS Sportininkus

Dabar reikia visiems susi- Pav. M. Motuzas, Marham 
domėti ir pagelbėti mūsų 
jaunuoliams iš įvairių kolo
nijų atvykti New Yorkan. 
Reikia sukelti finansų. To
kiam darbe labai daug gali 
padėti ir suaugusieji. Taip
gi nemažas skaičius gerų 
sportininkų randasi ir su
augusių kuopose — tiems 
jaunuoliams irgi reikia su
teikti pagalbą, reikia jiems 
finansų dėl kelionės į olim- 
pijadą. Reikia juos paragin
ti, kad dalyvautų joje.

Todėl visi darban padary
ti šią olimpijadą tokia di
dele, tokia sėkminga, kad 
nustelbtų visas iki šiol su
rengtas lietuvių sportinin
kų lenktynes.

—J. Ormanas.

įplaukė $792.90

Balandžio Mėn. Išeigos
Sekret. ir knygio alga už balan

džio mėnesį
Atmokėta
Atmokėta 
Atmokėta 
Randa už

kovą, 1940
Vajaus reikale išlaidos
Atmokėta prenumeratų ir aukų
Anglų kalboj knygų pirkta 

jaunuoliams
Pašto ženklelių pirkta už
Išlaidos knygų ekspedicijos

Viso išeigų

Sutrauka:
Balansas buvo
Balandžio -įplaukos

Kartu 
Išeigos

136
104
132
55
34
14

116
84

155
85

2
212

11
17

221
52
22
20
50

218
116
49

129
35

$634.66
309.80

$944.46
228.98

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

elova išleido į visuomenę atsišaukimą, kuria
me, išdėstęs, kaip buvo suvaržytas darbo 
žmogui kultūros siekimas prie senojo reži
mo, pareiškė:

“Naujoji liaudies vyriausybė yra pasiry
žusi įtempti visas savo jėgas mūsų be galo 
gabios, bet ilgus metus tautininkų režimo 
prislėgtos ir paniekintos tautos kultūrai pa
kelti, mokslo ir tikrojo, o ne tautininkiško, 
meno šviesa nušviesti nuskurdusius kaimus 
ir miestų dirbtuves.

“Šalia suaugusių švietimo, kuris švietimo 
Ministerijos jau pradedamas organizuoti, P. 

-Respublikos Prezidentas vienu pirmųjų savo 
aktų įsteigė Liaudies Kultūros Fondą. Tą 
Fondą įsteigus, pildosi ilgametė tiek mūsų 
liaudies, tiek iš jos išėjusios mūsų inteligenti
jos geriausios dalies svajonė. Liaudies Kultū
ros Fondo įsteigimas—tai didžiulės reikšmės 
faktas, rodąs, kad Liaudies Vyriausybė nuo 
žodžių tuoj eina prie konkrečių darbų.

“Kultūros Fondas nori ateiti į pagalbą 
kiekvienam naudingam pačios mūsų liaudies 
kultūros darbui. Pono Respublikos Preziden
to pavestas, aš atidariau prie Lietuvos Ban
ko Kaune, Valstybės Taupomųjų Kasų sky
riuje, paprastą einamąją sąskaitą, vardu: 
Liaudies Kultūros Fondo Paprastoji Einamo
ji Sąskaita Nr. 3366.“ Visi geros valios pilie
čiai, kurie nori paremti Liaudies Vyriausy-

bei ir drauge visai liaudžiai,taip rūpimą tau
tos sąmoninimo darbą, prašomi savo aukas 
Liaudies Kultūros Fondui įnešti į bet kurį 
Liedavos Banko skyrių arba bet kurį Valsty
bės Taupomųjų' Kasų skyrių, į “Liaudies 
Kultūros Fondo paprastąją einamąją sąskai
tą Nr. 3366.“ (Valst. Taupomųjų Kasų sky
riai yra kviekviename Lietuvos pašte). Vy
riausybė Liaudies Kultūros Fondo organi
zavimą tuojau pradeda ir praneša, kad kiek
vienas visuomenės sudėtas centas bus sunau
dotas mūsų tautos kultūrinės srities pastan
goms paremti.“

NAUJOS KNYGOS LIETUVOJE

pastogėj,“ 'Spaudos 
veikalą ‘'Laumės liau- 
A. Venclovos kelionių 
“Per kalnus, ežerus ir

Lietuvos knygų leidyklos paskutiniu laiku 
išleidžia visą eilę didesnių veikalų. Sakalas 
išleidžia prof. Vinco Krėvės Mickevičiaus 
apysakas “šiaudinėj 
Fondas — jauną jo 
dies padavimuose,“ 
įspūdžius po Europą
miškus“ ir Justo Paleckio Frolovo knygos 
“Mano pažintys su gyvuliais“ vertimą, be to 
A. Venclovos įžymią Knuto Hamsuno kny
gą “Didysis rogių kelias.“ Prof, Zenonas Ivins
kis baigia rašyti mokslinį veikalą “Lietuvos 
prekyba su Prūsais XVI šimtmetyje“ ir kartu 
su Dr. A. Šapoka ruošia spaudai naujai papil
dytą “Lietuvos istorijos antrą leidinį.“

37.50
61.00
57.00

57.44
25.00
20.00

$321.69

$91.56
792.90

$884.46
321.69

Balansas $715.48
D.

O.

M. šolomskas,
ALDLD CK Sekr.

Depsienč,
ALDLD CK Iždininke.

Auga Liaudies Kultūros 
Fondas Lietuvoje

• Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

UVBK4
plaukia aukos. Dar 
Fondą įsteigiant, jam 
aukota 2,220 litų ir 
perkelta į Liaudies 

einamąją

DUONA
^B\SCHOLE5 BAKING k

532 Grand Street, Brooklyn

$562.77

Mėnesį
$23.21 

19.50 
14.10 
5.50 

11.20 
4.10 

12.10 
14.30 
16.45 
2.30 

15.40 
13.80 
11.50 
4.50 
5«10 

36.10
2.00 

14.90 
9.00 
8.80 
5.20 
1.00 
2.50 

12.40 
2.00 

13.50 
8.80 
4.60 

13.60 
7.60 
1.00 

21.55
3.10 
5.30 

11.60 
5.20 
7.10 
4.80 

11.50 
12.00 
9.80 

10.30 
11.30 
3.70 
7.20 

13.80 
14.10 

3.30 
20.70 

3.00

Balansas
Įplaukos Gegužės i 

F. Shimkus, Kearny
Guzevich, Chicago
Kavaliauskiene, Tacoma
Sakalauskas, B’klyn
Puidokas, Rumford

O. Šemberienė, Minersville 
A. J. Matukaitis, Chicago 
V. Prapestienė, Paterson 
M. U. Kizys, Worcester

Benkus, Haverhill
Williams, S. Boston 
Maziliauskas, Bayonne 
Jančius, Worcester 

K. Motuzą, Shenandoah 
A. Lukchis, Bloomfield

Ginaitis, Detroit
Vasiliauskas, Cleveland
Jasilionis, Binghamton
Bulis, Rochester

M. Long, Scotville
A. J. Matukaitis, Chicago
J. Skerston, St. Louis
A. Shaffer, Spring Valley
K. Bagdonas, S. Bend

K.

S.

S.
V.
K.

J.
J.
S.
J.

Kaunas. — Į Liaudies vy
riausybės naujai įsteigtąjį 
Liaudies Kultūros Fondą 
jau 
prieš 
buvo 
jau
Kultūros Fondo 
sąskaitą N r. 3366. Norintie
ji prisidėti prie Lietuvos 
liaudies kultūros pakėlimo, 
gali aukoti į Fondą kad ir 
mažiausiomis sumomis. Au
kos siunčiamos Lietuvos 
Bankui, pažymint “Liaudies 
Kultūros Fondo einamoji 
sąskaita Nr. 3366.”

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 j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, i krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

216
83

145
20

147
161

1
24

189
52

101
11
39
10

190
133

19
141

34
94
77
64
23

146
14

F. Kazeliunas, Brooklyn 
P. B. Kaupas, Muskegon 
J. J. Pupis, Los Angeles 
St. Jasilionis, Binghamton
J. Weiss, Brooklyn
K. A. Žukauskas, Seattle
K. Rušinskienė, Brooklyn 
J. Bender, Brooklyn
A. Liktoras, Portland 
J. Ginaitis, Detroit 
P. Vinclovas, Bedford 
J. Jančius, Worcester 

Šlekaitis, Scranton 
Šmitienė, Phila.

N. Simanas, Cleveland
A. J. Pranaitis, Camden 
J. Urbonas, Chicago
L. Tureikis, Phila.
S. Puidokas, Rumford 
J. Jurgaitienė, Kenosha
G. Stasiukaitis, Cliffside 
J. Julius, Moline

Sungaila, New York 
Jagminienė, Chicago 
Šemberienė, Minersville

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,“ bet 

Smetonos valdžia “Laisvės“ neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukrjušino cenzūros retežius ir “Laisvė“ jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir „giminėms. 
“Laisvės“ kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas

J.

K.
M.
O.

Viso

$50.50
7.14 

36.00 
.55

5.77 
3.00

įplaukė $495.41
Gegužės Mėnesį Išeigos 

Alga už geg. sekr. ir knygio 
Už? 500 pabudimų atviručiu 
Už išsiuntimą “Šviesos’ No. 2
Už brošiūrą “Saugokitės Vėžio” 
Jaunuoliams pirkta knygų už 
Už prenumeratą “LB” 
Randa už balandį, geg. ir birž. 37.50 
Atmokėta aukų LKP 6.00
Atmokėta aukų Isp. kovotojams 2.00 
Pašto ženkelių pirkta už 18.00
Už atspausdinimą “Šviesos”' 

No. 2

Viso išeigų
Sutrauka:

Balansas buvo
Gegužės įplaukos

Kartu
Išeigų buvo

257.06

$423.52

$562.77
495.41

, $1,058.18
423.52

$634.66

Įplaukos Birželio Mėnesį
Pav. F. Gųdišauskas, Herrin 
131 St. Leesis, SaginaW 
Pav. J. Urbon, Donora

A. Rudzinskas, Sommerville 
2 V. Williams, So. Boston

A. Mikelionis, Gary 
J.. Kraus, Hart.
J. A. Dementis, Chicago
M. Arrlson, Bridgeport1 
J. Miskeliynas, Newark 
M. Bacevičius, La Parte n 
P. Paserskis, Baltimore 
P. Čigas, Cleveland 
J. Rūbas, Middlefield 
L. Bekis, Rochester, 
J. Urbonas, Chicago 

Varanecklenė, Detroit
V. Sutkienė, San Francisco 

VaikŠnorienė, Cicero
A. Glebavičius, Gardner 
J. Chuplis, Springdale 
J. Putrius, Lynn

Balansas

8

A.

K.

1.50 
9.65 
3.0ft 

- 9.30
3.50 

14$Q 
13.70 
;3.15 
J0.00 
16.20 
‘ 6.30
6.30 

10,50 
11.50

3.20 
* 4.00 
4 9.10 
10.70 
11.40 
22.40

9.20 
4.50

123
207
187

63
5

36
25
57
51
50

’ 19
188
153

92
53
74

119
Pav. F. Balčiūnas, Easthampton 1.60
149 A. Urlakis, Phila

24 J. Bender, Brooklyn
3.00

3.204

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street 

Arti Central Skvero
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.: TRObridge 6330
OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestini “Laisvės“ Administra-tę

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

xxxxxxxxxooooooooc

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

Puikiausia berniukui ar mergaitei dovana — tai naujas Remington Type
writer's. Artinasi mokyklų baigimo sezonas — Graduations. Apdovanokite 

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėlė.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 Deluxe

834.50
849.50

Remington Model No'. 1 Deluxe 859.50
Tuojau užsisakykite per “Laisvę,” 

nes “Laisvė” savo skaitytojams 
duoda didelę nuolaidą.

Deluxe Noiseless Portable 867.50
Parašykite “Laisvės“ Administracijai klausdami inform ici jų, t a is prisiusime jums 

z cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

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

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

! ■'S•• s

šeštadienis, Liepos la, 1940 FenHfflS ęuslapll

TIK TIEK ATSIEKĖ
Rumboniškis.

(Pabaiga)

—Labai gaila, bet darbo rankų turiu 
gana. Ir kad ir prie geriausių norų, aš 
negalėčiau tau bent kokį darbą surasti.

ir lyg ir duodamas Antanui suprasti, 
jog reikalas su juo baigtas, bosas pasi
taisęs sukinamoj kėdėj ir atsidaręs stal
čių, ėmė vartelioti ten visokias popieras.

Antanas dar bandė įrodinėti bosui, jog 
jis šioj kasykloj dirbo prieš išeisiant į 
karą, ir dabar ką tik sugrįžo iš karo, iš 
Franci jos, todėl jam dabar turėtų suras
ti vistiek kokį nors darbą. Juk buvo ža
dėta, kad darbai, pargrįžusiems karei
viams iš karo užtikrinti,—sakė Antanas 
bosui.

—Apgailestauju, bet aš to niekam ne
su žadėjęs. O jei aš būčiau tai kam pri
žadėjęs, tai dabar tikrai prižadą išpil
dyčiau.

Antanas, lyg ir piktai, lyg ir protes
tuojančiai, dar sako: “Aš kariavau už 
Dėdę Šamą (Uncle Sam), tai vistiek man 
darbą turėtų dabar duoti.”

Bosas pakilęs pasiėmė didelę aliejinę 
lempą ir ją betaisydamas, davė Antanui * 
suprasti, jog jis, bosas, negali su juo 
ginčytis ir gaišti bereikalingai laiką; jis 
privalo eiti savo pareigas, kaipo mainų 
užveizda—turi eiti į kasyklą. O kad An
tanas nekvaršintų jam daugiau galvą, 
tai ironiškai nusišypsojęs įdrėbė:

—Jei tamsta kariavai už Dėdę Šamą, 
tai lai tas Dėdė Samas dabar tamstai ir 
darbą duoda. O aš nieko su tuo neturiu 
bendro.

Antanas, išgirdęs tokį boso atsakymą, 
jautėsi kaip antausį gavęs: tik pastyro ir 
nežinojo nei ką daryti, nei ką sakyti. 

 

Dabar Antanas tikrai pamatė, kaip/Al- 

 

binas buvo teisingas; kaip Albino žodžiai 
išsipildė nuo A iki Z. Antaną tik apmau
dą ima dėl jo tokios lengvatikystės. Juk 
jei jis būtų tai žinojęs, jei jis būt tikėjęs 
Albino žodžiams, jis niekados nebūt įsi
rašęs į kariuomenę. Tegu jį būt nors už
tai ir slapuku (sliakeriu) vadinę, bet už
tat jis, Antanas, šiandien nors savo čie- 
lą sveikatą turėtų. O dabar... Dabar 
krūtinėj kažin kas keistai jaučiasi nuo 
tos dienos, kada jų visą tabūną išvedė 
iš apkasų apjakintų nuodingomis dujo
mis Argonne’o sektoriuje. .0 čia dar, va, 
toks dabar pašlemėkas, bjaurybė gali ty
čiotis, kad “lai Dėdė Samas duoda ir 
darbą.”

Antanas tik paspaudęs kepurę drūčiau 
ant galvos ir kietai užtrenkdamas mainų 
raštinės duris, išėjo savais keliais, pyk
čiu netverdamas. Ir ko daugiau Antanas 
mąstė apie tokį boso atsisakymą duoti 
jam darbą, to jis daugiau pyko. Tai vis
kas ką dabar Antanas ir galėjo padaryti, 
tai pykti. Bet ką jau su pykčiu gali at
siekti, tai kitas dalykas.

Antanas be darbo visgi ilgai nebuvo, 
nes greito pokarinio krizio anglių kasyk
los dar buvo kaip ir nepaliestos. Nors,

tiesa, kad jau ne bosai j ieško darbinin
kų, bet darbininkai darbų, visgi darbas 
dar buvo galima susirasti. Todėl ir Anta
nas, pa j ieškojęs šen-ten, darbą gavo ki
toj kasykloj. Vienok Antanui nebuvo lai
mės ilgai džiaugtis darbu ir išnaujo, 
kaip iš numirusių atsikėlus, pradėti gy
venimą. Kasyklų sunkus darbas, dulkės, 
dūmai vis blogiau ir blogiau ėmė atsi
liepti ant Antano sveikatos. Mėlynos, 
skaidrios Antano akys paliko kaip apsi
niaukus dangaus mėlynė bei dvi vystan
čios žibuoklės. Skaistus, raudonas Anta
no veidas išblyško, išdžiūvo, ir vieton pil
no, apvalaus veido, tik žandikauliai išsi
kišo, o kur buvo apvalainas pagurklis, 
tai tik smailas, kaip platus kaltas, atsi
kišę smakras. Iš tiesios, petingos figū
ros, paliko tik baidyklės šešėlis, tik 
griaučiai oda apdengti. Spėkos pas An
taną greitai nyko su kiekviena diena, o 
pagalios ir visai paguldė į lovą, iš kurios 
Antanui jau nebuvo lemta atsikelti.

Dangus paniuręs, apsiniaukęs juodais, 
kaip švinas, debesiais. Smulkus, kaip 
migla lietus dvelkia ir vilgo žemės 
murziną ir dulkėtą veidą ir šią visą ka
syklų aplinkumą. Rodos, kad šiandien 
kaip ir kokia gedulių diena—viskas ver
kia, viskas liūdi. Toli už miesto, prie ny
kaus šlaito, ant mažo kalnelio, kuris tik 
primena želvės kuprą, skardus, bet liūd
nas trimito balsas suardė grabinę tylą 
taip, kad net ramiai miegojęs šlaitas pa
budo ir sudejavo, kaip pažeistas. Dar 
trimito balsas kur nors toli miške aidė
jo, kaip keturių šūvių salvė sutrenkė 
kietai, kad net šlaitas krūptelėjo ir atsi
liepė, trakt! žvaigždėta vėliava uždeng
tas karstas skendo kapo gelmėn, o dau
gelis galvų, apsiniaukusiais veidais, nu
svirę žemyn, kaip kokie kaltininkai, žiū
rėjo lydinčia akių žiūra į skęstantį duo
bėn karstą. Saulė iškišo savo skaistų 
veidą pro mažą, kaip kokį mažą langelį, 
juodų debesų prošvaistę ir paspėjo dar 
atsisveikinti, pabučiuoti Antano skęstan
tį karstą į duobę ir vėl skubiai užsisklei
dė dar juodesnių debesiu^ kaip kokiu, ge- 
dulio šydu. Šioji nyki aplinkuma dar ny
kesnė paliko. Nuskendus karstui į duo
bės dugną, tik vienas ilgas atsidusimas, 
iš pat gilumos daugelio krūtinių suūžė, 
kaip pušaitė paliesta lengvo vėjelio ir 
visi palydovai, nei neatsigrįždami atgal, 
nuėjo per kalnelį, palikę Antaną amži
nai ramybei, o mirtinai šalnos pakirsti 
žolynėliai ir nuvytę kvietkelės blaškomos 
rudenio vėjo liūdnai lingavo palydovams 
lyg tiksliai primindamos vien tik mir
tį ir kapų amžinybę.

Tai tiek tik Antanas užsitarnavo ir tik 
tiek jam ir buvo suteikta garbės, kuri 
taip greitai dingo, išnyko, kaip ir trimi
to balsas ir salvės dūmai kur nors užu 
šlaito, rudenio liūdesyj skęstančiam miš
ke.

Naujos Anglijos

“Laisvės” Piknikas
Šį metą “Laisvės” piknikas 

Maynard, Mass., nepasisekė. 
Liepos 4 d., nuo vidurnakčio, 
kaip pradėjo lyti, tai lijo iki 
dešimtos ryto. Mes, sobosto- 
niečiai, kurie turėjom dirbti 
prie vartų piknike, buvom, su
sitarę išvažiuoti kaip devy
nios. Susirinkom paskirtu lai
ku, bet lietui lyjant, tarėmės 
išsiskirstyti, nes sprendėme, 
kad piknikas vistiek neįvyks. 
Pagaliaus nusprendėme pasi- 
važinėt ir atvažiavome May- 
nardan. Bet vistiek, nors ma
žai, bet dar lijo. Na, tai ir 
pradėjome pikniką lietuje.

Antrą valandą žmonės pra
dėjo važiuoti ir jų privažiavo 
apie penki tūkstančiai! O jei-

• gu būtų neliję, aišku, kad kita 
tiek būtų atvažiavę.

Kaip ten nebūtų, bet šis 
piknikas buvo daug skirtin- 
gesnis už kitus mūsų pikni
kus. Mat, tą dieną mes ap
vaikščiojom šios šalies 164-tą 
nepriklausomybės šventę ir tą 
pačią dieną Bostono laikraš-

šimt tūkstančių kariuomenės 
susivienijo su Sovietų Raudo
nąja Armija! Perdėm visą 
pikniką daugiau beveik ir ne
buvo kitas kas kalbama, kaip 
tik dabartinis Lietuvos per
versmas. Visur draugai būre
liais šnekučiuojasi, juokauja 
iš praeito Smetonos režimo ir 
dabartinio jo likimo. Tai bu
vo Naujos Anglijos ir dienraš
čio “Laisvės” skaitytojų ben
dro džiaugsmo piknikas.

žinoma, šiame piknike buvo 
ir mūsų oponentų. Vienoj vie
toj užtikau būrelį gana karš
tai debatuojant.
karščiavęs traukia:

—Kam gyventi? Kas iš 
Ateina bolševikai, viską 
ma ir dėkis kur nori! Aš nie
kad nesutiksiu, kad mane bol
ševikai valdytų, žmogus dirbi 
ir nežinai kam.

—Bet, brolau, jau trečias 
menesis kaip nedirbi ir trečia 
savaitė kaip gaspadinei už 
burdą nemoki. Tai ką gi iš 
tavęs galėtų bolševikai atim
ti ? Iš tavęs nieko negalima 

čiai pranešė, kad Lietuvos de- atimti, nes tu nieko neturi.

Vicnas įsi-

to? 
ati-

Jeigu dabar bolševikai užeitų, 
tai iš tave nieko neatimtų, bet 
dar tau turėtų duoti ant pra
gyvenimo. Kas liečia valdy
mą, tai ir pats sveikas prie 
tos valdžios prigulėtai, na, ir 
jeigu pats save suvaržytai, tai 
juk tavo paties kaltė būtų. Su 
darbu tai yra visai atbulai. 
Dabar dirbi, o tavo savininkas 
gal kur Londone ir jis ne tik 
kad tavęs nepažįsta, bet kaip 
gyvas net “tavo” dirbtuvėj 
niekad nėra buvęs. Tuomet 
dirbtai sau, o ne kitam.

Šiame piknike bandžiau su
eit su skirtingų kolonijų drau
gais ir patirti, kokia pas juos 
nuotaika link dabartinio pasi
keitimo Lietuvos valdžioj. Vi
sur didžiuma pritaria naujai 
vyriausybei.

Programa buvo nedidelė, 
bet gera. Pirmiausia sudaina
vo kelias dainas Norwoodo 
vyrų grupė, vadovaujant M. 
K. Boliui. Paskiau sekė Ru
sų šokikų grupė. Rusai labai 
gražiai sudainavo kelias liau
dies dainas ir pašoko savo 
tautiškus šokius. Publika pa
prastai tokiuose parengimuo
se programos metu neužsilai
ko ramiai, nes ji būna, taip 
sakant, liuosa ir tankiai per 
“linksma.” Bet šį sykį stebė
tinai ramiai užsilaikė; net vai
kučiai išvetrę akutes stebėjo

Rusus šokikus. Kiekvieną nu
merį publika sveikino aplodis
mentais: Na, o pašokus “Ka
zoką,” publika plojo 
“ura” ir “bravo.”

Prakalbas pasakė 
Anglijos Komunistų 
Sekretorius ir Kandidatas į 
šięs šalies senatorius nuo 
Mass. Valstijos Phill. Frank- 
feld ir “Laisvės” red. R. Mi- 
zara. Abu kalbėtojai pasakė 
entuziastiškas, momentui pri
taikytas kalbas. Po prakalbų 
Mizara perskaitė rezoliuciją, 
sveikinant naują Lietuvos vy
riausybę. Rezoliuciją publika 
priėmė vienbalsiai, šaukdami 
Lai Gyvuoja Laisva Lietuva!

Piknike tvarka buvo viena 
iš pavyzdingiausių, kokią aš 
kada esu matęs. Visi draugai 
ir draugės savo pareigas atli
ko kuopuikiausiai. Niekur 
darbininkų nebuvo per daug, 
nei per mažai. Moterys gana 
gerai darbavosi prie bendro 
stalo; gana daug tikietų par
davė įvairiems laimėjimams. 
Taipgi jos daug paplatino sa
vo laikraštuko “Moterų ži
nios” ir surinko nemažai au
kų dėl leidimo ‘įvairios litera
tūros.

Dovanas laimėjo įvairios 
kolonijos; vieną dovaną lai
mėjo Chicago, Ill.

šis piknikas tik patvirtina, 
kad mes turime didelę simpa
tiją lietuviškoj visuomenėj.

Diena buvo lietinga ir šal
ta (oro biuras sakė, kad to
kia šalta diena 4 liepos buvo 
42 metai tam atgal), o publi
kos automobiliais suvažiavo 
apie penki tūkstančiai.

Reikia pastebėti, kad pikni
kas buvo gerai garsintas. Vie
noj vietoj, kur kliubo bosu 
yra sklokininkas, mūsų skel
bimus jis degino, o mes jam 
pristatėm vis daugiau. (Ir tai 
vadinate garsinimu!—Red.).

Bristol. Conn
ir šaukė:

Liepos 4 d. Legiono Benas ir 
Keistučio draugija rengė sa
vo nuosavam darže pikniką. 
Vieta netoli nuo Bostono, tik 
vienas “karteris,” bet publi
kos nebuvo, išskiriant beną 
rengimo pikniko komitetą.

Jaunutis.

liepos 5-tą. 
gaspadorius išdavė 
kad birželio 22 d. 
Tacomos ir Seatties 
kuopoms davė pel-

dideles 
liaudies

Tacoma, Wash.
ALDLD 132 kuopos susirin

kimas atsibuvo 
Piknikų 
raportą, 
bendras 
piknikas
no po $16.82. Pikniko pelnas 
dar likosi niekam nepaskir
tas, kadangi dabar visų akys 
atkreiptos"1 yra į Lietuvos jau
nąją valdžią ir laukiam ko
kios tai Lietuvos naujoji val
džia iš mūsų pareikalaus pa
ramos dėlei sustiprinimo. Juk 
mes žinom tą, kad Smetona 
nešdamas savo kudašių pas 
Hitlerį baisiai apiplėšė Lietu
vą, kurią jis taip “mylėjo” su 
savo tautininkų partija. Pasi
rodo, kaip tas sutvėrimas my
lėjo Lietuvos liaudį, . pirkda
mas sau užsieniuose 
plantacijas už tos 
prakaitą.

Ačiū Amerikos centrams 
LDS ir ALDLD, kurie varde 
šių didžiulių organizacijų 
karštai pasveikino Lietuvos 
jaunutę valdžią, kuri gavo vie
ką per nuoširdžius draugus 
Sovietus.

Dabar vardan ALDLD 132 
kuopos padėkavojam visiems 
tiems, kurie atsilankė į bir
želio 22 d. pikniką ir mus 
bendrai parėmė. Dabar vėl 
širdingai užprašom į paskutinį 
mūsų bendrą pikniką, kuris 
atsibus rugpjūčio 3 d. Lakė 
Geneva.

Gerbiamoji publika, kviečia
me skaitlingai atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti, nes 
vasara ir visa gamtos grožė 
greitai užsibaigs. Draugai 
oregoniečiai, kurie nebuvote 
praeitam piknike, būkite rug
pjūčio 3-čios. Raymondiečiaii 
ir aberdeeniečiai ir visų ma
žesnių miestelių lietuviai, at
silankykite visi ir visos, būsite 
patenkint. Pelnas nuo pikni
ko bus sunaudotas svarbiems 
darbininkų reikalams. F. K.

Dvejos Sidabrinės Vestuvės
Birželio 8 d. buvo sureng

tas pokilis dėl draugų Anta
no ir Anelės Lukošių jų 25 
metų vedybinio gyvenimo. 
Vaišės buvo Lietuvių Kliubo 
parke. Kadangi draugai Luko- 
šiai yra draugiški žmonės, tai 
ir svečių netrūko, ne tik bu
vo iš Bristolio, ale ir iš toli
mesnių miestų, kaip Terrville, 
Waterbury, Hartford, Thom- 
sonville, Paquonock, New Bri
tain, Collinsville, Fortsville ir 
1.1. Laike pokilio buvo įtekta 
dovanos ir geri linkėjimai nuo 
draugų ir giminių. Po vaka
rienei prasidėjo šokiai, kurie 
traukėsi iki vėlumai. Svečiai 
skirstėsi visi linksmi, velyda
mi draugam Lukošiam sulauk
ti dar 50 metų sukaktuvių.

Rengėjais buvo jųjų vaikai 
Onutė ir Jonukas Lukošiui, Y. 
Simanavičicnė, A. Taurinskie- 
nė, D. Dauginikienė-, J. Šilans- 
kienė, A. May. Linkim drau
gam Lukošiam geros sveikatos 
ir ant toliau taip draugauti su 
visais, kaip iki šiol.

Antros vestuvės, tai draugų 
Petro ir Agotos Taurinskų. Jie 
minėjo 29 d. birželio savo 25 
metų sukaktuves. Kaip vieni, 
taip ir kiti draugiški, tai ir 
svečių netrūko. Draugų Tau
rinki] pokilyje taip pat buvo 
svečių iš Westfield, Mass., 
Oakville, Terrville, Collins
ville, Waterbury, Fortsville. 
Kitu neteko ir sužinoti. Ren
gėjais buvo, pirmutiniais, jų 
vaikai, Bronius ir Aldona Tau
rinsimai, taipgi Alex Misaitis, 
D. Danielienė, Rose Pilipaitis. 
B. Woveriene, A. Marcinkevi
čienė.

ž m o n ių dalyvavo gana 
daug, draugai Taurinsimai ne
galėjo atsidžiaugti. Laike va
karienės buvo įteiktos dova
nos. Draugai Taurinsimai la
bai gražiai padėkavojo gimi
nėm ir draugam ir rengėjam 
už dovanas, už darbą ir už 
atsilankymą ant jųjų pokylio. 
Svečiai linksminosi iki vėlu
mos. Skirstydamiesi namo vė
lino draugam Taurinsimam dar

sulaukti ir auksinių vestuvių.
Taip ir aš vėlinu nuo save 

kaip vieniem, taip kitiem, lai
mingo gyvenimo ir ant toliau, 
kadangi ne visi ta laime gali 
džiaugtis, 'ne visi sulaukia tos 
laimes apvaikščioti 25 metų 
sukaktuves.

Viena iš Dalyvių, A. M.

Rezoliucija, Užginanti Lietu
vos Naująją Valdžią

Mes, Bridgeport© lietuviai, 
susirinkę į masinį susirinkimą 
birželio 30 d., 1940 m., 407 
Lafayette St., džiaugsmingai 
užgiriame naują Lietuvos val
džią su Justu Paleckiu prie
šakyje ir pasižadame remti 
jos darbus, kurie bus dėlei 
Lietuvos nepriklausomybės iš
laikymo.

Susirinkimo pirmininkas, 
Juozas J. Mockaitis.

Montello, Mass.
Mes pasiuntėm sekamą pa* 

sveikinimo telegramą:
Prezidentui Justui Paleckiui 

ir visai Lietuvos vyriausybei, 
Kaunas, Lietuva.

Montellos Lietuvių Suvienytų 
Draugijų Bendro Fronto Ko
mitetas, varde 1,500 organizuo
tų lietuvių, sveikina naują Lie
tuvos vyriausybę ir pasitikų 
kad ši vyriausybė užtikrins ci
vilines teises Lietuvos žmo
nėms.

Tegyvuoja Laisva Lietuva!
A. Sauka, pirm.
5. Baronas, sekr.
V. Ambrose, iždin.
G. Šimaitis, fin. sek.

London. — Angliją bijo; 
kad vokiečiai ir italai gali 
įsiveržt į Airiją ir iš jos 
blokaduot bei ‘ užpuldinet 
Angliją.

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

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

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

427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.

Ekskursija Traukiniu
Rengia LDS 8-ta kuopa naudai dienraščio “Laisves”

Išvažiavimas prie Lake Hopatcong, Nolan’s Point Park, N. J

LAKE HOPATCONG
Didelis ežeras, puikios maudynės, šokiam 

salė ir gražus miškas piknikui.

Rugpjūčio 4 Augus!
19 4 0

TIKIETAS ROUND TRIP $1.00

Bus ant Vietos Gaminami Karšti Valgiai ir Turėsi
me Šaltų Gėrimų. Linkime Gero Apetito

Pusryčius galėsite gauti ant traukinio, rengėjai patarnaus. 
Tik prašom nesivelint, nes traukinys turi išeit paskirtu laiku

Traukiniu nuvažiavimas ir sugrįžimas tik $1.00
Į PIKNIKĄ ĮŽANGA VELTUI.

Išanksto įsigykite traukinio bilietus. Juos galima gauti “Laisvės” 
ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y., ir pas platintojus.

Maudytis įžanga 10c. Samdantis kambarį su savo siūtu 35c. Sam
dantis kambarį ir siūtą 60 centų. «

Ekskursijai nepatartina labai puoštis. Rengkitės paprastai, taip kaip į 
beach’ius važiuodami, tai ant traukinio ir miške nereikės saugotis dulku lės.

Parsamdoma laivukai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong,

BROOKLYNIECIŲ AT YDAI: Liberty St., New 
York City traukinys išeis 8:45 a. m. (Day Light 
Saving Time). Brooklyniečiams geriausia priva
žiuot Jamaica Line traukiniu, išlipt ant Broad St. 
stoties, Downtown, ir nuo stoties eiti iki Liberty 
St. Ferry, Hudson River.

Jersey City Terminai, traukinys išeis 9:00 A. M. 
East 22nd St., Bayonne, traukinys išeis 9:15 A. M. 
EUzabethport, N. J., traukinys išeis 9:20 A. M. 
Elizabeth, N. J., traukinys išeis 9:25 A. M.
Newark, (Broad St.), traukinys išeis 9:00 A. M.

GRĮŽTANT ATGAL, TRAUKINYS APLEIS PARKĄ 8:30 V. VAKARO
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LICENSES
consumed the the

508

279

Beach 
Kings,

Law
Borough of Binokly 
be consumed off tl

i SAMUEL
‘1402 Church Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10131 has been issued to the undersigned

SAMUEL
636 Metropolitan Ave.

WEINER
Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1502 has been 'issued to the undersigned

issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn,

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

Alcoholic Beverage Control Law at

1057 
sell 
the Alcoholic 

Myrtle Avenue.

GELB
Brooklyn License No. 

undersigned 
Section 107

is hereby given that License 
has been 

beer at 
Alcoholic

1914 Avenue M,

issued to the • undersigned 
retail under geetion 107 
Beverage Control JLfvw at 

Avenue

NOTICE 
EB 689 
to sell 
of the

755 
County of 
premises.

FRANK JOHN STUTMANN & 
HENRY GRANNEMANN 

Certified Delicatessen 
tve., BrooklynNOTICE 

GBNOTICE 
GB 2260 
to sell

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 505 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

DOMBROWSKI MEMORIAL 
ASS’N, INC.

Brooklyn, N. Y

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 6830 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control 
636 Metropolitan A 
County of Kings, 
premises.

is hereby given that 
! has been issued to the 
beer at retail under

Beverage Control Law ai 
Borough of Brooklyn

NOTICE 
GB

hereby given that License No 
1963 has been issued to the under signer! 
sell beer at retail under- Section 101 
the Alcoholic Beverage Control Law al 

Woodbine St., Borough of Brooklyn

FORMAN
Wholesale Provisions

Brighton Beach Ave., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2496 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENJAMIN GAFINKEL 
Rosebud Dairy & Grocery

408 Central Ave., Brooklyn, N

sell
the Alcoholic Bever

508 Brigton 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
DB 5 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
4402 Church 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2171 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

41 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tl._ 

premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6924 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1718 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EARI. D. ALEXANDER 
Buckeye Market

1718 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 27 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 

age Control Law at 
i Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

ABE
Abe Forman’s

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2018 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Ave., Borough of B’klyn, 
to be consumed on

179 Reid

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JOHN
306 Parkville Ave.,

LOUIS TEROWSKY
812 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2323 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Parkville Ave. 
County of Kings, 
premises.

1IEYN
Brooklyn, N. T,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2481 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1644 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of King*, to be consumed off the 
premises.

JOHN J. DURKIN
164/ Sheepihead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

ings, to be consumed off the consumed on thepremises.

Y.467 1914
No. NOTICENo.

the thethe
the

CAT.OGER

No.
Y.347No.

the
at

710 -42nd
No.

to

the

No.6302 Bay
sellSt

No.
No.thethethe

182—7ththe
1130 Y.

I
No.No.Y.

9404
No.

the
given that License No.

sell 9316
No.

the

565the
No.

394 Etna 9122Brooklyn, N. Y.Lots Ave
No.

the
sell

the1597428 Bedfordthe the
No.hereby given that License No.

8703
No. Stuyvcsant Ave.. Borough of Brooklyn,

the193 Adams

■ the

N.6322— 1 Uh56 New Y.
No. No.

No.
the

N. Y.577—4ththe40 Lewis on No. No.
446 Lewis207 Hull Y.N.

No.No. No.

the

Y. thethe
No.

No.
2611 E. 1084 Y.

No. hereby given that License No. No.the the

Y.

theNo. No.
5516 -8th 6109

Nostrand Ave.,
No.

Y.the 33 Cedar the
No.No. sell 5903

J ay Street,No.
No.the

750/ Court520 Van No.
No.

5711
No. No.

Avenue, N.1605-1607 N. Y.the the the5523- 3rd

is hereby given that License No.
20 Central Y.107

No. No.No.

the

128—9 th
the

No.No.
4511

No No.
the

the
Y.

No. 593 3rd
NOTICE Ųt hereby given that License

to be consumedtheY.Brooklyn, N. Y.
563 Wilson 212 Foster N.4606—7 th

NOTICE

Kings, to be consumed on the
the

7362 E. 2nd1464—86th 216 Foster N.71 Utica 414Y.
Is hereby given that License No.No No.No. No.

theBorough of Brooklyn, Kings, to bp consumed on thethe
Y.108 Myrtle Y.285 Central Ave., 332 Foster2909 Ft. N.

No. No.No.

the

781 Marcy Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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

108 Myrtle 
County of 
premises.

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
he consumed off the

JOHN 
Ave.,

of 
736

PHILIP 
Ave., 828 

sell 
the

WILLIAM
3rd Ave.,

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

SAMUEL 
Ave.,

NOTICE 
GB 1839 
to sell 
of the . 
5523 — 
County 
premises

HANSEN & 
3rd Ave.,

Ave., 
Kings,

NOTICE 
GB 2343 
to sell 
of
1378

Control
Borough of 

to be consumed on

BELLA 
Parkway.

& MAX HERMAN 
Herman

Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

is ’hereby given that License __
has been issued to the undersigned

Avenue, Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

COURT VALENCIA, INC.
St., Brooklyn, N.

GEORGE A. O'REILLY 
Ave., Brooklyn,

212 Foster 
County of 
premises.

HENRY 
Ave.,

han been 
beer at

7th Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

to sell 
of the

ALBERT MULLER
J. H. Muller & Son

Bergen St., Brooklyn, N.

MEYER M. GURKIN 
Brooklyn, N. Y.

be consumed on

has geen 
beer at

380 Etna 
County of 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

I .aw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

OTTO 
3rd Ave.,

Control 
Borough of I 

to be consumed

NOTICE 
GB 1420 
to sell 
of the 
7101 -

JOSEPH
J71-273 Jay St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 486 has been isaued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
>f the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
1^93 Bushwick Ave., 68 Eldert St., Borough 
if Brooklyn. County of Kings, to be cOn- 
fumed on the premises.
HOWARD HECTOR & ARCHIE TUTHILL 
1293 Bushwick Ave., 
68 Eldert St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 13 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at’ 
316 — 13th Stieet, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
SGT. HARRY WM. STENECK, POST 601 

Veterans of Foreign Wars of the U.S.
316—13th St., Brooklyn, N. Y.

McKinney
Brooklyn, N. Y.

STEINER 
Brooklyn, N.

107 
Law at 
B’klyn, 
on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7611 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
777 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
Gotfnty of Kings, to be consumed on the

MICHAEL CARLIN & HUGH P. GRAHAM 
777 Sterling PI., Brooklyn, N. Y.

HENRY SCHLAKE 
Brooklyn, N. Y.

& HARRY REHBOCK 
Brooklyn, N. Y.

CAFETERIA. INC.
Brooklyn, N. Y.

PAUL
3rd Ave.,

Beverage Control
Street, Borough of 

Kings, to be consumed on
is hereby given that License 
has been issued to the undersigned Beverage Control 

Street, Borough of 
Kings, to be consumed off

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

Borough of Brook Ivn. 
be consumed off

WILLIAM 
WILLIAM 

Myrtle Ave.,

of 
be consumed off

Control
593 — 3rd Ave., Borough of
County of Kings, to be consumed off the 
premises. i

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FINE
Brooklyn,

DAVID
2608 Clarendon Rd.,

TORJE 
St.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

JACOB
761a Flatbush Ave.,

RUTH
1133 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10454 Kas been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

&
380 Etna.

2528 has been issued to the undersigned 
sell beer nt retail under Section 107

is hereby given that License ___
has been issued to the undersigned 

Section 107

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

SOPHIE
422 Brighton Beach,

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off

EMMA KUEBEL
St., Brooklyn, N.

LENA ROEDER
St., Brooklyn, N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

beer at 
Alcoholic 
42nd Street, 
of

WILLIAM FIXSEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

C. BRANDAU 
Brooklyn, N.

DOLMATCH 
Brooklyn, N.

STEINKE
Brooklyn, N.

lin Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

ALBRECHT
Brooklyn, N. Y.

SUSSMAN 
Brooklyn,

MAYER’S DAIRY CORP.
Buren St., Brooklyn, N. Y.

STRUNK
Brooklyn, N. Y.

CHARLES KOHLMEYER
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

MARTONE
Brooklyn, N. Y.

Kings, to

HERMAN BERNSTEIN
& BECKIE MELTZER

Avenue M, Brooklyn, N.

META STREICH
Ave., Brooklyn, N. Y.

KORMEL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 
to 
of 
128 
County 
premises.

HERMAN SPATH
St., Brooklyn, N.

MENKE
Brooklyn, N.

RUDY GIRIONI
902 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NICHOLAS ZAUNER 
KASPAR SCHOJBERT

St., Brooklyn, N.

PAGAN ELLI 
Brooklyn,

KILSTEIN
Brooklyn, N. Y.

ADA LEVINE
2315 Avenue X, Brooklyn. N.

PETER McEVOY
Hamiton P'kway, Brooklyn, N. Y.

404 ’ Court 
County of 
premiso*.

NEW 
404 Court

SAFI ER
Brooklyn, N. Y.

FRED THAENS
Ave., Brooklyn, N. Y.

WIESE
Brooklyn, N. Y.

ANNA BRESSLER
2684 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

ALFONSO DiROSA
St., Brooklyn, N. Y.

JACOB FELTCHER
Flatbush Coffee Shop

Cortelyou Rd., Brooklyn,

NAT FETNER
237 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

CHRIST PAUL
1121 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

MERETYK
, Brooklyn, N. Y.

14 Stone

is hereby given that License Nd. 
has been issued to the under.iigned 

beer at retail under Section 107

SAM ROSEN BLUT1I
Ave., Brooklyn,

Borough of 
be consumed off

FRED CORDES
2916 Avenue I, Brooklyn, N.

BECKER
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

HAASE
Brooklyn, N.

BARR
Brooklyn,

MORRIS COHN
1238 Hancock St., Brooklyn, N.

ROSE ALBERT
1270 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off

County of Kings, 
premises.

JORDAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License
2086 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107

STEI 1 ’ NG
Brooklyn, N Y.

GREGORY CLEARY
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

86th St., Borough of
Kings, to be consumed off

KAPLAN
Brooklyn, N. Y.

ANTON KLEIN
Ave., Brooklyn, N.

TETER KAP1SKAS
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

GIOVANNI VIOLA
St., Brooklyn, N.

MORRIS
774 Rockaway Ave.,

WISE
Brooklyn, N. Y.

HENRY WINDELER
3rd Ave., Brooklyn, N.

MAIDANICK 
Brooklyn,

that License No.
1950 has been issued to the undersigned 

sell 
the

COHEN
Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2501 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of’ the Alcoholic Beverage Control Law at 
4606 — 
County of 
premises.

BRICCA 
Brooklyn, N.

BURRAFATO 
Brooklyn, N._______ _  •

CARL B1EGEL
St., Brooklyn, N.

Law at 
Brooklyn. 

I off

MIDTBO
Brooklyn, N. Y.

107 
Law at 

B’klyn, 
off the

MORRIS 
Block 

Avenue D,

SCHILLING 
Brooklyn, N. Y,

is hereby given that License ___
has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107

HYMAN 
1088-90 Flushing Ave.,

NOTICE i» hereby giveh that License No 
GB 2720 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1454 — 86th St., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

MIKE KASIDONIS
Ave., Brooklyn, N.

Parkway, 
Kings, to

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

■ County of Kings, 
premises.

GEORGE J.
PETER CALOGER 

GEORGE CALOGER. Jr.
Sheridan Lunch

Atlantic Ave.. Brooklyn, N.

ANTONIO MISTRETTA 
12th St;. Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn.
to

ARNOLD BJORNITOLM
Ave.,' Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License 
GB 1412 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beve_rage Control Law at 
235 Central Ave., 
County of Kings, to be consumed off th< 
premise*.

____ __  __ ___ that License No.
1718 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 758 
to sell 
>f the 
! East 
County

Section 107

GEORGE MULLER
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 553 has been issued to the undersigned 
to 
the 
804 
County of Kings, to be consumed 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS’N, 
804—13rd St., Brooklyn,

sell beer at retail under Section 107

sell beer at retail under Section
the Alcoholic Beverage Control Law

Biooklyn,
off

that License No.
1354 lias been issued to the undersigned 

sell 
the 
Ten

ERICH
Highlawn Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1473 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1238 Hancock St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premise*.

Cedar 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 733 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
1605-1607 Cortelyou Rd., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

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

Bwverage Control Lav at 
Henry Street Borough of Brooklyn,

NOTICE 
GB 1558 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
5711 — 3rd Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MARIE
479 Central Ave.,

1450 
sell 
the Alcoholic

Throop Ave

NOTICE is hereby
GB 2207 has been issued tc the undersigned 
to
of the Alcoholic Beverage Control Law at
565

sell
the Alcoholic 
Lewis

BLOCK
Bros.

Brooklyn, N.

retail under Section
Beverage Control latw at 

Street. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

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

beer at retail under Section 107
Law at 

Brooklyn, ’ 
the

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Eyck Street, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

sell beer at retail under Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2435 has been issued to. the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Brooklyn, 
the

retail under Section
Beverage Control Law

Borough of Brooklyn
be consumed off

NOTICE 
GB 1549 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5903 —- 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1352 has bepn issued to the undersigned 
to sell beer at ■retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6009 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. /

WILLIAM JOHN GETTING 
6009 — 3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1420 has been issued to the undersigned 
to ‘___ _ _' 1L__ ' ‘.
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
271-273 ’ . ~ ‘ ~
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 2510 
to sell beer at retail .under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
593 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn.

beer at retail under Section 107

ARTHUR RAY
103 Stujvciirt Ave., Brooklyn N. Y.

JOHN KRISTOF
I92A Norman Ave., Bieoklyn, N. Y.

Law 
Brooklyn, 

the

JAMES T.
1917 Church Ave.,

sell beer at retail, under Section 107 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

1836 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Stone

is hereby given that License

SALVATORE FRUCIANO 
Charles Grocery & Del.

500 Henry St., Brooklyn, N.

Law at 
Brooklyn, 

the

NOTICE 
GB 1751 
to 
of 
40
County of 
premises.

has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law at 
2nd Street, Borough of Brooklyn, 

of 
premises.

NOTICE 
GB 
to 
of 
20
County of 
premises. I is hereby given that License No. 

has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 7 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Brooklyn, 

the

JOSEPH SCHNELLER 
St., Brooklyn, N.

2681 has been issued to the undersigned 
sell beer at. retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

Island Ave., Borough of B’klyn. 
Kings, to be

retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

is hereby given that License 
has been issued to th j unde) signed 
beer at retail under Section 107 

Beverage Control Law nt 
Ave., Bot'ign of Brooklyn,

ISrDORE NADEL
173 Chauncey St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1402 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
750 Court 
County of 
premises.

Law 
Brooklyn, 

the

retail under Section
Beverage Control
Ave., Borough of
to be consumed

Kings, to be consumed on
MICHAEL NOONE 

Shamrock Bar & Grill
Brooklyn, N.

Law at 
Brooklyn, 

the

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

of the Alcoholic Beverage Control 
1917 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MEYER & 
BECKMANN

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1369 has been .issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2106 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9311 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

G. & S. DELICATESSEN CORP. 
9311 Church Ave., Brooklyn, N.

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

Brooklyn, 
the

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
— 43rd St., Borough of Brooklyn, 

on the

JOHN MISULI A 
588—7th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 515 has been issued to the undersigned to " ’ “ ’ - -
of the Alcoholic Beverage Control Law at 409 ....................... " - - - .

9th St., Borough of 
of Kings, to be consumed on

NOTICE hereby given that License No 
GB 1965 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Wilson 
County of 
premises.

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

SEUrilE
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No..
GB .........................................
to 
of 
14
County of 
premises.

given that License 
iss-a< 1 tc 'he undersigned 

Section 107

Brooklyn, 
the

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

ium-iiu riusning Ave., 
County of Kings, to 
premises.

__ Alcoholic Beverage 
761a Flatbush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1444 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5409 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
prem iscs»

MAX ROSEN & AROLL NATHAN 
5409 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on 

premises.

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
f the

NOTICE Is hereby given that License ___
EB 469 has beep issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
if the. Alcoholic Beverage Control Law at 
1270 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

. _ . „ is hereby given that License No. 
GB 1851 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

781 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

sell beer wholesale under
Beverage Control Law at 

St., Borough of Brooklyn,

468 has been 
sell beer at 
the Alcoholic 

Roebling St.
Kings,

VERDERBER 
Old Crystal Palace ,

1694 Gates Ave., Brooklyn, N.

GELFAND 
Gelfand &

937 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License ___
I CB 2292 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the’ Alcoholic Beverage Control Law at 
2903 West 8th St;, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FANNIE & ROSE PITSCH 
2903 W. 8th St., Brooklyn, N. Y.

LOUISA MARTENS
52 Jay St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 645 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 
to 
of 
774

INC.
Y.

NOTICE _____ „....... ....... . ........ .
SB 589 has bet n issued to the undersigned 
’.o soil beer at retail under Section 107 
>f the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue. Borough of Brooklyn, 
i the

NOTICE 
GB 1754 
to sell __ _____ ____ __ ______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
781 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn.

Alcoholic Beverage Control
3rd Ave., Borough of 

of Kings, to be consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 702 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 

the Alcoholic Beverage Control Law at 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 

the

beer at retail under Section 107

EDWARD KAPPLER
** , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
EB 945 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
177 Dwight St.,

HARRY BARR 
Ave.,

issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off

HENRY
3rd Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
GB 1364 has been issued to the undersigned 
to
of the Alcoholic Beverage Control Law at 182 - - -

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2364 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of. the Ajcohoiic Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

beer at retail under Section 107

NOTICE is hereby given that License __
CB 2Ž02 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1823 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

DAVID L.
1823 Church Ave.,

is hereby given that License
> has been issued to the undersigned 
beer

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6788 ha* been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 

the

RUBY 
Avt.,

NOTICE _____ ...
GB 2592 has been issued to the undersigned 
to sell beer at
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
520 Van Buren St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 'off the 
premises. •

NOTICE is hereby given tnat License _ 
EB 2405 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on C._ 
premise*.

NOTICE is hereby given that Licenae No. 
GB 2077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
382 Foster 
County of 
premises.

9 has tci.n 
sell beer at retail under

hereby given that License 
1508 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Central

REST.. INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 7501 
to .. ___
of the Alcoholic Beverage Control 
2273

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

beer at

NOTICE 
GB 10126 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
2315 Avenue X,

7th Ave., Bornrrn of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2396 has been issue-1 to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107

3175 Coney 
County of 
premises.

K. & 
3175 Coney

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

beer at 
Alcoholic 

’ Street.

NOTICE is hereby given that License __
GB 1445 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
865 _Fulton St.. Borough of Brooklyn, 

F the

NOTICE
C 48 has been 
to
of the Alcoholic
674-6 Pacific
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CINCINNATI BEERS & ALES, INC.
674-6 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

County of Rings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1949 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at. 
918 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURICE GREENBERG 
918 Manhattan Ave., Brooklyn, N.- Y.

NOTICE is hereby given that License __ _
GB 2554 has been issued tn the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn. 
Kings,

No.
6827 has been issued to the undersigned 
sell 
the

ALPHONS LORBER
Ave., Brooklyn, N. Y.

, RUDOLF MEYER
865 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
beer ' at

MICHAEL FAZIO 
d-b-a Mike’s

Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1617 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 167 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
539 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of' Kings, to be consumed off tht 
premise*.

GEORGE GROSSHOLTZ 
*99 Central Ave.. Brooklyn, N. Y.

to sell ___
of the Alcoholic .Bęyerage Control Law at 
173 Chauncey St.?" ’Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed off 
premises.

ADAM SHINKŪNAS
896 Belmont Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 6811 has been issued to the undersigned to ' ‘ ‘ ~ - - -
of the Alcoholic Beverage Control Law at 56 ~ ' - - - -

retail under Section 107 
at 

___ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2027 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1845 Coney Island Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MECHAEL HUDYMA 
1845 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1382 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
7711 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH CRASHKOFF 
7711—13th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 
EB 1264 
to sell beer ... . ____ __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1694 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPHINE

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1902 has been issue to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevet-age Control Law at 
463 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. .

THEODORE RECKMANN 
5th Ave., Brooklyn, N.

J. DINER & 
Island Ave.,

, ELIZABETH GROSS
9318 Avenue K, Brooklyn, N.

County of Kings, to be consumed on 
premises.

SOL FISHMAN
Sam's Tavern

1213 McDonald Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given tnat License ___
EB 2671 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
812 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn, 
County df Kings, to be consumed on the 
premise*.

Brooklyn, N. Y.

71 Utica Avenue, Borough of uruo 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

865 Fulton St.. Borough of Brv<> 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SOL GILCHICK
Ave., Brooklyn, N. Y.

Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be' consumed off the 
premises.

PAUL OBERLANDER
56 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB .......................................................................
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 33 - -----

414 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL W. DOLINSKI
4th Ave., Brooklyn, N. Y.

D. ENGELMAN
Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE 
GB 2223 
to sell beer at retail Under Section ' 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
2909 Ft. Hamilton P’kway, Borough of B’Jflvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6799 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1209 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS BELITSKY 
1209 McDonald Ave., Brooklyn, N.

. ANNIE ROBKOFF
Ave., Bro.oklyn, N.

ULMER’S INN 
Emily Ulmer 

St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2644 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
377 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SLOPE DELI, INC.
377 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ___
EB 2788 has been issued to the undersigned 
to sell beer at- retail .under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IRVING LEVINTON
253 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

. uii Wythe Ave., Borough 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HERMAN J. STELLJES
& FRED C. VOLKMER

Wythe Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10745 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
1758 Nostrand Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

ANDREW
1758 Nostrand Ave.,

County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANTONIO BARBA
433 Tompkins Ave., Brooklyn, N.

premises. .
JOSEPH KUEHN

279 Woodbine St.. Brooklj.i, N. Y.

Graham Ave., Borough cf Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMAN GOI.DFEDER
Graham Ave.. Brojklv.n, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2002 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
if the Alcoholic Beverage Control Law at 
1488 Herkimer St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALFONSO CIERVO
1488 Herkimer St., Brooklyn, N. T.

County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERT SPECKMANN
1470 Flatbush Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1443 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-15 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON
4613-15 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1730 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
4511 — 3rd Ave., 
County of Kings, • to 
premises.

Beverage Control Law 
K, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE . _
EB 639 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
491 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to''be consumed on 
premises.

STANLEY ADOMAITIS
891 Grand Street, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1321 Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premiss.

Jį SALVATORE 
1321 JJLvenue Z,

Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,' to be consumed on 
premises.

ANN FARBSTEIN
409 Bushwick Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2180 has been issued to the underaigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
479 Central Ave., 
County of Kings, to 
premises.

GB 189 
to sell 
of the Alcoholic 
804 Knickerbocker 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH 
804 Knickerbocker

NOTICE is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
>eer at retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

GB 2480 
to sell 
of the Alcoholic 
6302 Bay 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISRAEL HELLERMAN
393 Central Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1376 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
3002 Avenue K. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed- off 
premises.

ERHARDT NORBY 
3002 Avenue K, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1809 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic 
394 Etna 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License .... 
GB 2724 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW W. PFEUFER
G78 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 2454 has been issued to the undersigned 
to sei) 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

NOTICE is hereby given that License ___
GB 2486 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
207 Hull Street, _____„ ____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 

13th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK GUADAGN1NO
7101—13th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2155 has been issued to the undersigned 
** ” * .......................... ~ ' 107

at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
323 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

PASQUALE
323 Graham Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
GB 1798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
2925 Avenue D, 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 
to 
of 
710 
County 
premises.

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

beer at 
the Alcoholic 

Broadway,
County of Kings, 
premises.

CEASAR PAUST
1378 Broadway,
NOTICE is hereby given 
GB 
to 
of 
588 
County 
premises. •

NOTICE is hereby given that License 
GB 10565 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
2608 Clarendon Rd., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2444 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2684 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6813 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail • under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Bedford Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kir^gs, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is . .
GB 9943 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn, 

to be cohsumed off the

NOTICE is hereby given 
GB 
to 
of ________
56 New York Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY VON DER’ REIDT 
York Ave., Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1775 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I.hw at 
256 Sumner Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH HUTTNER 
256 Sumner Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2101 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1996 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHELE OCCHIO GROSSO 
1996 Nostrand .Ave., Brooklyn, N. Y.

Street, Borough of
Kings, to be consumed off

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License 
EB<2664 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 2015 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage 
422 Brighton. Beach, 
County of Kings, to 
premises.

hereby given that License No. 
issuer! to the Undersigned 

beer at retail undei- Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE 
EB 585 has been 
to sell 
of the Alcoholic 
120 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.
ANNA MURRAY & BARNEY TURNER 

120 Fulton

625 
sell 
the Alcoholic 

Rockaway Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 448 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic 
1298 Bedford Ave., 
County of Kings, to 
premises.

BEDFORD PLAZA 
1298 Bedford Ave.,
NOTICE is hereby giwjti that License No. 
EB 
to 
of 
417 
County 
premises.
SAMUEL S. GORELICK & LEO GORELICK 
417 New

retail under Section 107 
Law at

Pitkin Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

LUCY GALEANDRO
2273 Pitkin Ave.. Brooklyn. N.

that Incense No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
., Borough 'of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE is hereby given 
EB 
to 
of 
201 
County < 
premises.

NOTICE is hereby given 
EB 
to 
of 
32 
County of^ Kings, 
premises.

that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MAX SCHWENDTNER 
177 Dwight St.. Brooklyn.

NOTICE 
GB 1485 
to sell 
of the 
2611 — 
County i 
premises.

given that License 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
St.. Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

J is hereby 
■ has been 

beer at 
Alcoholic 
East 12th 
of Kings,

NOTICE ................. ..
GB 10561 has been issued to the undersigned 
t«T sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5516—8th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 1395 
to sell 
of the Alcoholic 
500
County of Kings. <o .be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. GB ' ...................... . . -
to 
of 
372 
County of Kings, 
premises. 

ALMA WINKLER
372 Throop Ave., Biooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2744 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail undei- Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

132 Highlawn Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 2389 
to sell 
of the Alcoholic 
192A Norman 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6911 has been Issued t< :h<> undertigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
1597 Flatl.ush Ave.. Boimig’t of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERTUS SCHNEECLAUS 
Flatbush Ave., Brooklvn, N.

NOTICE is hereby 
DB 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
103 ‘ " • - - ■ •
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1385 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6322 — 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License
GB 2110 ni’.s been I'sr.rd to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
23-17 Voorhics Av>., 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
23-17 . Voo hies Aye .
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2731 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GUSTAV WINKELMANN 
196 Bergen St., Brooklyn, N.

EB 
to ___
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
311 
County of Kings, to 
premises.

LUDWIG
311 Nostrand Ave.,

- is hereby given that License No. 
EB 2026 has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 

1137 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
LINCOLN KOSHER DELICATESSEN. INC. 
1137 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

EB 546
td sell
of the
52 Jay
County

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 802 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a't 
237 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kirgs, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2103 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under. Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
937 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 752 has been issued to the undersigned 
to- sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1133 Flatbush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 767 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FLATBUSH KOSHER DEL., INC. 
774 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 446 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 'Control Law at 
2916 Avenue I, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2762 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
577 — 4th. Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE 
EB 591 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2701 Tilden Ave., 
County of Kings, 
premises.

WILLIAM 
2701 Tilden Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
EB 806 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
896 Belmont Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2623 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MOLOD & ZUCKERMAN 
7112 Bay P'kway, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
764 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LOUIS RASHKOW & 
764 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2170 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Caton Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM
2126 Caton Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1990 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ELSIE WERTH O’BRIEN 
and FRANK O’BRIEN 
(Werth and O’Brien) 

Flatbush Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2691 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undei- Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1128 Flatbush Ave., borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUEL & JOHN G1UFFRE 
Vanderveer Market

1128 Flatbush Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1532 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2108 Cortelyou Rd., 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN 
2108 Cortelyou Rd.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1998 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1055 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BERTHA WEI NG A ST 
1055 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2740 has been issued to the undersigned 
to sei) beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ARTHUR H. DeBOER .
Arthur’s Delicatessen & Grocery 

1620 Newkirk Ave., Brooklyn, N.
■NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1401 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9318 Avenue 
County of Kings, to be consumed off 
premises. ,

NOTICE js hereby given that License 
GB 1337 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1084 Bergen St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License __
GB 1590 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
6109 — 3rd Ave., 
County of Kings, to 
premises.

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4 303 — 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed qff the 
premises. ’

COOPERATIVE TRADING ASS’N. INC. 
4303 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2192 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1782 Sheepshead Bay Rd., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
tht premises. '

HENI KLEIN 
Klein’s Delicatessen

1782 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N.' Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2564 has been issued th the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHOTTLER
715 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1408 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9404 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. -a MlUUBH

NOTICE
GB 1721 ____ ____
to sell beer at retail under Section ' 107 of 
the Alcoholic Beverage 
9316 — 3rd Ave., ‘ 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9122 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 2673 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8703 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH SCHWARTZ 
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectjon 107 of

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

the Alcoholic Beverage 
7816 — 3rd Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JENS 
7816 —
NOTICE 
GB 6795 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
650 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS NATHANSON
650 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE js hereby giveą. that License^ No. 
GB 2324 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
446 Lewis 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2683 has been issued to the undersigned 
to’ sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
80 Rockaway Ave..
County of Kings, to 
premises.

HYMAN
80 Rockaway Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6835 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
902 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.



šeštadienis, Liepos 13, 1940

‘Laisves’ Piknike Maynard, Mass., 
Gavo Dovanas 4-tą Liepos, 1940

S ' ■

1. $50, Emile Leblond, 71 Palm St., Nashua, N- H. Ser. 388, 
No. 24. Išmokėta.

2. $10, Anton Gricus, 137 Wachusett Ave., Arlington, Mass., 
Ser. 420, No. 15, išmokėta.

3. $10, J. Jovi Dzigas, 53 Houghton, Hudson, Mass., Ser. 294, 
No. 14, išmokėta.

4. $10, Bernard J. Deres, 17 Mott St., Worcester, Mass., Ser.
34, No. 23, išmokėta.

5. $10, M. Grigunienė, 10 Quincy Ave., Norwood, Mass. Ser. 
498, No. 24, išmokėta.

6. $10, G. L. Baudall, Washington St., So. Easton, Mass. Ser. 
128, No. 16, išmokėta-

7. $5, J. Aiello, 55 Wall St., Worcester, Mass., Ser. 338, No. 
12, išmokėta.

8. $5, El. Wainauski, 3246 Emerald Ave., Chicago, Ill., Ser. 
470, No. 8, nemokėta.

9. $5, Anthony F. Bedarbis, 19 Ashmood St., Worcester, Mass-, 
Ser. 242, No. 8, išmokėta.

10. $5, Adelė Lozon, 251 Field St., Brockton, Mass., Ser. 126, 
No. 8, išmokėta-

11. $5, Frensia Nisbanski, 37 Vaughn St., Gardner, Mass., Ser. 
194, No. 5, nemokėta.

12. $5,Miss Matilda Baltūsis, 49 Rosemont St., Dorcester, Mass., 
Ser. 405, No. 7, išmokėta.

13. $5, Leo MiliSka, 15 Bradley St., Lewiston, Me., Ser. 479, 
No. 24, išmokėta-

14. $5, A. Skabunskis, 198 Ames St., Montello, Mass., Ser. 127, 
No. 24, išmokėta.

15. $5, John Valma, 64 Austin St,, Norwood, Mass., Ser. 228, 
No. 7, išmokėta.

16. $5, L. Sudeikis, 25 Plantation St., Worcester, Mass., Ser. 
337, No. 23, išmokėta.

17. $5, P. Tveregienė, 1190 Washington St., Norwood, Mass., 
Ser. 17, No. 21, išmokėta.

18. $5, Kendall Staples, 52 Rockefeller St-, No. Randolph, Mass., 
Ser. 124, No. 19, nemokėta.

19. $5, John Barber, 135 E. Merrimak St., Lowell, Mass., Ser. 
Ill, No. 21, nemokėta.

20. $5, Mary H. Steppe, 17 Folan Ave., Norwood, Mass., Ser.
228, No. 15, išmokėta.

21. $5, D- Romanicki, Framingham, Ser. 288, No. 22, išmokėta.
22. $5, C. P. Boston, Ser. 88, No. 24, išmokėta.
23. $5, Stanley Staszewski, 9 Elmwood St., Maynard, Mass., 

Ser. 171, No. 20, nemokėta.
24. $5, Bernice Lukas, 251 Field St., Brockton, Mass., Ser. 126, 

No. 15, išmokėta.
25. $5, A. švagždis, 35 Story St., Boston, Mass., Ser. 203, 

No. 13, išmokėta.
26. $5, Miss. V. Matulis, Vernon St., No. Middleboro, Mass., 

Ser. 363, No. 16, nemokėta.
Dar negavusieji dovanų, tuojau atsišaukite pas mane ir sykiu 

prisiųskit savo tikietukus, o tuoj aus aplaikysit dovanas.
Pikniko pirmininkas, J. Grybas, 
1190 Washington St., Norwood, Mass.

........... >-...• "'W

Waterbury, Conn.
Mūsą Naujienos

6 liepos įvyko prakalbos 
Lietuvos dabartiniu klausimu. 
Kalbėtojai buvo R. Matuse
vičius ir D. M. šolomskas iš 
Brooklyn, N. Y. Publikos bu
vo pusėtinai, kąip vasaros me
tu. O dar priežastis buvo ta, 
kad daug buvo išsivažinėję, 
nes tą savaitę duodama ato
stogos su užmokestim.

Pirmiausiai kalbėjo R. Ma
tusevičius. Trumpai ir aiškiai 
nupiešė buvusią Smetonos dik
tatūrą Lietuvoj ir nupiešė aiš
kiai dabartines ypatas, kurios 
yra šioj laikinoj Lietuvos val
džioj. Nurodė, kaip jie buvo 
persekiojami Smetonos val
džios ir laikomi kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyklose.

Po tam kalbėjo šolomskas. 
Jisai nurodė labai plačiai da
bartinius Lietuvos įvykius, ko
dėl Sovietų Sąjunga darė šiuos 
žingsnius ne tik Lietuvoj, bot 
ir Latvijoj ir Estonijoj, pa- 
liuosuodama liaudį iš prie
spaudos fašistiškos tvarkos. 
Šiandien tose valstijėlėse liau
dis triumfuoja ir džiaugiasi, 
daro masinius susirinkimus, vi
sur rodo savo dabartinei val
džiai pasitikėjimo, kuri rūpi
nas visos liaudies gerove ir 
budavoja ant tvirtų pamatų. ’ 
Masiniuose susirinkimuose iš
neša rezoliucijas, dėkavodami 
Sovietų Sąjungai, kad šian
dien paliuosuota broliai ir se
sės iš kalėjimų, kur buvo pū
domi už veikimą dėl laisvos 
ir demokratiškos Lietuvos. Po 
tam palietė dabartinį Euro
pos karą, kodėl valstybė po 
valstybei puola. Kalbėtojas 
palietė ir šios šalies padėtį, 
kuria turime susirūpinti ir 
veikti organizuotai, unijose ir 
draugystėse, nes dabar mūsų 
šalies plutokratai traukia į 
karą. Taipgi kongresas ren
gia visokius bilinus prieš pro- 
gresyvį darbininkų judėjimą ir 
prieš ateivius. Taipgi kvietė 
kodaugiausia rašytis j LLD—

susirinkimas išrinko vieną de
legatą į LDS dešimtą seimą, 
kuris įvyks rugpjūčio mėnesį, 
Brooklyn, N. Y.

Komisija pikniko, įvykusio 
antrą d. birželio 4 draugijų 
su LDS 49 kuopa, davė rapor
tą. Kuopai liko pelno $39.25. 
Taipgi draugai platino tikie- 
tus K.P. pikniko, kuris įvyks 
14 liepos Lietuvių darže, už 
Lakewood Ežero, Waterbury. 
Įžanga 25 ►centai. Bus graži 
programa. Susidės iš chorų, 
solistų ir perstatymo “Numirė
lių kelias.“ Taipgi bus gerų 
kalbėtojų ir grieš gera orkes
trą šokiams. Taigi nepralcis- 
kime šios geros progos.

NOTICE is hereby given that License No< 
GB 2298 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Reeve Plaqe, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB MAKAROW
52 Reeve Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1348 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MENNO KUEPER
37 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10084 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST J. KATI’
890 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1547 has bepn issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Rochester Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MRS. BERTHA F. STEINBERG 
128 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

nimų. Piknike dalyvaus žmonių ir iŠ 
toliau kaip tai Massachusetts ir 
Rhode Island. Todėl kviečiame vie
tinius skaitlingai dalyvauti. — Ren
gėjai.

Asmeniškas Pranešimas
Marion Grozan — pribūk Croy

don viešbutin liepos (July) 16. — 
Motina. (164-166)

Septintas puslapis

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro naktinis piknikas 

įvyks subatoje, liepos 13, Norman 
Priest ūkėj, Wapping, Conn., Route 
15. Jžanga veltui. Prasidės 6-tą vaL 
vak. Bušai išeis 7 v. v. nuo Lais
vės Choro svetainės, 157 Hungerford 
St. Kelionė, 25c į abi pusi. Visus 
kviečia dalyvauti Komisija. — W. 
Brazauskas. (163-164)

VARPO KEPTUVE

Kas Yra Naujieji Liaudies 
Vyriausybės Pareigūnai

(Tąsa nuo 2-ro pust) 

gabiausių Lietuvos kariuo
menės karininkų.

Jo teoretiniai-stratginiai 
rasinei “Mūsų žinyne” ir 
“Karde” buvo puikiausi jo 
karo mokslo pažinimo įro
dymai.

“Darbo Rūmų” pirminin
kas Antanas šumauskas.

Antanas Šumauskas yra 
populiarus Lietuvos darbo 
žrtionių veikėjas. Jis yra 
Šančių, Kauno darbininkiško 
priemiesčio gyventojas, ta
čiau ilgiausią savo jauno 
gyvenimo tarpsnį, jis pra
leido Smetonos kalėjimuose, 
koncentracijos stovykloj...

A. Šumauskas yra spaus
tuvės darbininkas ir darba
vosi daugiausia beorgani- 
zuodamas darbininkus ko
voj prieš fašistų diktatūrą.

Pastaruoju laiku jis ve
dė smarkią kovą prieš fa
šistišką darbo rūmų politi
ką, o dabar tapo išlaisvintų 
darbininkų rūmų direkto
rium.

Saugumo policijos virši
ninku tapo paskirtas Jonas 
ždanavičius.

Jonas Ždanavičius yra 
baigęs Vytauto Didžiojo 
Universiteto teisių fakulte
tą. Bet to dar neužtenka, 
kad būtų liaudies vyriausy
bės pareigūnu. J. Ždanavi
čius buvo aktyvus darbo 
žmonių organizatorius. Uni
versitete jis buvo radikalios 
studentų d-jos “Auroros” 
pirmininkas, buvo veiklus 
“Sciencios” narys. J. Ždana
vičius už veikimą buvo Sme
tonos’ baustas kalėjimu ir 
ištrėmimu.

Kauno viceburmistras 
inžinierius Stasys Vabalevi- 
čius.

Stasys Vabalevičius nuo 
pat mažens buvo tarp dar
biniu. ir dar jaunas būda
mas darbavosi darbo žmo
nių sąjūdy j. Buvo aktyvus 
darbininkų sporto klubo 
“vilties” veikėjas ir studi
juodamas čechoslovakijoj 
Prahoj jis ir dalyvavo pa
žangiam judėjime.

Sugrįžus prieš porą metų 
j Lietuvą, jis vos galėjo 
gauti darbą, Kauno savi
valdybėj vandens tiekimo 
skyriuje.

Kai Vilnius buvo pernai 
sugrąžintas Lietuvai, Stasys 
Vabalevičius jau buvo pas
kirtas į Vilniaus m. savi
valdybę, tačiau smetoniški 
viršininkai jį nepatvirtino, 
kadangi jis “palankus So
vietams. ..” Įdomiausia, kad 
jo vieton buvo paskirtas 
tarnautojas Štuolys vokie
čių nazių vadas (be to tau
tininkų apylinkės viršinin
kas) ...

Stasys Vabalevičius per 
paskutines lapkričio mėn. 
demonstracijas tapo polici
jos sumuštas.

Inžinierius St. Vabalevi
čius buvo savivaldybės šau
lių būrio vadas. Tas šaulių 
būrys vienas iš pirmųjų įsi
gijo raudoną vėliavą. Tai 
buvo šaulių būrys, kuriame 
dalyvavo daugiausia bedar
biai. .. (.Lietuvos W. P. A.)

Stasys Vabalevičius buvo 
laisvamanių draugijos na
rys ir nuomininkų sąjun
gos valdyboj. Be to, buvo

apšvietos organizaciją, kuri iš
leidžia kas trys mėnesiai žur
nalą ir knygas, šiandien du
rys atdaros į Lietuvą, kur mū
sų broliai ir seserys laukia iš 
mūsų knygų. Naujiems na
riams įstoti tiktai vienas dole
ris. šiemet yra vajus dvide
šimts penkių metų sukaktuvių 
proga. Taigi gera proga tap
ti tos draugystės nariu ir pla
tinti apšvietą.

Buvo duota klausimų iš pu
blikos, kuriuos šolomskas at
sakinėjo plačiai ir aiškiai. 
Gražus publikos užsilaikymas 
parodė, jogei buvo patenkin
ta kalbėtojais.

Buvo renkamos aukos pa
dengimui lėšų. Aukavo po 50 
centų:

P. Satulin, M. Cvinkūnienė, 
ir K. Kaucauskas; J. Valąus- 
kas 35 centus; po 25c.: K. 
Sinkavičienė, P. pigimas, J. 
Tariosaitis, K. Šakotis, M. 
Strižauskienė.

Su smulkiomis aukomis pa
sidarė $8.10. širdingai ačiū 
visiems aukotojams varde 
LLD 20-tos kuopos.

Priimta rezoliucija Lietuvos 
klausimu.

Rezoliucija
Mes, Waterburio, Conn., lie

tuviai, susirinkę į prakalbas 
liepos 6, 1940 m., svetainėje 
Venta, 103 Green Str., išklau
sę kalbėtojus, užgiriame da
bartinę Lietuvos liaudies val
džią ir jos žygius, naudingus 
Lietuvos liaudžiai ir pačiai 
Lietuvai. Mes pasižadam sto
vėti išvien su Lietuvos žmonė
mis ir pažadam savo paramą, 
jeigu ji bus reikalinga.

Susirink, pirm. —-S. Meison.

Liepos 3 d. įvyko susirinki
mas LDS 49 kuopos. Susirin
kimas buvo kviestas atvirutė
mis, bet narių nesusirinko 
skaitlingai, gal priežastis ta
me, kad daug draugų buvo 
išsivažinėję ant atostogų. Bet

žurnalo “Nuomininko” re
daktorius. (

R. Matusevičius.

šeštadienį, 27 liepos įvyks
ta Nonpartisan League Conn, 
valstijos susivažiavimas. Kvie
čia visas organizacijas rinkti 
delegatus. Suvažiavimas bus 
Gord Hotel, New Haven, 
Conn.

Svarba šio suvažiavimo— 
aptarti rinkimus šioj valstijoj.

Visokios juodos gaujos ne
snaudžia. Dabar Conn, valsti
joj, Stamfordo apielinkėj su
sitvėrė organizacija pasiva
dinusi “New Minute Men.” 
Juos galima pavadinti provo
katoriais, kurie grūmoja ci
vil ėms teisėms tos valstijos pi
liečių. Savo programoj jie 
skelbia organizuotis visiems 
privatiškiems piliečiams į mi
liciją ir saugoti apielinkę nuo 
“penktos kolumnos.” Vadu 
tos organizacijos pasirašo Al
fred N. Phillips, Jr., 60 Glen- 
brook Road, Stamford.

Delegatai Labor Non-par
tisan League, Conn. Civil 
Rights komitetas, Conn, vals
tijos CIO buvo pas guberna
torių ir įteikė reikalavimą, 
kad rūpintųsi visokius vigilan- 
tus suvaldyti Conn, valstijoj, 
kad nepavelytų visokiems pro
vokatoriams organizuotis. Gu
bernatorius pasižadėjo pildyti 
jų reikalavimą.

Waterburietis.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 241'6 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
22 Rochester Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX TOBIAS
22 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2383 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 —• 3rd Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCES KOWALUK
565 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1582 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
708a Fulton St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
708a Fulton St., Brooklyn, N. Y.

------------------------------------------------ t
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1587 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
133 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.--------------.----------- -
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13d 2 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1717 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNARD LISWOOI) 
d-b-a The Foster Del

1717 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2057 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 East 5211(1 St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
158 East 2nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2491 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
16O3 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
1603 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

Vaiky Prieglaudos Vilniuj

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2199 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1611 Cortelyou Rd.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS PAPANDREA 
lull Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

Vilniaus vaikų prieglau
doms išlaikyti Vilniaus-mie
sto savivaldybė yra skyrusi 
2,200,000 litų. Tai rodo, 
kiek opus Vilniuje yra šis 
•klausimas. Dabartinė Vil
niaus savivaldybė miesto 
vaikų prieglaudas rado la
bai sunkioje būklėje, tačiau 
pamažu, pagal galimybes, 
sutvarkė ir padarė galimai 
geresnes. Dalis vaikų iš 
prieglaudų vasarai perkelta 
į savivaldybės išlaikomą va
sarinę vaikų koloniją Leo- 
niškių dvare.

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

PRANEŠIMAI IS KITUR
EASTON, PA.

LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, liepos 14 d., kaip 12:30 
vai. po pietų, Y. M. II. A. Svetainė
je, Walnut ir Ferry Sts. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite, nes šis susirin
kimas bus pusmetinis, bus išduodami 
svarbūs raportai, delegato rinkimas 
j Seimą ir kitokie svarbūs reikalai 
svarstomi. Būkite vis laku. — Sekr.

♦Lietuvių Literatūros Draugijos, 13 
kp. susirinkimas įvyks sekmadienį, 
liepos 14 d. — 2:30 vai. po pietų, 
Y. M. H. A. Svetainėje, Walnut ir 
Ferry Sts. Visi nariai prašomi daly
vauti skaitlingai, nes bus svarbus 
susirinkimas, bus išduotas raportas 
iš kuopos pikniko ir tt. Visus kvie
čiame dalyvauti ir naujų narių at
sivesti. — V. J. S. — Sekr.
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LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2123 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1615 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ETHEL R. LERNER
1615 Church Ave., Brooklyn, ZN. Y.

WATERBURY, CONN.
Sekmadienį, liepos 14 d., K. P. iš

važiavime, Lietuvių Darže dainuos 
Žydų Darbininkų Choras iš New Ha
ven, Negrų Dainininkų Grupė iš 
Hartfordo, taipgi bus perstatytas 
Jaunų Darbininkų Lygos (iš New 
Haven) veikaliukas — “Numirėliai 
Keliasi.” Turėsimo ir kitų pamargi-

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 2173 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Prospect Park, S. W., Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNST GR1MSMANN
153 Prospect Park, S. W. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2094 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Devoe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SCHATZEL
290 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

• NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10676 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3428 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANZ FRIES
3428 Fulton St., BrpokĮyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1415 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
344 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH EBEL
344 Tompkins Ave., Brooklyn, N ,Y.

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar- 
• bus organizacijom 

ir biznieriam

a--------- į---------- ,----------- e

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

B30 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

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

į--------- !-------------------------- -E

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė/ čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roiiai 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, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
Visokiausių Rūšių 

ŽIEDAI
YOUR OLD WAf<H

TRADE IT IN FOR A. 

f įp J E W E L 

IBuiova
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir pertekto

Daugybe kitų daiktų ir • 
daiktelių sau reikalin- * 
gų rasite mūsų didelė- < 
je krautuvėje. Užeikite • 
pamatyti. *

ROBERT:
LIPTON •

JEWELER •
Įsteigta 1892 *

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. J

Tarpe •
Graham & Manhattan Avės. •

Tel. Stagg 2-2173 *

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą •

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abėlnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mčšlažarnės ligos. 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Ger
klės ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai 
ir kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmin
gai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zins su Pasitikėjimu. 
Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim. 
Laboratorija, Kraujo ir šlapumo Tyrimai, X-Rays.

PRIEINAMA KAINA.—IŠMOKESČIAIS, JEI REIKIA.
IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 80 Metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

. 110 East 16 Street, New York
Tarp Union Sq. ir Irving Pi.

VALANDOS: 10 A.M.-8 P.M.; Sekmad. 10 A.M.-2 P.M.



Aštuntas puslapis

v
lėlių ’ lietuvių, pribūnant kli- 
periais ar kitom priemonėm, 
su krepšeliais Lietuvoj priplėš
to turto. T-as.

;yiTW'*įfHHE

šeštadienis, Liepos 13, 1940

Nuteisė Kailiasiuvius

buvo pakartota 
Pirmas teismas 

vadinamu “mis- 
neišrisla. Anam

teisėjas John W. 
Antru kartu teismą

Kailių Darbininkų Unijos 
vadų teisme, “džiūrė” nuteisė 
šešius, o keturius išteisino.

Nuteistiesiems gręsia po 
dvejus metus kalėjimo. Bau
da dar nepaskirta.

Ši byla jau 
antru kartu, 
baigėsi taip 
trial,” likosi 
vadovavo 
Clancy,
vedė teisėjas Henry Godoki.

Nuteisti: Irving Potash, Jo
seph Drinogradsky, John Va- 
fiades, Max Kodrinsky, Louis 
Hatios ir Wm. Rarprauzas.

Išteisintas yra žymusis va
das Ben Gold, taipgi George 
Athens, Jack Mannos ir Mor- 

• ris Lauber.

SLA 38 kp. Susirinkime 
Brolis Brolį Vanojo

Kriaučių Piknikai! Paskutinis 
Užkvietimas

šiandien, liepos (July) 13 
d., nuo 2:30 po pietų, Dexter 
Parke, įvyksta Lietuvių Kriau
čių 54-to Skyriaus penktas 
metinis piknikas. Taigi bro
liai lietuviai ir lietuvaitės, 
kriaučiai ir ne kriaučiai, visi 
esate maloniai kviečiami 
kuo skaitlingiausiai atsilanky
ti. Kriaučių piknikai visuomet 
būna smagiausi ir linksmiau
si. Rengimo komisija, kaip vi
suomet taip ir šiemet, pasiren
gus svečius priimti kuo man
dagiausiai, ir žinote, kad į 
kriaučių pikniką įžanga kuo 
mažiausia.

Kitas svarbus dalykas, tai, 
kad kriaučiai irgi visuomet 
paremia skaitlingu savo atsi
lankymu kitų organizacijų pa
rengimus, tai todėl ir kviečia
mi visi Brooklyno ir apylinkės 

j lietuviai atsilankyti į kriaučių 
ir pikniką.

Pavėsiuose švarūs stalai su
sėdus užsikąsti ir pasišneku-

čiuoti. O šokėjams puiki mu
zika pasišokti. Na, o įžanga 
tik 25c.

Pikniko vieta: Dexter par
ke, 75th St. & Jamaica Avė., 
prie BMT Jamaica linijos, El- 
derts Lane stoties, Woodha
ven, L. L

Iki pasimatymo piknike.
Komisijos Draugas.

Vis Tos Gražiosios 
Lietuvaitės!

konteste, kuris buvo iš ei- 
27-tas metinis, pirmosio- 
trimis gražuolėmis išrink- 
Carolyn Hanson, Eleanor

Coney Islande įvykusiame 
“moderniškos Venus” parinki
mo 
lės 
mis 
tos
Kriščiūnaitė ir Vivian Mallah. 
Carolyn Hanson, pirmoji, bus 
“modemiškoji 1940 metų Ve
nus” iki kito kontesto, seka
mais metais.

“DŽEKIS” PAGAVO RANKĄ

KliubieštŲ Žinios Tarp Lietuvių

Pasakykite Visiems
Liepos 14-tą, šį sekmadienį, 

įvyks Lietuvoje naujo, liaudiš
ko Seimo rinkimai, kuriuose 
dalyvaus didesnės masės lietu
vių, negu dalyvavo bile kada 
nors nuo atsisteigimo Lietuvos 
nepriklausomybės. Atsikvėpę 
laisve, Lietuvos žmonės masė
mis renkasi į priešrinkiminius 
mitingus, diskusuoja rinkimų 
programą.

Liepos 15-tos vakarą, “Lais
vės” salėj, 419 Lorimer St., 
bus plačiai aiškinama ir dis- 
kusuojama Seimo rinkimai*ir 
jų pasekmės. Kalbės Ę. Mi- 
zara, paskiau klausimai ir 
diskusijos. Įžanga nemoka-

Kviečiami visi be skirtu-
Rengėjai.

M. McAree sustojo pasi
taisyt auto šyną prie 6th Avė. 
ir Sterling Pl.» Atliuosuojamas 
“jack” kažkaip įstrigo tarp 
nykščio ir smilio. Praeiviams 
negalint paliuosuoti, jis neši
nas priekabiu nuėjo Bergen 
St. policijos stotin, kur nepa
prastos pagelbos grupė jį pa- 
liuosavo. Daktarui apžiūrėjus 
ranką, McAree parvyko na
mo vis dar negalėdamas išsi
aiškinti to ypatingo prietikio.

Daugiau Rojalistų,
Atrodo, kad Amerikos dar

bo žmonių kupra pradės spar
čiai augti po našta naujų po
nų ir rojalistų.

Liepos 10-tą pribuvo kli 
periu, milionieriai Rotschildai. 
Liepos 12-tą atvyko Hapsbur-; 
go kunigaikštis Otto, preten
dentas į sugniužusį Austrijos 
karaliaus sostą. Neužilgo pri
busianti jo didelė giminė. Ir 
šiaip kasdieną pribūna būriai 
didelių ir mažesnių ponulių, 
poniučių ir panelių.

A. Scotto, 60 m., laivakro- 
vis, gyvenęs 212 Carroll St., 
mirtinai užgautas išloduoja- 
momis lentomis prie Green St.

PRAMOGOS >
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŲ RADIO DRAUGIJOS 
METINIS KONCERTAS

Spalių 20 d., sekmadieni, Grand 
Paradise svetainėj, Brooklyne, įvyks 
metinis Lietuvių Radio Draugijos 
koncertas-šokiai. Tadgi ta proga L. 
R. D-ja prašo iš anksto dalyvauti 
visą lietuvišką visuomenę toj dainų 
meno šventėj spalių 20 d. — L.R.D. 
anaunseris Vyt. Ubarevičius.
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m a.
mo.

Visi Žinokite
Liepos 20 dieną, šeštadienį, 

vakare, turėsime tikrai nepa
prastą parengimą. Tik už vie
ną kvoderį
pamatyti keturius 
paveikslus, būtent: 
the Sea

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

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

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis.! Pasirinkimas didelis.
Bedroom and 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. lygj. yry 7.8451 Brooklyn, N. Y.

Lietuviu Am. Piliečiu Kliu
bo pusmetinis susirinkimas 
jau praėjo. Pagal išduotą pus
mečio raportą, tai iš Kliubo 
išsibraukė šeši nariai; šeši nu
mirė, o 13-ka gauta naujų. 
Vądinasi, pusmetis praeida
mas vos ne vos išstenėjo Kliu- 
bui vieną narį. Sarmata ir 
svietui parodyt tokį geradėją.

Praėjęs pusmetis išvijo į ka-
davė J. ' pus šešis kliubiečius vyrus ir

Suteikiam garbingas laidotuves

Tel. Virginia 7-4499

FRANK NORRIS

75c Kvorta

“Laisvėje” 
tikrų bičių

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

ir impor- 
dęgtinčs ir 

geriausių

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Kaina

IMKnMnS

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

kiekvienas galės 
judamus 
Sirens of 

(Marių Sirenos),
“Big Game in Africa” (Didi 
Medžioklė Afrikoje), “A Trip 
to the Moon” (Kelionė į Mė
nulį) ir “The Marriage Mar
ket” (ženybos Mark etas).

Šitie judžiai bus rodomi 
“Laisvės” svetainėje, kampas 
Ten Eyck St. ir Lorimer St. 
Taipgi bus alaus išsigerti, ku
rie norės ir valgių užsikąsti.

Jau dabar užkviečiame vi
sus dalyvauti. Įplaukos eis ge
riems darbininkiškiems tiks
lams. Rengėjai.

Lietuvis Būdavote jas
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus 
Taipgi atlieku plytų ir 

4 cemento darbus
Apšingeliuoju iš lauko namus ir 
stogus visokiais naujausio išdir- 

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Tclefonuoklte: Flushing 9-4485

59-25 155th St.
Flushing Heights, L. I.

V. Michelsonas, baigęs de
legato tarnybą kriaučiuose, 
buvo išvykęs trumpų atostogų 
į Fairfield, Conn. Jo šeima ten 
pabuvoja ilgiau.* * :!s

Pastaruoju laiku serga S. 
Valašynas, “Laisvės” kaimy
nas, gyv. 110 Meserole St. Jį 
kankina koki viduriuose susi
darę skauduliai.* * *

Kazys Zabielskis, maspe- 
thietis inžinierius, dirbs fede- 
ralės valdžios darbuose.

* *
Liepos 7-tą,, eastnewyorkie- 

čiams Stelai ir Antanui Mika
lauskams suruošta 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
bankietas, Logan Inn salėj.

* ♦
pikniko svečiai, 
pirmu kartu, sa- 
visas Brooklynas

iš

Gerai pelnė

Mirė Elektros Kėdėj
są-

jis

Green, 50 m., 
buvęs rynų in 
įkaitintas ėmus

George II. 
per 16 metų 
spektoriumi, 
kyšius.

B. Rosenblum, 60 m., užsi
mušė nukritęs ar nušokęs nuo 
5 aukštų bildingo stogo 3400 
Wayne Ave., Bronx, kur 
gyveno.

pikniko di- 
pramogos 

ž. R.

PARDAVIMAI

Parsiduoda 9 kambarių namas, 
tiktai biskutį reikia pertaisyti. Gali
ma nupirkti už $1800 grynais pini
gais. Antrašas: 189 South 2nd St., 
arti Roebling St., Brooklyn, N> Y. 
Prašpme kreiptis pas Chauncey 
Real Estate Company, 149 Pierre- 
pont St., Brooklyne. (163-165)

Parsiduoda saldainių krautuve 
(stationery). Biznis senai laikomas, 
išdirbta dirva, galima daryti gražų 
pragyvenimą, vieta lietuviais apgy
venta. Pardavimo priežastis, savinin
kė ligoninėj, paduodama pigiai. 
25 Stagg St., B’klyn, N. Y. Dėl dau
giau informacijų, kreipkitės: 549 
Grand St. (163-165)

Parsiduoda keturių aukščių akme
ninis namas su krautuve ir trys 
apartmentai. Reikalinga biskutį pa
taisymo. Galima nupirkti už $2300 
grynais pinigais. Antrašas: 548 
Grand St., arti Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. Kreipkitės pas Chauncey 
Real Estate Company, 149 Pierre- 
pont St., Brooklyne. (163-164)

Nežiūrint labai karšto 
audringo oro, mūsų kuopos su
sirinkimas, įvykęs liepos 11- 
tos vakarą, buvo gana skait- i 
lingas. Mat, laukta raporto iš 
SLA Seimo. Pagirtina, kad na
riai domisi savo reikalais.

J. Aymanas, organizatorius, 
iš po ilgokos ligos sugrįžo į

* veiklon nešinas trimis aplika
cijomis naujų narių. Atlikta 
eilė bėgamų reikalų, Nupirktai 
10 bilietų kriaučių 54-to Sky
riaus pikniko, įvyksiančio lie
pos 13-tą, Dexter Parke. Kita 
stambi dalis laiko pašvęsta 
Seimo raportui, ant jo klau
simams ir diskusijoms.

Iš Seimo raportą
Valaitis, jį papildė A. Miką-, vieną moterį. Išnešė iš Kliubo 
lauskas ir P. Mačys. Raportas I iždo virš dviejų tūkstančių do- 
buvo gana platus ir rimtas, be lerių, išmokant šalpas sergan- 
kandžiojimų ar įvardžiavimų, tiems ir pomirtinėmis. Tačiau 
kaip pridera plačioj, iš viso- dar paliko šešis šimtus dole- 
kių pažiūrų žmonių organiza- rių šio pusmečio blogesniems 
cijoj. ' laikams, taip, kad likusieji

Deja, to nebūtų galima pa- kliubiečiai būtų tinkamai ap
sakyti apie sekusias diskusi-. rūpinti ligos ar mirties va
jas. Rimtį drumst ėmėsi ne j landoje, čia dar jis nėra fo
kas kitas, kaip chicagiečio Į kis blogas.
daktaro auklėtinis brolis Tiš-I Rugpjūčio i8.ta Kliubas tu- 
kus, pradėjęs jvardžiuot dele- j rgs bugais išvažiavjma į Ma- 
gatus "tautiniukėliais” ir šiaip tawan> N. prie Lefferts 
krimstelt. Ir tūli kiti iš t°s,ežero. Kelionė busu doleris 
grupės broliai atrodė atėję ką ; ypataj į abi puscs vieta dau. 
nors išvanot. O jau brolio į 
Jurgelionies, kaip poteriuose 
“amen”, jie negalėjo pamiršt. 
Jis jiems panagėn palindęs 
dėl nenusilenkimo Grigaičio 
cenzūrai ir laimėjimo redak 
torystės prieš jo valią.

Buvo kilęs klausimas ir dėl 
Seimo rezoliucijos, nukreiptos 
prieš Lietuvos gerovę. Bet no 
Tėjusiai tos rezoliucijos žalin
gumą diskusuot narei pirmi
ninkas (socialistas Glaveckas) 
plaktuku užplojo balsą, saky
damas, kad tai ne SLA reika
las. Iš jo kalbos atrodytų, kad 
Seimas įsikišo visai ne į savo 
dalyką, kadangi rezoliucija 
buvo Seime iškelta ir praves
ta. Balsuojant raportą, dau
gelis narių susilaikė nuo bal
savimo, kadangi be visapusiš
ko išdiskusavimo buvo neaiš
ku, ar užgyrimas raporto be 
atskyrimo tos rezoliucijos ne- 

^bus užgyrimu jos, ar nebus iš
stojimu prieš Lietuvos ir jos 
žmonių gerovę.

Po priėmimo raporto, dar il
gokai diskusuota dėl tų nelai
mingų paskolų ant visokių na
mų, iš kurių ne tik naudos 
nebūna, bet prie jų nusikra
tymo dar reikia pridėti tūks
tančius dolerių. Pasiūlyta iš
nešt rezoliuciją, rekomenduo
jant Pild. Tarybai naujų pa
skolų -davimo klausimu veikt 
per vietų kuopas, ne per at
skirus asmenis. Paskirta ko
misija tokią rezoliuciją pa
tieki sekamam susirinkimui.

N.

geliui brooklyniečių yra žino- 
; ma.

Dariaus-Girėno statymui pa-1 
; minklo komitetas šauks visas 
organizacijas į krūvą ir rengs 
kokį didelį šurum-burum, kad 

i sukėlus pinigų tam tikslui. 
Kliubas prie to visko priside
da ir išrinko tris žmones pa
dėti dirbti tą darbą.

Kriaučių pikniko tikietų nu
pirko už $10. Karpus išvažia
vo -ant poros savaičių į Maine 
valstijos ežerus pasižuvauti.

J. N.

“Laisvės” 
dalyvavusieji 
ko: “Turbūt 
buvo suėjęs.” Jie tokių didelių
lietuvių pramogų niekad ne
matę.

Tiesa, jis buvo didelis, dik- 
čiai didesnis už pernykštį, bet 
Brooklynas čionai nebuvo vi

ešas. Tą pačią dieną, liepos 7- 
tą, buvo eilė privatiškų puotų, 
tautininkų, ir vienos parapijos 
chorai turėjo savo išvažiavi
mus, buvo ir daugiau pramo 
gėlių. Bet tas visvien neatėmė 
nuo “Laisvės” 
džiausios- lietuvių 
čampionato.

Šiandien V. Vasauskienės 
Laidotuvės

Veronika Vasauskienė šj 
rytą, liepos 13-tą, bus išlydėta 
iš savo namų, 150 So. 2nd 
St., į šv. Trejybės kapines.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Jurgį, sūnų Kazimierą’V 
5 dukteris: Helen, Agnes, Mil
dred, Frances ir Veroniką.

New Yorko laužymų ir 
lygų aukos palaiko elektros 
kėdę pusėtinai užimtą. Liepos 
11-tos vakarą nužudyta kėdėj 
James Pryor, 23 m., už kor- 
taujančių apiplėšime užmuštą 
Malcolm Renier, 1939 m., ir 
Olivier Aldridge, 47 m., su
degintas už nužudymą Domi- 
nick’o Gregory iš Oleans, N.Y.

Atvažiavo Milionieriai 
Karo Pabėgėliai .

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

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas Ir už prieinamą kainą.

Al De Larrea, iš Westbury, 
L. L, nubaustas užsimokėt 
$100 už vairavimą auto įsigė- 
rus. Jo mašina užgavo pėsti
ninką ant 6th Avė., N. Y., per
eitą pirmadienį.

Queens prezidentas Harvey 
laiške majorui šaukė “užda- 
ryt burnas” komunistams. Jie, 
kaip žinia, už visas kitas gnu 
peš daugiau kalba ir veikia 
prieš karą.

Pasaulio Paroda pirmomis 
54-mis šio sezono dienomis da
vus $696,118 pelno, kaip pa
skelbė jos viršininkas Gibson. 
Už tai išmokėta $676,940 ma
žiau algomis, negu išmokėjo 
pernai per tą patį laikotarpį.

Liepos 10»,.kliperiu pribuvo 
Europos milionierius baro

nas Edward Rotschild, 70 m., 
su 56 m. žmona ir 27 m. duk
terim. Sakoma, jis esąs turtin- 
giausis pabėgėlis. Vien žmo
nos brangakmeniais-papuoša- 
lais jie atsivežė miliono dole
rių vertybių. Tik vįena ponios 
kartelių eilutė muitinėj paro- 
kuota vertės $100,000.

Biedn.uomenė, kaip žinia, 
liekasi “over there”—tenai. 
Vieni po velėna, kiti badmiria- 
vimui ir persekiojimui. Jie tu
rės išvalgyt tų ponų privirtą 
košę. O šie, su milijonais, ki
ti ir bemilionų pribuvę, ir no
rėdami naujų prisiplėšti, ban
dys privirt ir mums tokios pat 
košelės, kokios privirė Euro
poj.

Pamatysit, tie ponai šauksis 
didžiausiais demokratais ir 
pirš Amerikai skubint į karą, 
steigt fašizmą po priedanga 
kovos su ‘raudonaisiais,’ triuš- 
kint ęlarbininkų ir abelnai 
liaudies teises, o mums, kad 
nepakišt savo galvas po velė
na “over there,” reikės kęst 
savų ir svečių ponų pravar
džiavimus “penkta-kolumnis- 
tais” ir gerai persiimt už iš
laikymą demokratijos.

Veikiausia, neužilgo susi
lauksim tokių ir “Savųjų bro-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

...............~ 1 '■

J. GARŠVA
GraboHus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE 

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

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

Mateušas Simonavičius
į&T Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga ^£1

Vietos 
tuotos 
vynai, 
bravorų alus ir
ėiius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

/ i *

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užčjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

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

Ponia Adelia Spence, 208 
Argyle Rd. po švenčių sugrį
žusi namo radusi išluptą už
pakalinių namo durų stiklą ir 
išvogta kelių tūkstančių dol. 
vertės brangumynų.

Italy Nuostoliai Ore
Roma. — Per 20 dienų 

kovos su anglais žuvo 151- 
nas italų lakūnas ir buvo 
sužeista 103 jų lakūnai, 
kaip praneša Italijos vy
riausybe. /
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Valgykite 
MEDŲ

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašklaučlus

galite gauti 
medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
' Gaminami Europiško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių. 
Ir daržovių—virtų Ir žalių.
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