
4 KRISLAI

T ATQVir^l antrašas: 427 lorimer sIreet
V Hoj Telefonas: Stagg 2-3878No. 176

Pasidžiaugė!
Nežino, bet Rašo!
Seimo Sąstatas.
Ir Maikis Verkia.
Ekskursija.

Rašo R. Mizara

Tik ką gavome “Lietuvos 
Aidą“ (iš birželio 14 d.), ku
riame štai kas stambiomis rai
dėmis pranešama:
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“Lietuvos ūkininkija birže
lio 23 d. suvažiuos j Vilnių 
pasidžiaugti respublikos pre
zidento pirmąja kelione į lais
vą Lietuvos sostinę.“

Tie žodžiai dar buvo neiš- 
džiūvę, kai “tautos vadas*’ 
buvo pasiruošęs dumti ne j 
Vilnių, bet į Vokietiją, pas 
Hitlerį. Birželio 15 d. jis ten 
ir išdūmė.

Taigi suvažiavę į Vilnių Lie
tuvos valstiečiai pasidžiaugė, 
bet jie pasidžiaugė tautos va
do paskutine kelione į Vokie
tiją. Jie pasidžiaugė tuo, kad 
Smetonos jau nebeliko, kad 
Lietuva patapo laisva!

Rašydamas apie Lietuvos 
Seimo rinkimus, “Keleivis“ ši
taip sako:

“Tokiu būdu liko (seimo 
kandidatais) tik vieni komu
nistai, kurių tarpe buvo ‘la
bai daug jaunų žydukų’, ir 
Lietuvos žmonės turėjo už juos 
balsuoti...”

Mes jau nurodėme, kad 
“Keleivis“ mėgsta rašyti to
kius dalykus, kurių jis neži
no, (o jei žino, tai tiksliai 
juos iškraipo).

Kokis gi yra Lietuvos seimo 
sąstatas tautiniu atžvilgiu ? 
Ogi štai kokis. Tautybėmis 
seimo atstovai šitaip dalinasi:
Lietuvių .................................... 67
Žydų ........................................... 4
Lenkų ......................................... 3
Baltarusių ............................... 2
Rusų ........................................... 1
Latvių ......................  1

Dabar tegu “Keleivis“ pa
ims Seimą, kuris buvo išrink
tas 1926 metais, kuome Vil
nija dar nebuvo Lietuvos, ir 
jis pamatys, jog šis Seimas 
yra kur kas lietuviškesnis; ja
me p'roporcionaliai kur kas 
daugiau lietuvių, negu buvo 
tame seime!

Tai kam čia tas anti-semi- 
tizmas? Kam kalbėti apie 
“žydukus“?

“Keleivis“ turi tikslą. Jam 
rūpi juo daugiau nesusipratu
sių savo pasekėju sukelti prieš 
Sovietinę Socialistinę Respu
bliką.

Tikslas jam pateisina viso
kias priemones. Bet ar tai yra 
socialistiška ? !

“Keleivio“ Maikis bėdavoja, 
kad ir jis, jo paties žodžiais, 
kaip durnas, aukojo į Lietu
vos ginklų fondą vieną dolerį. 
Jis dabar norėtu jį atgauti, 
nes Lietuvos kariuomenė, pa
sirodo, nevartojo ginklo prieš 
Raudonąja Armiją. Priešingai, 
Lietuvos kariuomenė tuč-tuo- 
jau’ susibičiuliavo su raudon
armiečiais ir neužilgo visiškai 
su jais susivienys.

Gal būt fašistai (tame skai
čiuje ir socialistai) ir manė, 
kad Lietuvos kariuomenė ka
da nors pakels ginklą prieš 
Sovietų Sąjungą. Bet ju tas 
manymas nuėjo vėjais. Lietu
vos kariuomenę (dabar Liau
dies Kariuomenę) sudaro dar
bininku ir valstiečių sūnūs ir 
todėl jie fašistų ir socialistų 
Ivderiu noru neišpildė. Prie
šingai : Lietuvos kariai išpil
dė norus komunistų, kurie vi
suomet ragino juos eiti išvien 
su Raudonąja Armija!

Dėlto Maikis dabar taip 
žliumbia! Tegu!

“Vienybė“ negalinti išeidi
nėti dienraščiu dėl to. kad 
spaustuvė skiepe, troški ir 
darbininkai galį nutrokšti...

Ai. ai, kaip ponams pagailo 
darbininku!. . .

šitų žodžių rašytojui ne kar
ta teko kalbėtis su “Vienvbės“ 
technikais. Kiekvieną kartą 
jie man skundėsi ne skiepu,

VOKIEČIAI IR ITALAI ORO BOMBOMIS 
NUSKANDINO ANGLIJOS 

LAIVĄ IR 2,500 KARIŲ 
-------- □-----------------------------------

Anglija Daugiau Kaip 5 Sa
vaites Slėpė šią Nelaimę
London. — Vokiečių ir 

italu orlaiviai birželio 17 d. v
bombomis nuskandino kelei
vinį Anglijos laivą “Lancas
trian kada jis gabeno virš 
5,000 anglų karių, bėgusių 
iš Flandrijos, Franci jos. 
Daugiau kaip 2,500 anglų 
prigėrė, o 2,477 buvo išgel
bėti.

Tarp 5,300 žmonių tame 
16,243 tonų laive buvo ir 
saujelė anglų moterų ir vai
kų.

Šis laivas nuskandintas 
daugiau kaip 5 savaitės at
gal, bet tik dabar Anglijos 
valdžia paskelbė žinią apie 
tą nelaimę.

Vokiečių komanda liepos 
25 d. paskelbė, kad jų tor- 
pedlaivis sunaikino prekinį 
Anglijos laivą 18,000 tonų 
įtalpos ties Portlandu.

Išgirskit Kongr. Marc
antonio Kalbą apie At

eivių Registraciją
New York. — Pažangus 

Jungtinių Valstijų kongres- 
manas Vito Marcantonio 
kalbės per radio šį sekma
dienį, liepos 28 d., apie atei
vių registravimą. Jo kalba 
tęsis nuo 10:30 iki 10:45 vai. 
naktį, pagal dienos šviesos 
taupymo laiką. Columbia 
Broadcasting (radio) Siste
ma (860 kilociklių) apsiėmė 
paskleist Marcantonio kal
bą po visas Jungtines Vals
tijas. Tuomi pasirūpino Am
erikiečių Komitetas Svetur- 
gimiams Ginti.

Pagal* šiemet išleistą atei
vių registravimo įstatymą, 
daugiau - kaip pusketvirto 
miliono nepiliečių šioje ša
lyje bus suregistruoti ir jų 
pirštų nuospaudai nutraukti 
per keturis mėnesius, pra
dedant nuo rugsėjo 1 d.

Amerikiečių Komitetas 
Sveturgimiams Ginti žada 
kreiptis į federalius teismus 
su parodymais, kad ateivių 
registravimo įstatymas yra 
priešingas Amerikos kons
titucijai ir todėl turi būt pa
naikintas.

Kongresmanas Marcanto
nio yra vienas iš keturių 
kongresmanų, kurie balsavo 
prieš sumanymą registruot 
sveturgimius.

Kiekvienas lietuvis turėtų 
išgirsti šią kongresmano 
Marcantonio kalbą.______
bet pėdėmis.

Na, tai kam čia tokius nie
kus pūsti į kitų akis!

. - - i
Dabar visi ruoškimės į dien

raščio “Laisvės“ ekskursiją. Ji 
įvyks rugpjūčio 4 d. į Lake 
Hopatcong, N. J. Tai bus kas 
nors nepaprasto. Be to, at
vykusieji paremsite savo dien
raštį, kuris šiuo metu para
mos yra labai reikalingas.

Nepamirškite pakviesti sa 
vo draugus ir prietelius!

Buvęs Politinis Kalinys Tapo 
Latvijos Užsienių Reikalą 

Ministeriu
Ryga. — Andrius Jablon

skis, buvęs politinis kalinys, 
dabar tapo paskirtas Latvi
jos užsienių reikalų minis
teriu. Jablonskį su kitais 
politiniais kaliniais paliuo- 
savo atvykus Raudonoji Ar
mija.

Stockholm, Švedija.—Pra
nešama, kad Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estonijoje visur 
organizuojama ginklu ota 
darbininkų milicija.

London. — Anglai sakosi 
nuo birželio 17 d. iki šiol 
viso nušovę žemyn 203 vo
kiečių orlaivius.kūbos prezid., argenti-

NA IR MEKSIKA PRIEŠ
AMERIKOS PLANUS

Havana, Cuba. — Naujai 
išrinktas Kūbos prezidentas 
Fulgencio Batista sueigoje 
ministeriu iš 21-nos ameri
kinės respublikos atmetė 
Jungt. Valstijų planą kas 
liečia esančias Amerikos sri- 
tyj žemes tų šalių, kurias 
Vokietija nukariavo bei nu
kariaus. Jungtinės Valstijos 
siūlė paimt šias žemes, dau
giausia salas, į bendrą lai
kiną globą Šiaurinės, Cen- 
tralinės ir Pietinės Ameri
kos. Kūbos prezidentas Ba
tista reikalauja suteikt 
toms žemėms visišką laisvę 
apsispręst.

Argentinos užsieninis mi- 
nisgteris išstojo prieš pre
zidento Roosevelto pasiūly
mą supirkinėt Lotyniškos 
Amerikos produktus, suda
ryt savotišką trustą ir pas
kui pardavinėt tuos produk
tus nustatytomis kainomis, 
idant Vokietija ir Italija 
negalėtų įsivyrauti preky
boje Centralinės ir Pietinės 
Amerikos.

Meksikos užsieninis mi- 
nisteris taipgi nesutinka 
su tokiu trustiniu planu iš 
prezidento Roosevelto pu
sės.

Kelių kitų Lotyniškos 
Amerikos respublikų minis
terial bijo, kad jeigu prez. 
Roosevelto planai būtų už- 
girti, tai 20 respublikų Cen- 
tralinėje ir Pietinėje Ame
rikoje pasidarytų priklauso
mos nuo Jungtinių Valstijų.

Antofagasta, Chile, liepos 
26.—Po smarkių liūčių, stai
ga griūdamos žemės nuo 
kalnų gyvus palaidojo apie 
100 žmonių.

London. — “Rolandų tai
kos komitetas” per radio at
sišaukė iš Holandijos, kad 
prezidentas Rooseveltas tar
pininkautų “garbingai su
laikyt” Angliją su Vokieti
ja.

Jei Smetona su 45 Buvusiais 
Valdovais Nesugrįš, Bus 
Konfiskuota Jų Turtas

Stockholm.—Čia gauta ži
nia iš Kauno, ‘kad Lietuvos 
vidaus reikalų ministerija 
viešai paskelbė sąrašą 46-. 
šių buvusių valdovų su Sme
tona priekyje, kurie pabėgo 
į užsienį, o gal tūli iš jų dar 
slapstosi pačioj Lietuvoj.

PREZ. ROOSEVELTAS UŽDRAUDŽIA 
ŽIBALĄ IR SENĄ GELEŽĮ JAPO

NIJAI IR VOKIETIJAI
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas liepos 25 d. 
uždraudė išgabenti iš Jung
tinių Valstijų į užsienius ži- 
balą-gazoliną ir seną geležį 
kitaip, kaip tik pagal Ame
rikos valdžios leidimą kiek
viename atsitikime. Šis už
draudimas faktinai sustab
dytų Japonijai gavimą žiba
lo ir senų metalų iš Jungti
nių Valstijų. O Japonija iki 
šiol pirkdavo iš Amerikos 
65 procentus sau reikalingo 
žibalo - gazolino ir 86 pro
centus senų metalų karui 
prieš Chiniją.,;

Šiuomi prezidentas Roo
seveltas uždraudžia Ameri
kos žibalo pardavinėjimą ir 
Ispanijai ir Portugalijai. 
Nes suprantama, kad Ispa
nija ir Portugalija perleis
davo daugį amerikinio žiba
lo Vokietijai ir Italijai, *

Nuo šiol žibaliniams Jung
tinių Valstijų laivams bus 
leidžiama plaukti tiktai į 
Centralinę ir Pietinę Ame-

Prez. Rooseveltas. leidžia 
pardavinėti amerikinį žiba
lą ir seną geležį ir kitus 

Rumunija Užgrobė Anglų Žibalo Kompa
nijas; Išvijo Jų Viršininkus 

t *

Bucharest, Rumunija. — iki šiol valdė anglai ir fran- 
Rumunų valdžia užgrobė cūzai.
didžiausią angių žibalo-gą- AngHja Jau Sako> kad Ru.
žolino kompaniją Rumuni
joj,1 vadinamą Astra Roma. 
Ši kompanija turėjo 15 mi- 
lionų dolerių nuosavybės. Iš 
Rumunijos tapo išvyti 40 
anglų, kurie buvo viršinin
kai bei specialistai tos ir ki
tų anglų žibalo kompanijų.

Pranešama, kad Rumuni
ja užgrobs 60 valčių Duno
jaus upėje, kurios priklau
sė anglams. Tos valtys bū
siančios vartojamos gabent 
žibalą iš Rumunijos į Vo
kietiją.

Rumunų valdžia prižadė
jo pristatyt Vokietijai 200 
tūkstančių tonų žibalo šį 
menesį. Didelė dalis to ži
balo bus paimta iš anglų ir 
francūžų kompanijų.

Rumunija taipgi išvijo 
dvyliką francūžų, kurie, bu
vo viršininkai francūžų ži
balo pramonės Rumunijoj.

Nuolat stovi karinė ru
munų sargyba prie* žibalo 
šaltinių ir fabrikų, kuriuos 

Naujoji Lietuvos vyriau
sybė sako, kad jeigu per ke
turias savaites jie negrįš į 
Lietuvą bei nepasirodys vie
šumoje, tai bus konfiskuoti, 
atimti jų namai, žemės ir 
kitokia nuosavybė Lietuvo
je.

o Kana- 
perleisti 
Anglijai,

metalus Kanadai, 
da visuomet gali 
šiuos reikmenis 
kaip pastebi United Press, 
amerikonų žinių agentūra.

Kai kurie Jungtinių Vals
tijų senatoriai ir kongres- 
manai įžiūrėjo, kad prez. 
.Rooseveltas šiuom uždrau
dimu stengiasi padėt Angli
jai blokaduot Vokietiją ir 
Italiją, idant naziai-fašistai 
negautų reikalingų jiem ka
rinių medžiagų. Tie politi
kai pastebi, kad Rooseveltas 
paskelbė šį uždraudimą ly
giai tuo pačiu laiku, kai An
glija paskelbė, kad jinai 
sekančią savaitę įves blo
kadą prieš Ispaniją ir Por
tugaliją. Nes Anglija nu
žiūrėjo, jog vokiečiai iki 
šiol per Ispaniją ir Portu
galiją gaudavo karinių me
džiagų iš užsienių.

Jungtinių Valstijų iždo 
ministeris Morgenthau sa
ko, kad Amerika, uždraus- 
dama išvežimą žibalo ir se
nos geležies, veikia savisto
viai ir neprisideda prie an
glų blokados prieš Vokieti
ją.

munija Turi Atiduoti Dob- 
rudžią Bulgarijai

Kad Rumunija užgrobė 
anglų žibalo kompanijas, tai 
Anglijos valdžia jau sako, 
jog Rumunija turėtų sugrą
žinti pietinę Dobrudžią Bul
garijai. Dobrudžia yra dau
giausia bulgarų apgyventa.

O pernai Anglija buvo 
pasižadėjus gint Rumunijos 
čielybę.

Milžiniški Kariniai 
Užsakymai

Washington. — Bethle
hem Plieno Korporacija ga
vo iš Amerikos valdžios už
sakymų už pusę biliono do
lerių statyt karinius laivus 
ir kitus karo pabūklus. Dau
giau kaip dveja tiek pakilo 
korporacijos Šerai.

AUGA JUDĖJIMAS PRIEŠ SUMANYMĄ 
REIKALAUJANTĮ ĮVEST VERSTINĄ 

KAREIVIAVIMĄ AMERIKOJE
----------------- ■■--------------------------------------------------------------------------a_____________________________

v.

Anglai Protestuoja Švedijai, 
Kad Ji Praleidžia 
Vokiečių Armiją

Stockholm, Švedija.—An
glijos valdžia užprotestavo, 
kad Švedija per savo žemę 
leidžia gabent vokiečių ka
riuomenę ir karinius reik
menis į Norvegiją.
Spaudimas iš Nazių Puses

Vokietija pareikalavo, kad 
Švedija ir kitos bepusiškos 
šalys Europoje uždraustų 
savo laikraščiams spaudint 
bet kokias žinias ar prane
šimus iš Anglijos.

Švedų laikraščiai protes
tuoja prieš tą Vokietijos 
reikalavimą.

PRIEŠTARAUJA ANGLŲ IR 
VOKIEČIŲ PRANEŠIMAI 

APIE KARO ŽYGIUS
London, liepos 26.—An

glai sako, kad vakar per 
dieną jų lėktuvai nušovę 
žemyn 28 vokiečių orlaivius 
iš tų, kurie bombardavo An
gliją; o anglai praradę 5 
savo lėktuvus.

Berlin, liepos 26.—Vokie
čių komanda • skelbia, kad 
vakar jų orlaiviai, bombar
duodami karinius punktus 
Anglijoj, tuo pačiu laiku 
sunaikinę 23 anglų lėktu
vus; o iš savo pusės vokie
čiai praradę 9 orlaivius.

Vokiečių orlaiviai vakar 
nuskandinę kelioliką pre
kinių Anglijos laivių, viso 
63,000 tonų įtalpos, ir pade
gę tris kitus anglų laivus su 
12,000 tonų įtalpos. Be to, 
vokiečiai oro bombomis už
degę vieną anglų naikintu
vą, o kitą pavojingai sužei-

London, liepos 26.—Anglų 
vyriausybė pripažįsta, kad 
vokiečių lėktuvai bombomis 
nuskandino du karinius an
glų sargybos laivukus.

Priešai Sabotažuoja Naująją 
Latvijos Vyriausybę

Ryga. — Latvijos socialė 
ministerija grūmoja tinka
mai baust ardytojus-sabota- 
žuotojus. Sako, kad jie su
kurstė kai kuriuos ūkinin
kus išpjaut galvijus ir su
naikint padargus. “Kai kur 
buvo sužiniąi gadinama 
pramonė ir paskleista niek
šiški melai” prieš sovietinę 
Latvijos santvarką, kaip 
pareiškė socialė ministerija.

glus Gibraltare

Roma, liepos 26.—Italijos 
lėktuvai vėl bombardavo 
anglų tvirtovę Gibraltarą 
pačiame gale Viduržemio 
Jūros ir padegė ginklų-am- 
unicijos sandėlius ir prie
plaukos įrengimus.

ORAS.—Šilta; būsią lie
taus.

t

Sen. Norris Sako, Tai Būtą 
Panašu į Hitlerizmą f 1

Washington. — Liberališ
kai pažangus senatorius Ge
orge W. Norris, stipriai ko
voja prieš 1____ _____
wortho sumanymą, ku- 
riuom yra reikalaujama 
įvest verstiną kareiviavimą 
Jungtinėse Valstijose. Sa
ko, kad jeigu būtų priim
tas šis sumanymas, tai su- 
kareivintų visą šalies gyve
nimą ir paverstų Ameriką 
tarpt autiniu diktatorišku 
grumotojum kitiem kraš
tam.’ Senatorius Norris pa
brėžė, jog toks Amerikos 
kareivinimas padarytų šią 
šalį panašią į hitlerizmą.

Senatoriai B. K. Wheeler 
ir Arth. Vandenberg taipgi 
ketino priešintis įvedimui 
verstinos karinės tarnybos.

Kongresmanai ir senato
riai gauna vis daugiau laiš
kų ir telegramų, reiaklau- 
kų ir telegramų, reikalau
jančių atmest šį sumanymą.'. 
Tai, sakoma, prezidentas 
Rooseveltas stengsis kuo v 
greičiau pervaryt jį kongre-\7^*~ 
se pirma, negu išsivystys 
gana platus piliečių judėji
mas prieš verstiną karei
viavimą.

Dabar įneštas tam suma
nymui pataisymas reikalau
ja, kad samdytojai paskui 
priimtų atgal į darbą tuos 
vyrus, kurie bus pašaukti į 
karinę tarnybą.

Pranešama, kad ateinantį 
pirmadienį visas 
svarstys verstino 
vimo sumanymą, 
užgyrė senatorių 
kariniais reikalais.

Daugelis darbo unijų, 
ypač CIO, taipgi farmerių * 
ir studentų organizacijų 
reikalauja, kad kongresas 
atmestų šį įnešimą.

MD, supiiai 
Burke-Wads-

jfi

f.' 5

c

senatas 
kareivia- 
kurį jau 
komisija

1

Anglija Sako, kad Vo
kiečiai Nuskandinę Lai

vą su 350 Prancūzų

<•

i ■ i

London. — Anglijos lai
vyno ministeris Al. V. Alex
ander pranešė seimui, kad 
vokiečių motorlaivis liepos 
24 d. torpedavo ir nuskandi
no francūžų keleivinį laivą 
“Meknes” ir su juom žuvo 
350 francūžų jūreivių ir 
oficierių iš tų, kurie plau
kė namo iš Anglijos, pagal 
Franci jos valdžios reikala
vimą. Apie 900 jūreivių ir 
laivo įgulos narių tapo iš
gelbėti.

Anglų laivyno ministeris
Italai Vėl Bombardavo An- sakė, kad laivas “Meknes”, 

6,127 tonų įtalpos, plaukė 
po Francijos vėliava ir ant 
jo šonų taipgi buvo nupieš
tos francūžų vėliavos. v

(Vokietijos valdžia užgin
čija, kad vokiečiai nuskan
dino tą laivą; leidžia su
prast, kad tai buvęs anglų 
darbas.)
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O gal “šuneliais” ir “judošiais” “Tėvy
nės” redaktoriai vadina Lietuvos Liau
dies Seimą, kuris paskelbė Lietuvą So
vietine Socialistine Respublika? Gal jie - 
“šuneliais” ir “judošiais” vadina visus 
Lietuvos darbo žmones, kurie Seimą iš
rinko, kurie pasisakė už Sovietinę Socia
listinę Lietuvą?

Galimas daiktas. Bet tokiais “būdvar
džiais” krikštydami Lietuvos žmones, 
SLA organo redaktoriai pasirodo labai 
nerimtais, labai nekultūringais, labai di
deliais, na, mandagiai pasakysime, po
litiniais neišmanėliais!

.... ,n'Tį■■■■■■ -up, n n , „ ■■■■„---------t- , ...........

Iš Rimto Dalyko Daro 
Juokus
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Į Negražu, Labai Negražu!
Pastarajame “Tėvynės” numeryje įtal

pintas nei tai skelbimas, nei tai edito- 
rialas. Jis patalpintas paskutiniam pus- i 
lapyję ir stambiomis raidėmis, apvestas i 
juodais apvadais, po antgalviu “Žinios iš 
Lietuvos.”

Be kitko, ten sakoma:
“Lietuvos nebėra. Tie šuneliai, kurie vis 

lojo už Maskvą, atsiekė ko jie .taip labai 
; norėjo.1 1 1 • 1 ' *“Amžina gėda tebūna jų vardams ir 

visai jų šuniškai giminei.
“Lietuvos nebėra. Pranešimai, kurie 

telpa šiame puslapyje, buvo atsiųsti tos 
naujosios Lietuvos ‘valdžios’, kuri turėjo 
patarnauti kraugeringai Maskvai, kaipo 
Judošius. Šių jų veidmainingų raštų ne
išmetame iš šio puslapio tik todėl, kad iš 
jų dabar taip aiškiai matyt jų begėdiška 
klasta.”

Tokiais ir panašiais “gražbilystės” žo
džiais “Tėvynės” redakcija (p. Jurgelio
nis ar p. Bajoras, nežinome) užsimanė 
pasišvaistyti per SLA organą. Bet juk 
tai labai negražu taip koliotis ir meluoti.

Paimkim mes pirmąjį sakinį: “Lietu
vos nebėra.”

v v Tai kur Lietuva? Ar p. Jurgelionis bei 
p. Bajoras galėtų mums atsakyti: kur 
Lietuva pasidėjo?

Ar tik dėlto, kad Lietuva patapo so- i 
v vietine socialistine respublika, tai jos jau 
\ nebėra? Nesąmonė! Sovietinė socialistinė 

yra Rusijos respublika, sovietinė ir so
cialistinė yra Ukraina, Baltarusija, Gru- i 
zija, Azerbeidžianas, Armėnija ir kiti 
kraštai; viso iki šiol sovietinių respubli
kų buvo 13-ka. Na, tegu bile vienas “Tė
vynės” redaktorių dabar paima žemėla
pį,—jis ras jame kiekvieną tų respubli
kų! O jei netiki, tegu bile vienas jų ima 
kada ir nuvažiuoja į bile vieną virš pa
minėtų respublikų—suras žmones, suras 
jų kalbą, jų kultūrą ir papročius—tik to
ji kultūra ir ūkiškasis gyvenimas kur kas 
ant aukštesnio laipsnio stovės negu bur
žuaziniuose kraštuose.

Tas pats bus ir su Lietuva. Ji bus! 
Bus sovietinė socialistinė respublika, tas 
tiesa. Bet ji niekur nepražus. Jos darbo 
žmonės, visi nebiją dirbti piliečiai, gy
vens gražesnį ir šviesesnį gyvenimą; jie 
bi^s laisvi, jie bus geriau pavalgę.

Atsiminkite, pp. Jurgelioni ir Bajorai: 
Smetona ir jo klika nesudarė Lietuvos. 
Jie tik engė Lietuvos liaudį savo naudai. 
Be smetonininkų lietuvių tauta gyvens 
laimingai, tik klausimas, kaip smėtoni- 
ninkai gyvens be Lietuvos?!...

Eisim toliau.
“Tėvynės” redaktoriai sako: “šune

liai”, “judošiai”.
Visų pirmiausiai, tai labai negražūs 

žodžiai. Tokių žodžių neturėtų vartoti 
bent jau toki vyrai, ‘kaip “Tėvynės” re
daktoriai, save besiskaitą rašytojais ir 
poetais. Bet tiek to!

Kas gi yra “šuneliai”? Kas “judošiai”?
“Šuneliais” ir “judošiais”, matyt, “Tė

vynės” redaktoriai vadina esamą Lietu- ■ 
vos liaudies vyriausybę, kurią sudaro pa
tys ištikimiausi, patys žymiausi Lietuvos į 
darbininkijos, valstietijos ir inteligentijos 
Sūnūs: Paleckis, Krėvė-Mickevičius, Ant. 
Venclova, Pakarklis, Gedvilas, Mickis, 
Šumauskas, Sniečkus ir kiti. Kodėl “Tė
vynės” redaktoriai užsimanė juos taip 
plūsti? Matyt, todėl, kad naujoji Liau
dies Vyriausybė per porą savaičių Lie
tuvos darbo žmonėms davė daugiau ne- I 
gu bent kokia kada nors valdžia Lietu
voje jiems davė per šimtmečius. 1

Rumunija ir Kas Toliau?
Rumunija buvo sudaryta didelė iš kitų 

tautų žemių ir gyventojų. Bet ji jau buvo 
priversta atiduoti šiaurinę dalį Bukovi
nos ir Bessarabija Sovietų Sąjungai, kas 
Sovietams priklauso. Dar pietinėje Bu
kovinoj yra didžiuma rusinu ir ukrainie
čių gyventojų ir tas klausimas tebėra 
neišrištas.

Rumunija turi didelius plotus Vengri
jos—Transylvaniją ir Banatą. Ji yra pa
grobusi nuo Bulgarijos Dobrudžą. Tie 
plotai Rumunijai nepriklauso. Gyvento
jai yra nusistatę prieš Rumuniją. Ir kada 
tie plotai bus atimti nuo Rumunijos, tai 
ji pasiliks vėl maža, kaip ir l?uvo.

Rumuniją didelę- padarė Anglijos, 
Francijos ir Amerikos viešpačiai Versa
lyje, 1919 metais. Jų tikslas buvo suda
ryti galingą Rumuniją ir Lenkiją, ku
rios pirmoj vietoj būtų nustatytos prieš 
Sovietų Rusija. Tais laikais jie savo tik
slą atsiekė. Bet tas amžinai negalėjo bū- 
tL ... *

Už tai, kad Rumuniją sudarė didelę, 
Francijos kapitalistai Rumunijoj valdė 
daug fabrikų, jie turėjo sau “vigadnas” 
prekybos koncesijas. Gi Anglijos impe
rialistai valdė didelius plotus Rumunijos 
žibalo laukų. Jie išvien su holandais ka
pitalistais buvo suorganizavę Astra-Ro- 
mano žibalo kompaniją. Ta kompanija 
valdė daug žibalo šaltinių. Anglija ir 
Francija naudojosi tuo žibalu.

Kada Francijos imperialistai savo ša
lį atvedė prie susmukimo, kada Franci
jos jėga subliūško, o Anglija laukia tokio 
paties likimo, tai dabar niekas rimtai su 
jomis nesiskaito. Anglijos ir Francijos 
imperialistai turėjo su Rumunija sutartį, 
buvo prižadėję apginti jos pavergtus sve
timus kraštus, palaikyti juos po Rumu
nija. Dabar apie tai negali būti nei kal
bos. Rumunijos valdonai išmetė tą su
tartį į sąšlavyną. Jie pasisuko užtarimo 
jieškoti pas Vokietiją. Tuo pasidrąsinus, 
Rumunija ima į savo rankas ir žibalo 
šaltinius, kuriuos valdė anglai. Tai An
glijai smūgis. Tai bus Vokietijos laimė
jimas, jeigu Rumunijoj liaudis laiku ne
susipras, nenuvers karaliaus valdžios ir 
nejieškos susitarimo su Sovietų Sąjunga. 
Jeigu Rumunijoj susidarytų liaudies val
džia, tai lengviau būtų galima išrišti ir 
teritorijų klausimai su Vengrija ir Bul-' 
gari j a. Liaudyj tokio troškimo yra, bet 
kol kas karališka, brutališka valdžia dar 
vis laikosi.

Kiek Vokietija Neteko Orlaivių?
Anglija skelbia, kad Vokietija nuo ka

ro pradžios jau neteko nuo 4,000 iki 5,000 
karo orlaivių. Ta skaitlinė gali būti per
dėta, nes kariaujančios imperialistų val
stybės visada savo priešų nuostolius mato 
didelius, o ,savo mažina. Kada Francija 
jau buvo prie pat pakrikimo katastrofos, 
tai dar ir tuomet generolas Weygand iš
drįso svietui skelbti, kad “už mėnesio 
laiko francūzai maršuos ant Berlyno.” 
Taip, marša vo, bet kaipo belaisviai, o ne 
pergalinga armija.

Bet jeigu Vokietija ir neteko 5,000 or
laivių, tai kas tada? Jeigu tiesa, kad ji 
nuo 2,000 iki 3,000 pasidaro kas mėnesį, 
tai per 10 karo mėnesių ji pasigamino 
30,000 orlaivių! Jau senai eilė karo spe
cialistų prileido, kad Vokietija turi apie 
32,000 orlaivių, ir tame kiekyje apie 24,- 
000 naudotinų karui.

Tiesa, Anglijos karo lėktuvai daug ge
riau pasirodo, negu Francijos. Anglija 
ne vien pati pasigamino gerų karo lėktu
vų, bet ir iš Amerikos daug prisigabeno. 
Jos karo lėktuvai veik dygiomis bombar
duoja Vokietijos miestus, kaip vokiečiai 
Anglijos. Bet, kol kas, karo ekspertai tei
gia, kad ore Vokietija dar vis turi prieš 
Angliją pirmenybę.

.1 ■— ....... . .............................. ................................ ...

Prieš kiek laiko koki tai 
niekšai padėjo bombą Ko
munistų Partijos dienraš
čio “Workerio” patalpose. 
Jos sprogimas užgavo vieną 
moterį ir kelis asmenis 
smarkiai sukrėtė. Tą pačią 
dieną kita bomba sprogo 
Vokietijos generalinio kon
sulato name, prie Battery 
Parko, kur buvo keli asme
nys sužeisti, šios dvi bom
bos sužeidė ir sukrėtė 15 
asmenų. Kaltininkai dar vis 
nesusekti.

Bet labiausiai sukrėtė 
New Yorką, tai kada liepos 
4 dieną bomba buvo rasta 
Anglijos pavilione, Pasauli
nėj Parodoj. Kada ją išne
šė, tai ji lauko pusėj sprogo, 
du slaptosios policijos na
rius užmušė, tris sunkiai 
sužeidė.

Visi tie bombininkų žy
giai yra bjaurus, begėdiš
kas, nachališkas darbas. 
Kaltininkai nesusekti. Mie
sto policija paskyrė net 
$26,000 dovanų, kas padės 
sugauti liepos 4 dienos bom
bos sprogimo kaltininkus.

Po šių įvykių prasidėjo 
keista komedija. Ar tai koki 

■valios gaivalai, ar 
rimto dalyko ėmė 
juokus. Štai kelios 
atgal radio pranešė

Tuo kartu baliūnas pra
šliaužė pro Gus ir plauke 
linkui Croton vandens prū
do, kuriame yra 15,000,- 
000,000 galionų New Yorko 
gyventojams geriamo van
dens. Kada Gus tą pamatė, 
tai jam metėsi į galvą’min
tis:

“Ne kitaip, kaip jie sku
bina užimti tą prūdą ir New! 
Yorką užtroškinti ir paim-j 
ti.” Ir žmogus leidosi bėgti! 
į artimiausąi policijos stotį, 
kiek tik jis turi jėgų. Ir 
kada uždusęs įbėgo į poli
cijos stotį, suriko:

—Baliūnas!... Parašiu
tistai!... Penkta kolona!... 
Ima Croton Dam!...

—Ramiau, ramiau,—karto
jo nusigandęs naktį dežiū- 
ruojautis policininkas Fred 
Borho.

Ir kada-1 kiek apsiraminęs 
Gus išpasakojo visą istori
ją, kada policininkas jau 
susidarė paveikslą iš to, tai 
jis tarė:

—Taip, nužiūrimas daly
kas ... Labai nužiūrimas! 
“Very suspicious!” Ir tuo
jau davė policijos stotims „ . v . , . ... TZ
Signalą. Visa Westchester!nas atrodydaTO taip: Laisvgs 
policija sujudo. Radio po- alėjoje švaistosi puikūs limu- 
licijos statys perdavė: _ ; zinai, kuriuoSe L .

“Baliūnas plaukia 40 pė- tieji ir einą atsakingas 
du ore, be šviesų!” tybės” par

Ir greitai 36 policijos gru- kavinėje. Kai jau saulutė pa
peš įrėmė į dangų akis jieš- sislėpdavo už Kauno kalnų,

Bet nakties tamsa pridengdavo miestą, pa-

kas iš 
krėsti 
dienos 
tokių dalykų.

Kas tai naktį paskambino 
į policijos centrą ir prane
šė, būk bomba padėta Bel
gijos pavilijone. Policija 
nuvyko ten, j ieškojo, bėgio
jo, laiką eikvojo ir nieko 
nerado.

Dar tas sąjūdis nesibai
gė, kai kas tai vėl šaukė 
per telefoną ir pranešė, l^ad 
Long Islande, ant didžiulio 
automobilių kelio — Grand 
Central, po vienu tiltu, nu
mesta bomba ir pavojus. 
Vėl policija ir bombų spe
cialistai didele paskuba nu
siskubino. Ir atrado popie
rinę dėžę su bananų lupy
nomis, apelsinų lupynomis, 
riebaluotais popierais. Ki
tais žodžiais, kas tai išval
gė sandvičius, suvalgė vai
sius ir dėžę išmetė ant ke
lio, na ir tas sudarė didelį 
sąjūdį.

Vėliau spauda aprašė, 
kaip vėl “bomba” sukėlė di
delį sąjūdį ant 5th Avė., 
68th St., kada prie Central 
Parko sprogo. Ten ne vien 
policija ir bombų specialis
tai subėgo, bet net majoras 
La G u a r d i a atsiskubino. 
Sprogimo būta taip meRko^ 
kad tik 2-jų colių duobukę 
išmušė.

Dar labiau išgąsdino 
Westchesterio ir New Yor-l 
ko tūlus gyventojus ir po
liciją—“parašiutistai.” Nak
tį prieš 19 d. liepos, tūlas pi
lietis, Gus Durham, apie 2 
vai. ėjo iš darbo užsimąs
tęs. Ir štai virš jo galvos, 

\ gal tik kokios 40 pėdų ore
baliūnas. Jis pakėlė akis, nešimą iš 
tikrai baliūnas ir iš baliū- Grand Central stoties: 
no beskės žjnončs iškišę 
galvas.

“Ne kitaip, kaip penktos 
kolumnos parašiutistai” — 
pamanė Gus. Kraujas jo 
gyslose užšalo. Drugys su
krėtė' kūną. “Tai priešai už
puolė !”—mano jis. Puola 
ant žemės ir rankomis jau 
kasa sau apkasą. Iš baliūno 

„ žmonės pamanė, kad* su Gus 
kas nors negerai, būdami 
žemai, iškišo galvas ir 
klausia:

—Žmogau, ar tau atsiti
ko kolęa nelaimė?

—Ha-ha-ha!—kas tai pa
sileido juokais baliūne.

Dir bin son

OSLO
HANOOl

■STOCKHt 'NIĄ

zLATVI A'

llTHUANWZ

MARCH 1940

\eningrad

Moscow !

JULY 1940

-Z 0ERLINo

GERMANY
WARSAW

POL SEPT. 1939

ROME,

OVALIĄ

(HUNGARY/

>-----RUMANIA
\8ucharestQ 

YUGOSLAVIaV__/V

BULGARIA*

JUNE Į 940 Į

lOdessj.

Black Sea

^CįGY’TURKEY

Nuo pradžios einamojo imperialistinio karo prie So
vietų Sąjungos prisidėjo naujos.sritys, kurios žemėlapy
je pažymėtos aptamsintu ruožu: Bessarabija, Vakarų 
Ukraina, Vakarų Baltarusija, Lietuva, Latvija ir Estija.

Kauno Nuotaikos

I žinai, kuriuose pūpso išrink- 
; “vals- 

eigas kurioje nors
nusi- 
visas 

kol 
Tuo-

koti baliūno.
tamsoj baliūnas dingo. Tas 
dar daugiau policiją ir tū
lus piliečius išgąsdino.

Buvo duota žinia New 
Yorko miesto policijai. At
sišaukta į La Guardia or
laivių lauką, kad lėktuvai 
būtų paruošti ir radio pri
imtuvai bei išleistuvai susi
siektų su tuo. nežinomu ba
liumi.

—Mes matėme zeppeliną! 
—iš kur tai atėjo telefonas 
į policijos stotį.

—Zeppelinas !... 
nas!—skambėjo telefonai.

—Virš mano galvos pra
lėkė baliūnas! — telef onavo 
ir policininkas Bell, Ossinin- 
go policijos stoties narys.

—Tik virš mūsų galvos 
praūžė didelis tamsus mai
šas! — pranešė radio auto- 
mobiliaus p o 1 i c i ninkas.— 
Nulėkė linkui Mt. Kisco.

Prie Westchester orlaivių 
lauko stovėjo policijos mo
toriniai dviračiai ir automo
biliai, švyturys raižė padan
gę jieško.damas parašiūtis- 
tų. Bet jų nebuvo.

Jau pradėjo aušti. Jau 
šešta valanda ryto. Sąjūdis 
nesibaigia. Labiausia susi
domėję Croton Dam van
dens prūdu. Po mišką, ap
linkui prūdą, slankioja uni
formuota ir slapta policija, 
laikydama po pažastimi au-. 
tomatiškus šautuvus.

Jau ir 9 vai. ryto. Nieko 
daugiau nesigirdi. Ir štai 
9:02 vai. gauna radio pra- 

Milford, Conn.,

Baliu

Maisto krautuvėse didžiau
sios eiles stovėdavo, laukda
mos kojų, ausų, kaulų, 
čių ii* kitokių liekanų 
pirkti. Ir toks būdavo 
darbininko gyvenimas, 
mirtis jo neišvaduodavo,
se darbininkų kvartaluose au
go, stiprėjo, sėmėsi savo jėgas 
Lietuvos Komunistų Partija. 
Čia rasdavo kambarėlius posė
džiams pravesti, čia pasislėp
davo nuo žvalgybos agentų.

Keldavosi rytą ir guldavosi 
vakare darbo žmonės su min
timi—kada vėjelis papūs lais
vę jš rytų šalies. Lietuvos kla
siniai susipratę darbininkai, 
vadovaujant Lietuvos Kom
partijai, žygiavo su kovos vė
liava prieš Lietuvos fašizmą. 
Nebaisios buvo kalėjimo baus
mės. Mirdavo kalėjimuose 
Kompartijos nariai, sustingda
vo jų lūpos amžinai su tikė-. 
jimu, kad kova bus laimėta.

Ir štai Kaunas ir visi Lietu
vos kompartiečiai . gyvena 
džiaugsmo ženklu. Raudonoji 
armija išlaisvino Lietuvą ir 
ant visados sutrupino fašisti
nį jungą.

Vaizdai

—Baliūnas nusileido!— 
Radio priėmikas sudrebėjo. 
Bet greitai sekė nuraminan
tis pranešimas:—Tai Ame
rikos, mūsų baliūnas. Tai 
vienas iš Amerikos armijos 
mažasis baliūnas, kuris sa
vo bandymus atliko. Jis iš
skrido iš Lakehurst baliūnų 
stoties.:. Taip, taip, tai 
mūsų baliūnas, jis Milforde 
nutūpė 6 vai. ryto.

Viskas apsiramino. Pasi
rodo, kad baliūnu skrido ke
turi Jungt. Valstijų oro la
kūnai, leitenantas Frank 
Buckley; leitenantas John 
Baranowski; Įeit. Will. Ha-

. sipildavo Laisvės alėja puoš
niomis damomis su džentelme
nai, kurie perpildydavo visas 
Kauno kavines. Prisirinks, bū
davo, pilna Kauno kavinė 
valstybės pareigūnų ir taria
si “valstybės” reikalais: spe
kuliuoja svetima valiuta’ par
davinėja valstybės paslaptis, 
keičia sąžinę į litus. Neretai 
girdėdavosi tokie posakiai, ai
manos : “Sunku gyventi su 
800 litų algos per mėnesį. Ką 
gi, žmonai paltas kainuoja 2,- 
000 lt., kvepalai be skai
čiaus. . . o suknelės, o visokios 
Paryžiaus madų naujienos, o 
vakarienė “Trijuose Milžinuos 
se”, su 50 lt. nėra ko pasiro
dyti. . .” Ir dūsaudavo valsty
bės pareigūnai sunkia jiems 
uždėta “našta.” Verždavosi iš 
pareigūnų lūpų žodelis, tik ty
liai, atsargiai: “Be biznio, pa
prastai sakant, be vagysčių, 
gyvent neįmanoma”. Kada j 
kavinės svečiai imdavo apvalų Ponai bėga 
skaičių alaus bokalų, prasidė- žiurkės iš 
davo tarptautinės, o taip pat j Nedūsauja 
ir vidaus politikos apžvalga. Iia, o ima bloknotą ir prisira- 
Ir išvada beveik pas visus bū- visus savo “gerus darbus” 
davo viena — kur pabėgti ir įeina. pas kokį nors pažįstamą 
kaip savo turtus išsigabenti, komunistą atlikti išpažintį. 
Čia prasidėdavo tikra tragedi- i 
ja. Bėgti į Vakarų Europą— 
karas, į Ameriką—toli, minos, 
į SSSR ten iš viso ponai ne-| 
reikalingi ir .• nėra. Po tokių 
apdūmojimu atsidusdavo ir .
graudžiai tardavo: “Lietuva, |«ybos , I>;ankiu-v>rto 
Lietuva, kaip gera čia gyven-j 
ti, kodėl to nenori suprasti vi-1 
sokie priešvalstybiniai gaiva- j 

'lai”. j
Tuo metu Kauno priemies-' 

čiuosė, darbininkų kvartaluo- ■ 
se, bazilkose, fortuose išbadė
ję darbo žmonės, ankštuose 
buteliuose su gausiomis šeimo
mis eidavo dvi dienas stovėti 
eilėse, kad gautų metro, 
malkų. Jr vis svajodavo, kaip 
gauti pastovesnį darbą, kad 
galėtų nors 5 litus nuolat už
dirbti. “O tada, tai pagyven
čiau,” su nepasiekiama viltimi; 
tardavo darbininkas.

mi

pasikeitė Kaune, 
iš miesto, kaip 

skęstančio laivo, 
‘sunkia” savo da-

Gatvės pilnos žmonių, ypa- 
I tingai vakarais. Visų veidai 
! kupini džiaugsmo. Visi bėga į 
I susirinkimus, mitingus, visi už- 
; imti. Darbo Rūmai buvę žval- 

i tikrai- 
’ i siais darbininkų Rūmais, čia 

j nuo ryto iki vakaro pilna dar- 
I bininkų : jie aptaria savo rei- 
I kalus, organizuojasi. Kauno 
gatvėse skuba, bėginėja nu
kirptais plaukais žmonės—tai 
buvę politkaliniai. Jie nesėdi, 
neguli ant laurų vainikų, bet 
visi dirba, visi didžiausi tal
kininkai liaudies vyriausybės. 
Štai eini Laisvės alėja ir 
džiaugiesi—Pažangos Rūmai 
tautininkų girtuokliavimo ir 
niekšysčių lizdas išnyko, o ja
me įsikūrė Lietuvos Komunis
tų Partija ir papuošė fasadą 
viso pasaulio darbo žmonių 
mokytojų ir vadų — drg. Sta
lino ir Lenino — portretais.

Darbininkai ruošiasi kurti 
laisvą, laimingą Lietuvą. *

A. Antanaitis.

nger ir eilinis Ed. D. Jack- 
son. Viso labo jie turėjo 
naktines skridimo prakti
kas. O kiek daug to nerei- _____ ____
kalingo sąjūdžio. Visa tai
todėl,'-kad bulvarinė spauda! Berlin, liepos 25.—Vokie- 
prirašo visokių sensacijų, ir čių orlaiviai bombardavo di- 
todėl, tūlus žmones išmuša'dį Anglijos orlaivių Vickers 
iš lygsvaros. ! fabriką ir sunaikino keturis

Vai. Sūnus, karinius anglų lėktuvus.
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LIUDVIKAS JONAS RĖZA

ŽILOS SENOVĖS MYLĖTOJAS, DAINŲ IR TAUTOSAKOS RINKĖJAS
Rašo St. Jasilionis

Liudvikas Jonas Rėza, gimęs Karvaičiuose, 
tarp Pervelkos ir Preilos, Neringoj, sakoma, 
buvęs vienintelis žmogus iš kopininkų tarpo 
pakilęs į mokslo aukštumas. Jis užaugo, kur 
lietuvių dainos skambėjo, kur seni papročiai 
buvo dar stiprūs. Jis lyg vėversėlis skaidria
me danguje, pamėgęs dainas dainuoti, o po* 
draug pamylęs ir savo gimtąjį lietuvišką kam
pelį.

Dar mažam esant, mirė tėvai. Netrukus ir 
jo gimtinis kaimas dėl slenkančių kopų buvo 
palaidotas. Tada prisiėjo jam gyventi Naujo
joj Agiloj, kurią taip pat smiltys vėliau už
nešė. Rasytėje ėjo mokyklą, ganė žąsis, o vė
liau priglaudė jį Kaukėnų precentorius. Į mo
kslą besisiekdamas, atvyko į Karaliaučių. Čia 
ėjo universitetą ir pasiekė filosofijos ir teolo
gijos daktaro laipsnį. Prie Karaliaučiaus uni
versiteto ėjęs profesoriaus ir lietuviškos semi
narijos direktoriaus pareigas.

Savo vardą lietuvių tautai paliko atžymėtą 
tuo, kad surinko daug dainų ir tautosakos. 
Savo rinkinius jis išleido vokiečių kalboje ir 
jais sukėlė dėmesį žmonių, studijuojančių 
svetimas kalbas. Su lietuvių liaudies kūriniais 
jis įdomina garsiuosius vokiečių poetus: 
Herderį, Goethe, Lessingą. Moksle lietuvių 
kalbos prestižas smarkiai tuosyk pakilęs; stu
dijuoja ją patys stambieji pasaulinio garso 
mokslininkai, tardami, kad be jos apsieiti ne
galima.

Be to, Kristijono Duonelaičio raštai irgi be
veik niekam nebuvo žinomi, pakol Rėza neiš- 
vilko jų aikštėn, nes pats autorius spaudai jų, 
matyt, nerengė. Rėza tatai padarė 1808 metais, 
o vėliau Aug. Schleicheris 1865 m. ir G. Nes- 
selmanas 1869 m. Kalbininkai Duonelaičio raš
tus vertino ne kaipo meno ir kultūros paliki
mą, bet vien kalbos žvilgsniu.

Teigiama, kad iš Rėzos surinktų dainų buvo 
85 jų išspausdintos su vokišku vertimu 1825 
metais. Ši knyga tai buvusi pirmoji lietuvių 
dainų knyga, kurioj radosi ir gaidos kelioms 
dainoms. Neišspaudintos dainos ir tautosaka 
buvę sudėtos archyvai! Karaliaučiuje. 1824 me
tais jis išleido knygutę vardu “Aisopas arba 
Pasakos” ir “Bibliją.” 1834 metais buvo iš
leista jo parašyta knyga “Presbyterologija”, 
kuri turi svarbos dėl bažnytinės istorijos prūsų 
Lietuvoj.

Savo romantiška siela Rėza ne tik brangino 
lietuvių žiląją senovę, bet ir rūpinosi, kaip 
ištikimas tėvynainis, kad nežūtų be jokio pėd
sako,—sako dr. Remeika.

J. Šliupo užrašu, Rėza miręs 1840 metais 
(o kiti būk saką 1843 m.). Tai išeitų, kad 
jau sukanka šimtmetis po jo mirčiai.

Rėzos surinktose dainose atsispindi lietuvių 
senasis tikėjimas. Su atėjimu krikščionybės, 
daug lietuvių tautosakos išnyko, o kas neišny
ko visai, tai tapo dalinai pakreipta, pritaikyta 
naujam gyvenimui, žilosios senovės tik nuo
trupos beliko. Senovės lietuviui gamtos jėgos 
buvo visai paslaptingos. Jo supratimas apie 
pomirtinį* gyvenimą labai daug skyrėsi nuo 
krikščionybės atnešto supratimo. Rėzos daino
se minimos šios lietuvių dievybės: geroji Sau
lė, Mėnulis, Aušrinė, Vakarinė, žemės dievai
tė Žemynėlė, Laima, Perkūnas, jūrų dievas 
Bangpūtys, Giltinė. Tautosakos padavimais, 
žmonės kalbasi su aplinkumos gamta ir pa
virsta, kai reikia į visokius daiktus.

Daina apie saulę yra lyg maldos dvelkimas. 
Saulė atvaizduojama gerutė, padedanti varg
šams.

« —Miela saulyte, Dievo dukryte,
Kur taip ilgai užtrukai, 
Kur taip ilgai gyvenai, 
Nuo mūs atstojusi?
—Po jūrių, po kalnelių 
kavojau sirateles, 
sušildžiau piemenaičius.
—Miela saulyte, Dievo dukryte, 
kas rytais vakarėliais 
prakūrė tau ugnelę, 
tau klojo patalėlį?
—Aušrinė, vakarinė:
Aušrinė ugnį prakūrė, 
vakarinė patalą klojo; 
daug mano giminėlės, 
daug mano dovanėlių.

Kai vargšė našlaitė kreipėsi į Aušrinę, Va
karinę ir Mėnulį, kad jie padėtų jai surasti 
jęs pražuvusią avelę, tai jie atsisakė. Aušrinė 
turinti anksti rytą Saulelei ugnelę prakūrti, 
Vakarinė—patalėlį kloti, o Mėnulis pats nusi
minęs, kad jo veidas kardu perdalytas. Tik

pati Saulelė sutiko jai avelę sujieškoti:
Devynias dienas j ieškosiu,
o dešimtą nei nenusileisiu.

Kitoj dainoj seserys pasigenda brolio, nes 
žirgas iš karo sugrįžo. Skundžiasi jos, kas 
joms padės brolio gedėti? O saulė nusileisda
ma taria:

Aš jums padėsiu brolio gedėti, 
devynius rytus miglužėj temsiu, 
o šį dešimtą nei nebetekėsiu.

Ir Saulė turi rūpesčių. Mėnulis ją vedęs, o 
įsižiūrėjo į Aušrinę. Už tai Perkūnas perkir
to jį kardu į dvi dali.

Mėnuo saulužę vedė
pirmą pavasarėlį.
Saulužė anksti .kėlės, 
mėnužis atsiskyrė.
Mėnuo viens vaikštinėjo,
Aušrinę pamylėjo.
Perkūns didiai supykęs į
jį kardu perdalijo:
—Ko saulužės atsiskyrei ?1
Aušrinę pamylėjai? '
Viens naktį vaikštinėjai? .

Jūros dievas Bangpūtys rodo savo šaunumą. 
Jo palieptas šiaurys vėjas sušiaušta jūros pa
viršių. O bangpūčiui įširdus, laivininkas turi 
mesti jūros dugnan aukso inkarą ir laukti, 
kol jūra nurims.

Deivė Žemynėlė gera, kaip ir saulė. Ji rū
pinasi, kad viskas augtų, žydėtų. Ji vargdienei 
našlaitei padeda pamatyti tėvelius. Pataria pa
sodinti pamary ant aukšto kalnelio rožę, kuri 
užauga ligi pat debesų- Rožės šakelėmis naš
laitė užlipa ant debesėlių, o ten gyvena jos 
tėvas močiutė.

Pasak senovės dainų, žmonės kalbėjosi su

medžiais, gyvuliais ir paukščiais, o kartais ir 
patys pavirsdavo tai į vieną tai į kitą daiktą. 
Gudri mergelė pavirsta į lydeką, kad jos my
limasis ją sugautų. Paskenduolė seselė, iš
skalauta jūros bangų' į krantą, pavirsta į lie
pą, iš kurios šakelės bernelis pasidaro skar
džiai skambančią dūdelę. Dėl'meilės miręs ber
nelis pražįsta rožių pumpurėliu.

Gulbių būrelis net karan kviečia bernelį:
Jau ir atlėkė gulbių pulkas, 
o ir pavarė į karą joti.

Berneliui paskendus, jo kapą lanko trys gul
bės: marti, sesuo, mamužė. Bet tik viena ma
mužė gedėjo iki gyvos galvos, nes jos meilė 
yra tvirčiausia.

O ir atlėkė trys gulbužėlės 
iš karaliaus darželio, 
o ir nutūpė tos gulbužėlės 
ant brolyčio kapelio: 
gulbė prie kojų, 
gulbė prie galvos, 
gulbė prie šalaties; 
marti prie kojų, 
sesuo prie galvos, 
mamužė prie šalaties. 
Marti gedėjo tris nedėlates, 
sesuo trejus metelius, 
o ši mamužė, mano garbužė, 
kol jos gyva galvelė.

Taip slenka švelnučiai, kaip debesėliai, mi
tologiniai vaizdai,—teigia dr. Remeika. Vienas 
už kitą gražesni. Iš tolimų, senai nuaidėjusių 
laikų dvelkia šios dainos tokia aukšta kultūra.

Rėza žavėjosi senolių tikėjimu, lyg renesan
so žmogus graikų ir romėnų garsiąja praei
timi. Jo eilėse lietuvių mitologija būdingas 
reiškinys. Vienur kalbama apie Laimos liepą, 
kitur amžinos ugnies aukurą, kurį lanko Už
mario mergelė, laukdama sugrįžtant sveiko 
bernelio iš Žalgirio mūšio.

LITERATŪRA:
J. Šliupo “Lietuviški raštai ir raštininkai”, 
Dr. J. Remeikos “Lietuvos praeities vaizdai”, 
Vaižganto “Lietuvių gyvybes pulsavimai literatūroje”.

A. S. Puškinas.

Juodasis Vualis*
Moldavų daina

Liūdžiu, į vualį 
įbedęs akis; 
negali, negali 
nurimti širdis.

Jaunystę audringą, 
kai linksmas buvau, 
aš graikę žavingą 
karštai pamilau.

Aistringai mylėjo 
grakšti mergina, 
bet greitai atėjo 
juodoji diena.

Pasikviečiau kartą 
svetelių brangių,— 
per langą pravertą 
žydelį regiu.

Jis tarė: “Ulioji,. 
svečius tu gerbi, 
o graikė tavoji 
jau kito glėby.”

Prakeikiau žydelį, 
jam aukso daviau, 
o tąrnui žirgelį 

balnoti liepiau.
Apsvaigęs iš skausmo, 

skubėjau, lėkiau, 
ir gailystos jausmo 
širdy nejutau.

Tik kai prie jos namo 
nuo žirgo lipau,— 
man akys aptemo, 
svaigau aš, alpau. . .

Į salę jos vienas 
žengiu aš, ir štai: 
mergaitę armėnas 
bučiuoja karštai.

Sutrinko man plienas, 
kaip žaibo ugnis.. . 
Sustingo armėnas 
ir jo bučinys.

Krūtinę bedvasę 
aš myniau piktai 
ir į šilkakasę 
žiūrėjau tiktai...

Prisimena veidas, 
jos kraujo klanai... 
Išnyko, kaip aidas 
tie meilės sapnai.

Laisvojo Ryto Aušra
Kai laisvojo ryto aušra pasirodo 
Ir džiugina, guodžia tėvynės laukus, 
Mes jaučiame vieną: tai laimė ateina, 
Gyvenimo rytas jau švinta puikus.
Ir vėjo dvelkimas miglas tuojau sklaido, 
Miglas, kurios graužė mūs liaudžiai akis; 
Kaimynas kaimynui jau ranką ištiesia, 
Ir piktojo žodžio daugiau nesakys.
Tamsos užtarėjai aušros išsigąsta, s 
Palikti tėvynę—paleidžia sparnus;
Į meilę tėvynės jie tik nusispjauna,— 
Maišus jie, mat, neša gerybės pilnus.
Tėvynė brangi jiems tada tik tebūna, 
Kai slėgti jie' gali kitus po padu;
Dabar—kai slėgtoji liaudis atsistoja, 
Į šviesą jiems žvelgti iš tikro baugu!
Jau kranksi ir tie, ką nespėja išskristi, 
Jie gerojo žodžio į aušrą netars;
Trukdys, jei galės jie, aušros praplitimą, 
Jei ne—gal ir patys kur nors pasikars. . .
Liaudis pasitikus bešvintantį rytą, 
Darbams dideliems tiktai telkia rankas, 
Kas nori darbuose save pasirodyt, 
Tas tinkamą vietą sau greitai atras!

St. Jasilionis.

Nušluostęs tą plieną 
vualiu juodu, 
tik laukiau ta diena 

tamsių prieblaųdų. į
O kai jau rytojaus 

išaušo diena, 
juos nešė Dunojaus 

vilnis tekina. . .
Tik man nuo to laiko 

nutrūko daina. . . 
Akių nebsulaiko 
grakšti mergina.

Daugiau nedainuoju 
savųjų dainų, 
daugiau nebučiuoju 
mergaičių jaunų.

Liūdžiu, į vualį 
įbedęs akis; 

, negali, negali 
nurimti širdis.

Vertė K. Pr. Inčiūra.

♦Tinklelis, kurį moterys vartoja kaipo 
■ puošmeną veidui pridengti.—“L.” Red.

Pranešimas LMS 
Chorams

Tie LMS chorai, kurie dalyvaus Dainų 
Festivalyje Brooklyne, rugpjūčio 31 d., turi 
greitai pranešti, kokias dainas dainuos. Tą 
reikia padaryti kuogreičiausia, kad chorai 
žinotų, kas ką dainuoją.

LMS C. K-tetas paskyrė šias taisykles cho
rams :

1. Viena daina vienam arba dviem bal
sams su piano akompanimentu, LM S-gos 
išleista.

2. Viena daina mišriems balsams be 
akompanimento (a capella), LM S-gos iš
leista.

3. Viena daina pasirenkant. Galima nau
doti be piano arba su piano akompanimentu. 
Daina gali būti ne LM$ leidinys, taip pat 
galima ir ne lietuvišką pasirinkti. Čia pa
rodykite savo originališkumą.

Kadangi dvi dainos turi būti LM S-gos 
išleistos, tai gali pasitaikyti, kad tą pačią 
dainą gali pasirinkti keli chorai—už tai rei
kalinga tuojaus užsiregistruoti dainas. Se
kami chorai jau pranešė centrui dainų var
dus :
Aido Choras, Brooklyn, N. Y.

Daina apie Telmaną—V. Tomilin.
(antros dar hepridavė).

Sietyno Choras, Newark, N. J.
Motina ir Sūnus—A. S. Pocius.
Smagus pavasarėlis—G. Janino.

Bangos Choras,. Elizabeth, N. J.
Sėdėk—Maurice Sugar.
šalia Kelio—I. Chuzas.

Pirmyn Choras, Great Neck, N. Y.
Lai sau rūstūs vėjai ūžia—iš rusų liaudies.
Tik reikia mums mokslo šviesos—Mikas 

Petrauskas.
Lyros Choras, Baltimore, Md.

Eikime drąsiai—L Chuzas.
Draugai, į Kovą—Mikas Petrauskas.

Festivalio Komisija.

Upton Sinclair’io Laiš
kas, Liečiąs Lietuvą

“L. žiniose” tilpo sekamas:
1939 m. lapkričio mėn. įžymusis Ameri

kos rašytojas E. Sinkleris daugeliui savo 
draugų išsiuntinėjo tokio turinio laišką:
“Brangus drauge,

Daugiau kaip metai praėjo nuo to laiko, 
kai aš jums rašiau. Aš smarkiai dirbau prie 
ilgiausio savo romano, kurio veiksmas vyks
ta Europoje per paskutiniuosius 25 metus. 
Sąlyginis jo pavadinimas—“Pasaulio galas”. 
Tuo tarpu esu parašęs 800 pusi., bet tepri- 
ėjau prie 1919 m. Taikos konferencijos Pa
ryžiuje. Draugai, perskaitę rankraštį,—V. 
I. Vudvord, Elen Vudvord, Liuis Brhun, Ful
ton Oursler, Irving štoun — juo sužavėti, ta
čiau istorija kuriasi greičiau, negu aš ją ga
liu išdėstyti popieriuje.”

Toliau E. Sinkleris rašo apie savo roma
nų pasklidimą įvairiuose pasaulio kraštuose 
ir, tarp kitko, sako: “šiomis dienomis lietu
vių dienraščio, leidžiam^ Brukline, ‘Laisvės’ 
redaktorius atsiuntė mąn ištrauką iš jauno 
lietuvių rašytojo straipsnio, > kuriame sako
ma: “Vienas valstiečių vaikas iš gimtojo 
mano kaimo ranka persirašė E. Sinklerio 
“Raistą,” kad šią knygą galėtų turėti pats 
ir skaityti ją kitiems, nes jos nusipirkti jis 
negalėjo.” Panašūs faktai paaiškina, kodėl 
ilgomis nemigo naktimis aš galvoju, kaip 
padaryti, kad mano knygas galėtų skaityti 
vargo žmonės.”

Nuo savęs pažymėsime, kad E. Sinklerio 
laiške minimas lietuvių rašytojas — Petras 
Cvirka, o straipsnis, iš kurio paimta Sinkle
rio laiške iškeliama citata, buvo išspausdin
tas 1936 m. “Literatūros” žurnale Nr. L ir 
vadinosi “Mano kaimas.”

“L.” Red. Pastaba. — Mūsų dienraščio 
knygų sankrovoje dar galima gauti garsioji 
U. Sinklerio apysaką “Raistas”. Raginame 
įsigyti.

Sveikinimas Lietuvos 
Seimui

Lietuvos Steigiamo Seimo Nariai:
Jums, kaip legaliai rinktiems Lietuvos gy

ventojų atstovams, siunčiame širdingiausius 
sveikinimus.

Mes esame pilni vilties, jogei po jūsų va
dovyste Lietuvos liaudis žengs pirmyn kultū
ros, apšvietos keliu.

šis pasveikinimas vienbalsiai priimtas Bal-

Hudson, Mass
Spaudos Pikniko Užbaiga
Čia buvo suvažiavęs 7-to 

apskričio pastovus komitetas 
dėl užbaigimo buvusio “Lais
vės” spaudos pikniko. Aš čia 
neminėsiu, kokie rezultatai 
buvo. Tai bus paskelbta ko
miteto. Tik tiek galiu prisi
minti, kad jame dalyvavo ir 
drg. Buknys, “Laisvės” admi
nistratorius. Jis visiems dar
bininkams ačiavo širdingai už 
energingą darbštumą laike 
pikniko.

Po užbaigimo komiteto dar
bo, buvusios gaspadinės: M. 
Kazlauskienė ir S. Zulonienė 
pakvietė prie vakarienės visus 
dalyvius. Po vakarienei drg. 
Buknys pasakė įspūdingą pra
kalbėję, surištą su šių dienų 
klausimais. Taipgi buvo ir 
daugiau išsireiškimų kitų 
draugų. Visi džiaugias naują
ja Lietuvos vyriausybe, kuri 
išliuosavo mūsų pavergtąją 
tautą, sudaužė smetonišką 
grandinę, kuri taip žmonėm^ 
įkyrėjo iki nepakenčiamos pa
dėties. S,™.

Dabar turiu dar suminėti 
tuos draugus bei drauges, ku
rie pardavinėjo “Laisvės”’"pik
niko tikietus (serijas). J. Yas- 
kevičius laimėjo $10 pirmą 
praizą, parduodamas už vi
sus daugiausia tikietų, būtent 
už $30.56, M. Kazlauskienė 
pardavė už $21, J. Urbonas 
už $6, F. Kaulakis—$3.29, S. 
Zulonienė—$3, P. Vaitekū
nas—$3, S. Jankauskas—$3, 
A. Tamošiūnas—$3, K. Grir 
gas—$3, J. Yaksiūtė (nursė)

Viso 
$85.80. 
komite- 
pikniko 
$21 su

—$3, Kibirkštis—$3.
Hudsone parduota už 
Visi pinigai perduoti 
tui. Nuo užbaigimo 
vakarienės liko pelno
centais. Išmokėjus lėšas dar 
pelno liko $5.50, kurie tapo 
tuoj paaukoti dėl Mass. apsk. 
K. P. apšvietos fondo.

Buvęs Komitete.

Montello, Mass
Liepos 21 d., įvyko pikni

kas Jaunų Vyrų Kliubo. La
bai daug jaunimo dalyvavo ir 
įvairiai žaidė, šokių svetainė 
buvo pilna šokikų ir muzikos 
aidų ir dar kojų trypimų—ir 
taip tęsėsi iki vėlai naktį.

Rugpjūčio 11 d. įvyks nau
jos mados piknikas Liet. Taut. 
Parke, Montello Mass. Rengia 
Mass, valstijos suvienytos LDS 
jaunuolių ir suaugusių kuopos. 
Bus 12 skirtingų praisų—$75 
skirta dėl dovanų. Tai bus 
puikiausias piknikas.

Mergaitė.

Italai Nuskandinę Du Kari 
nius Angly Laivus

Roma. — Italijos subma- 
rinai rytinėje dalyje Vidur
žemio Jūros nuskandino 
vieną Anglijos-Australijos 
submariną ir vieną karinį 
laivą naikintuvą, kaip teigia 
italų komandieriai.

Italų lėktuvai jau dau
giau kaip 80 kartų bombar
davo anglų salą-tvirtumą 
Maltą ir paskutiniu žygiu 
uždegė anglų žibalo sandė
lius tenai.

timorės Lyros Choro susirinki
me liepos 19 d., 1940 m., Lie-
tuvių Svetainėje, *853 Hollins 
Street.

Organiz. Joseph Deltuva.
Sekret. O. Kučiausjcaitė.
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the

the

No.

t ho

Y.

No.

the

Dar galit pas mane gaut
No.

the

No

Didelis ežeras, puikios maudynės, šokiam
salė ir gražus miškas piknikui

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

Traukimu nuvažiavimas ir sugrįžimas tik $1.00
Į PIKNIKĄ ĮŽANGA VELTUI

M
M
M

M

Rengia LDS 8-ta kuopa naudai dienraščio “Laisvės”

beer -at retail under Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 693 has been issued to the undersigned 
to 
of

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

■1X21 66

•187 5th

8118——5th

415

the

FRANKno ,->th
80 My tile

No.
No.

4724

388

195 Nassau
th p

the

Y
4413—4 th

No.No.
the

the

Myrtle

ofNo.

70 Norman

MORRIS

154
the

the

263
4702—4th

No.

the

YNo. 263 Wilson
283—5th

No.

the
573 Van

the

816
Y

! NOTICE is hereby given that License
No.

No.

t he No.

No.

107 608t he

“Laisvės
No1085 N. V

280 No."th

No the

N

No.

Y7010

No.

172
off the

the
N.1617 E.

172 Rogers
No.189

No.

the

the
No.

No.

premises.
No.

110 Myrtle

No

N. Y345 Myrtle

totho
&

No.
305 Bond

th*on

Admx.
Harrison

Bo
bo

Avenue, 
Kings, to

Avenue, 
Kings, to

561 
sell 
the

NOTICE 
GB 1773 
to sell 
of the ,

NOTICE 
GB 1911 
to sell

Borough of 
be consumed off

Beverage
Borough 

to be consumed

107 
at

G B 
to 
of

Norman 
of

LEO
78 Montague St.,

NOTICE 
C 272 ha

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

IL ANDERSON 
, Brooklyn, N.

CONA
Brooklyn, N. Y.

PETERS & JOHN H. PETEfiS
Ave., Brooklyn, N. Y

Avenue, 
Kings, to

7th 
of

Borough of Brooklyn 
i be consumed off the

BASILICO
Brooklyn, N.

DISTRIBUTORS. INC.
Brooklyn, N.

WILLIAM REESE
6th Ave., Brooklyn, N.

WEISBERG 
>el. & Grocery

Brooklyn. N.

h’lushing Ave., 
County of Kings, to 
premises.

FRITZ GEHRMANN
Ave., Brooklyn,

Kingston Ave., 
of Kings, to

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed

NUTICE 
GB 
to

MULLER
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1537 has been issued to the undersigned 
to " ‘ ...
of 
185

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

Alcoholic Beverage Control Law al 
39th Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to' be consumed on th*

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

ROSELENA CORP.
Ave., . Brooklyn, N.

GEORGE W1LLINGER 
4th Ave., Brooklyn, N.

THEODORE FUGEL
Ave., Brooklyn, N.

JOHN LUCHAU
Ave., Brooklyn. N.

HYMAN KING
King’s Delicatessen

324 Saratoga Ave., Brooklyn,

beer at retail under Section 107

REIS
Brooklyn, N.

BESSIE SIIORER
114 oCnklin Ave., Brooklyn, N. Y.

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

ARON
278 Tompkins Ave.,

HENRY KAEHLER
Ave.. Brooklyn, N. Y.

sell beer at 
the Alcoholic

My rile
of

LIFSCHITZ
Brooklyn, N. Y

ELK1ND
Brooklyn, N.

TILLIE GLASBERG
Ave., Brooklyn. N. Y.

JOHN B1LOWICH 
96th St., Brooklyn,

KEKER
Brooklyn, N.

• Beverage Control 
Borough of B’klyn, 
consumed off DUNKER

Brokolyn, N.

KARL TRENTWEDEL
7th Ave., Brooklyn, N.

ABRAHAM LEVINE
4th St.. Brooklyn, N.

STORE. INC
Brooklyn. N

HENRY
104 Kingston Ave.,

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

NOTICE is
839 has 

beer

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

1112 Bedford Ave.,

TILLIE E. Z LOBINSKY
Manhattan Ave., Brooklyn, N.

PĖDINI
Brooklyn, N.

LOUIS NOVICK
623 Livonia Ave., Brooklyn,

ABRAHAM SHER
Sicklen Ave., Brooklyn, N.

MARY 
St.,

ELSIE BOGNER
Est. of Herman Bogner
Ave., Brooklyn, N.

T3IOOA SinOT
185 Norman Ave., Brooklyn, N.

beer, at 
Alcoholic 
5th 
of

premises.

KLAUS DROGE
2313 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No.
GB ......................................
to 
of 
415

NOTICE 
EB 
to 
of 
208

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

NOTICE is hereby given that License No 
GB ’ - ■
to 
of 
169

KARL JANHSEN
238 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107 
Beverage Control Law al 

of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off th*

County of 
•premises.

CHRIST SIMAT
3rd Ave., Brooklyn, N.

BEER 
St..

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 10"

sell
the Alcoholic

Ridgewood Ave..
of Kings, to be consumed on

GB 
to 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at.

to 
of 
198 
County
premises.

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
St., 167 Front St., Borough of B’klyn, 
of Kings, to be consumed on th*

JOHN BUDZAK
296 Willoughby Ave., Brooklyn,. N. Y.

98 
County

MAX FRIEDMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

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

WEST HAVEN 
No. 7th St..

NOTICE is 
C 424 has

retail under
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Avenue, 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 
at 

Borough of Brooklyn BOY BRAREN
1098 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.

beer, at retail under

, to sell beer at 
of the Alcoholic 
112a Nassau Ave.,

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

107 
at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License
2043 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107

Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
tho

beer at retail under Set 
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue. Borough of 
of Kings, to be consumed off

bees1 at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

Brooklyn.
i ho

NOTICE 
GB 2755

PHILIP & IRVING GROSS 
Gross Bros.

Ave., Brooklyn, N. Y

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

is hereby given that License

JOHN 
Ave.,•tion 107

Law at 
Brooklyn 

the

NOTICE 
F, 257 I

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

sell beer at retail under Section 107

BOY KETELSEN
1821 Church Ave.. . Brooklyn. N. Y

WILLIAM S. WILSON
Homelike Tavern

Ridgewood Ave., Brooklyn, N.

of the 
816 E 
County 
premises.

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

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

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

he Alcoholic 
North 7th St.

of Kings,

beer at retail under Section 107 
Beverage Control Law al 

Borough of Brooklyn, 
on

JOSEPH HAGEN
Brooklyn, N. , Y

MARION SCKOLNIK
Square Delil Dairy & Grocery 

E. 16th St., Brooklyn. N.

606 Evergreen
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM
606 Evergreen Ave

TRESA FRUCHTBAUM
Morris Delicatessen & Rest.

208 Rogers Ave., Brooklyn, N.

under Section 107 
Law at 

Brooklyn, 
the

FRED FRICK
Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
759 has f>een issued to the undersigned 
sell 
the Alcoholic 

Livonia Avenue,

retail under Section 
Beverage Control Law

Wilson Ave., Borough of
Kings, to be consumed off

beer at

NOTICE 
GB 
to 
of 
111

7010 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HARRY PLATE-JOHN PLATE 
3rd Ave.. Brooklyn, N.

SAM WAKER
Ave.. Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 107.
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough -of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off tho.

beer at retail under Section 107 
_____ ~ Control Law al 
4th Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

beer at retail under

Ave., Borough of
Kings, to be consumed off

PHILIP GOLDBERG
2575 Pitkin Ave., Brooklyn, N.

HENRY HORSTMANN 
Ave., Brooklyn. N.

FRANK SW1ERSKI
Acirema Grocery Store

Norman Ave., Brooklyn, N. Y.BEER & ALES. INC.
Brooklyn, N. Y

FRED BRENN1NG
Ave.. Brooklyn, N.

110 Myrtle Avenue, 
County of Kings, to be consumed on

ROSE LEVINE 
Roseland Dairies 

112a Nassau Ave.. Brooklyn, N.

TED KNUDSEN
Ave., Brooklyn, N, Y

457 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JULIUS GROLITZER
457 Tompkins Ave., Brooklyn, N.

MARKET, INC.
Brooklyn, N.

THEODORE FUGEL
Wilson Ave., Brooklyn, N.

Ketvirtas Puslapis

NOTICE 
GB 1699 
to sell ___ ____  __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 — 5th Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2187 has been issued to the undersigned 
to sell beei* at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8118 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft' th* 
premises.

NOTICE 
GB 1853 
to sell ___ ...
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1821 Church Avenui, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE ______
GB 6783 has been issued to the uridersigiud 
to sell 
of the Alcoholic Beverage 
4724
County of Kings, 
premises. „

BERNHARD KATI'
1th Ave., Brooklyn. N. Y

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

Of the Alcoholic Beverage Control Law al 
233 Schenectady Ave.. Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereoy given that License No. 
GB 1365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4418 — 4th Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed oft 
premises.

NOTICE 
GB 1704 
to sell 
of the 
959 — 
County 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law al 
4th Avenue, Borough of Brooklyn 
of Kings, to be consumed off

MAX HUBER
959—4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2197 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
170 — 
County 
premises.

JOHN HEITMANN
170—gth Ave.. Brooklyn. N.

No. 
has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107 
______ “ Control Law al

4th Ave., Borough of Brooklyn 
Kings, to. be consumed off

NOTICE is hereby given that 
GB 1603 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage 
470'2 — 
County of 
premises.

notice „ __  .
GB 1994 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tmder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
233 — 5th Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off I he 
premises.

NOTICE 
GB 2196 
to sell ___  ...
of the Alcoholic Beverage Control 
433 DeKalb Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY EMBUSCH 
433 DeKalb Ave.. Brooklyn. N.

- B ■ V■ - 'šeštadieni!, Liepos 27į

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

beer at retail under Section 101 
Law at 

Brooklyn 
t he

NOTICE is hereby given that License
GU 1340 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control l<aw at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

90 Henry Street, 
County of Kings, 
promises.

LOUIS 
■• Plymouth

90 Henry St.,
NOTICE is hereby given that License 
GB 2316 has been issued to the undersigned 
to sell ___ ...
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
280 — 
County 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
OB 2089 has been issued to the undersigned 
to sell ...........
of the Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn 
tho

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

beer at retail under Section 10" 
Alcoholic Beverage Control Law at 

5th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THEODORE RICKERMANN 
5th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 'License 
GB 2802 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 

* ' 4110 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
’^County of Kings, to be consumed off 

premises.
WILLIAM SCHMEELK

4th Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1686 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4824 — 6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER H. BECKMAN
6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1973 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
2313 Tilden Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholie Beverage Control Law at 
1098 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2259 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
l lo - - 
County

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

to sell beer at retail from house to house 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 92 Metropolitan Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed off the premises.

CHESTER BRODNICKI
92 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2329 has been issued to the undersigned 
lo sell beer at retail under Section 10" 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Furman St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
EMIL HERTWEZK & JOSEPH NESSLER 
167 Furman St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 827 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 115-17 Keap St., 1 
County of Kings, to be 
premises.

REPUBLIC LIQUOR 
115-17 Keap St..

sell beer
tlw Alcoholic
Grand Ave.. 

County of Kings 
premises.

ROXY
79 Grand

hereby given that License 
been issued to 
at wholesale 

Beverage 
Borough 
to be consumed off

No. 
the undersigned 

under Section 107 
Control Law at 

of Brooklyn, 
the

hereby given that License No 
been issued to the ’undersigned 

holesale under Section 107 
Beverage Control Law at 

, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
i GB 2 136 has been issued to the undersigned 
i to sell beer at retail under Section 107 
of th'- Alcoholic Beverage Control Law at 

I I 161 Bedlori! Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off 

: premises.
E. SCHROETER & S. CAPPIELLO 

Execs of Est. of Thomas Danola
1161 Bedford Ave., . Brooklyn, N.

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

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law a*

16th St., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

No.
i GB 1819 has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107 
Beverage Control Law a! 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

I to sell
I of the Alcoholic
; 120 Autumn Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NIKOLAUS
120 Autumn Ave.,

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 2527 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1085 Manhattan Av-;.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off

NOTICE is hereby given that License 
GB 11013 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1183 Fulton St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

ABE TRESTMAN & LOUIS BELKIN 
Sunshine Dairy

1183 Fulton St., Brooklyn, N. Y

hereby given that License No.
2130 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under 
the Alcoholic

Rogers Ave., Borough
County of 
premises.

LOUIS,

NOTICE is; hereby given that License No. 
GB 10879 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 1838 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
66 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY RABINOWITZ
4th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 10888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Conklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 632 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
Prospect Park Zoo—Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROBERT L. CUNNINGHAM 
Prospect Park Zoo

Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2224 has been issued to the undersigned 
to 
of 
380 
County 
premises.

EB 
to . 
of 
388 
County < 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned

at retail under Section 107 
Beverage Control Law al 

Borough of Brooklyn, 
the

hereby given that License No.
664 has been issueci to the undersigned 

sell
the Alcoholic

Rogers Avenue,
County of Kings, to 
premise s.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1170 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
(,f the Alcoholic 
•119 Myrtle 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that Jdcense No. 
10079 has been issued to the undersigned 

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

DeKalb Avenue, 
of Kings, to

198 DeKalb Ave..

NOTICE is he rob
GB 231’4 has been
to sell beer at
of tho Alcoholic
263 Wilson A vein

>y given that License No.
i issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
tie, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

NOTICE is hereby given that License 
GB 2394 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
263 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2521 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
110 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off 
premises.

LUDER II EI SS EN BUTTE L 
410 Wilson Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a* 
500 Nostrand A.ve., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

xLOUlS KAUFMAN
500 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y

hereby given that License No. 
2516 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 105 
the Alcoholic Beverage Control Law al 

Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2609 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
78 Montague St., 
County of Kings, 
premises.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off tho

SPRINGER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1633 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 York Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ANASTASY WISNIEWSKI
186 York St.. Brooklyn, N. Y.

1491 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Tompkins Ave., Borough of Brooklyn.
MORRIS ROSENTWEIG

Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y

2662 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Norman Ave., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off 
premises.

GEORGE SONDEJ
169 Norman Ave., Brooklyn, N.

the

Y

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1713 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7324 — 6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE
1869
sell
the Alcoholic Beverage Control Law aJ

Nassau
County of 
premises.

NOTICE 
GB 
to 
of 
104 
County < 
premises.

hereby given that License No.
1931 has been issued to the undersigned 

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is hereby given that License 
GB 1359 has been issued to the undersigned 
to 
of 
70 
County < 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2553 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
154. Norman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 825 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
573 Van Sicklen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE 
EB 1376 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2575 _____ __ .
County of Kings, to be consumed on 
promises.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1392 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Wilson 
County of 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on th* Minersville-Shenandoah

286 Wilson
SOPHIE STADLER 
Ave., Brooklyn, N. Y

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1979 has been issued to the undersigned 
to seli beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
4102 Avenue V, Borough of Brooklyn, 
County qf Kings, to be consumed on th* 
premises.

JOHN Dell ART 
•1102 Avenue V, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1406 has been issued to the undersigned 
to' sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9032 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

9032
CELIA PELLEGRINO

7th Ave., Brooklyn, N. Y>

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

NOTICE 
EB 2110 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. »

FREDERICK J. PARTHEYMULLER 
39-41 Kossuth Pl., Brooklyn, N.

th*

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
328 Tonlpkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th* 
premised.

ARTHUR BARRETT
328 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

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

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LYNCH
35 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 473 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
658 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEVINE’S KOSHER DELICATESSEN 
658 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

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

JACOB BERNSTEIN
457 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Paskubusių Knygą
PATARIMAI

APIE LYTIES
VYRAMS 
DALYKUS

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuokit

JT BARKUS
46 Ten Eyck St. 
Brooklyn. N. Y

Piknikas su Programa
Dienraščio “Laisves” Naudai

Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

Įvyks 18 dieną Rugp.-August
Bus labai gražioje vietoje

MAR LIN PARK
MINERSVILLE, PA

Bus puiki muzikale programa; skanių valgių, gėrimų

Pasaulinė Paroda
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslą 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 Pasaulines Parodos. Gausus šaltinis įvairių in. 
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy 
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes- 
prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 

Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky-
tį galite 
stamps. . 
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių

25 ir daugiaukaina po 2oc už egzemplioiių, mo 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

427 Lorimer St.

šiuom antrašu

Brooklyn, N. Y

NOTICE i 
GB 
to 
of 
407 
County of Kings, 
premises.

CHARLES ALTSCHULER 
407 Myrtle Ave., Brooklyn,

is hereby given that License! No. 
1455 has been issued to the undersigned 

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

Lewis Avenue, Borough of Brooklyn 
to be consumed off th*

NOTICE 
GB 
to 
of 
374
County of 
premises.

HENRY 
374 Lewis

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2797 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1617 E. 96th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107
Beverage Control Law at 
., Borough of Brooklyn, 

be consumed off

NOTICE 
GB 1156 
to sell 
of the Alcoholie 
9423 Foster Ave. 
County of Kings, to 
premises.

FOSTER AVE. 
9123 Foster Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
EB 626 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control 
60S Grand Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

TH EO DO RE Z A LN ER AITIS 
Grand St., Brooklyn, N.

EB 
to 
of 
623 __ _
County of Kings, to be consumed 
promises.

1 is hereby given that License
i has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law al 
3rd Aveijue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on

ekskursija traukiniu jau arti. Tuojau įsigykite bilietą ir 
važiuokite linksmai praleisti dieną tyrame ore

NOTICE 
EB 2363 
to sell 
of the 
931 — 
County 
premises.

THE CLASSIC CAFETERIA. INC. 
931 — 3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
189 Tompkins Ave., , Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SAM WOLTEN
189 Tompkins Ave., Brooklyn, N.

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

Y

No.
LAKE HOPATCONG

the

Rugpjūčio 4 AugustNo.NOTICE is hereby given that License 
EB 1441 has been issued to the undersigned 
to 
of the 
73 Jay 
County 
premises.

CHARLES REINHARDT
73 Jay St., 167 Front St., Brooklyn, N. Y.

the
the

sell

No.

No. No.

th*
Y

No.334 East

heręby given that License No

40
the

the

Y6104 No.

Y

No
th*

Y5115
4902 — Y

No. the03 Rogers
No.

hereby given that License No.

Nothe

th*

No1499 Gates

the

4901 on th*
No

No.

5th Avenue, Borough of Brooklyn,
th*

FRANK DOLANSKY
Ave., Brooklyn,

MORRIS 
Ave.,

SEVERINO
436 Flushing Ave.,

CHARLES MANERI
Brooklyn, N. 1

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

_ r_ ___ • at retail upder Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410 — 18th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, t</ be consumed off the

" premises.
> ALBERT SCHOESSOW

.4410 — 18th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2045 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
4104 — 3rd Ave.. Borough of. Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

4110 —

NOTICE
GB 2771 has 
tq sell beer 
of the A Ieoh

NOTICE is hereby given that License 
GB 10156 hrs been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
,'.34 East 4th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
10891 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 10T, 
the Alcoholic Beverage Control Law a?

Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
the

GB 
to 
of 
278 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE
GB 2062 has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE
GB 2329
to sell ___ ...
of the Alcoholic Beverage Control Law al

r 4902 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

I NOTICE is hereby given that License 
j GP 2586 has been issued to the undersigned 
, to sell beer at retail under Section 107 
: of the Alcoholic Beverage Control Law al 
I 703 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off th* 
: premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 793 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic • Beverage Control Law at 
5115 " ‘ "
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FIFTH AVE. RESTAURANT 
CHOP HOUSE, INC.

5th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No EB.................................................. . . .
to 
of 
40 
County 
premises. 

THEODORE J. SATTLER 
39th St., Brooklyn, N. Y

----- 1----------  
NOTICE is hereby given that License No 
EB 2052 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a* 
724 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. 

SAMUEL WEINGUS
724 Bedford Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is' hereby given that License 
EB 737 has been issued to the undersigned 
to .sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 

be consumed on

“ Tik prašom nesivėlint, nes traukinys turi išeit paskirtu laiku

NOTICE 
GB 1696 
to sell ___ ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises. 

JOHN VON RUSTEN
738 Church Ave., Brooklyn, N. ’ Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1494 h.is tycen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4901 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 2199 
to sell ___ ...
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
143 Nassau Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANDREW BAUER
143 NassaU Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 2755 has been issued to the unelersigned 
to sell beer at» retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
722 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumęd off th* 
premises.

GEORGE MAKSIAN & 
CHARLES BANDAZ1AN

722 Bedford Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is _____  ..
GB 1850 has been Issued Io the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic 
1499 Gates 
County of 
premises.

2034
sell
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

EDWARD GELB
111 Nassau Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2327 ha; been issued to the undersigned 
lo'scll beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Ave., Borough of Brooklyn, 
th*

NOTICE is hereby given that License 
GB 2023 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectfon 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1962 has been issued t6 the undersigned 
lo sell beer at retail under Section 101 
of the Alccholjc 'Beverage Control Law at 
296 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off ths 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6786 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2917 Avenue I, Bore ugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

PARAMOUNT FRUIT & VEG. MARKET 
Phitii> Milano •

2917 Avenuo I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1807 has been issued lo the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Daw al 
246 Nassau Ave., 
County of Kings, 
premises.

WILLIAM BICA 
246 Nassau Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 573 has been issued to the undersigned 
to sell ----
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
324 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 

! County of Kings, to bo consumed 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1367 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al

Borough of Brooklyn, 
th*

NOTICE is hereby given that License 
EB 612 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Myrtle 
County of 
premises.

NOTICE is hei'eby given that License No. 
EB 1384 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
305 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje

Išanksto įsigykite traukinio bilietus. Juos galima gauti “Laisves 
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 duikutes.

Par samdoma laivukai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Ho patcong

BROOKLYNIEC’IŲ ATYDAI: 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. 
East 22nd St., Hayayne, traukinys išeis 9:15 A. 
Elizabethport, N. J., traukinys išeis 9:20 A. 
Elizabeth, N. J., traukinys išeis 9:25 A. M. 
Newark, (Broad St.), traukinys išeis 9:00 A.

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



šeštadienis, Liepos 27, 1940 T Penktas puslapi
=

Cleveland© Lietuviu Sveikinimai Lietuvai
Mes, nariai Lietuvių Darbi

ninkų Susivienijimo 55-tos 
kuopos, savo susirinkime, lai
kytame 3 dieną liepos mėne
sio, 19 10 metais, Lietuvių 
Darbininkų svetainėj, 920 E. 
79th St., Cleveland, Ohio, ta
riame :

L Mes sveikiname naująją 
Lietuvos vyriausybę, vadovau
jamą Justo Paleckio, premje
ro ir laikino prezidento.

2. Mes užgiriame naujosios 
vyriausybės pravestas šalyje 
naujas reformas, padarytas

Mes, nariai Lietuvių Darbi
ninkų Pašelpinės Draugijos, 
laikytam susirinkime, liepos 

| 17, 1940 m., Lietuvių Darbi
ninkų svetainėje, 920 E. 79th 
St., Cleveland, Ohio, sveikina
me naują Lietuvos vyriausybę 

' ir seimą su Justu Paleckiu, 
premjeru ir laikinu preziden
tu. Mes užgiriame naujosios 

i valdžios pravestas reformas 
: šalyje žmonių naudai. Mes 
! sveikiname išlaisvintus politi- 
, nius kalinius ir Lietuvos darbo 
i žmones.

žmonių naudai.€
3. Mes sveikiname išlaisvin

tus politinius kalinius; taipgi 
sveikiname visus Lietuvos dar
bo žmones, pasiekusius laisvę!

Tegyvuoja Lietuvos naujoji 
vyriausybė!

Tegyvuoja laisva ir nepri
klausoma Lietuva!
LDS 55-tos kuopos pirm.

S. K. Mazan,
LDS 55-tos kuopos sekr.

E. Stripeik a,
LDS 55-tos kuopos fin. sekr.

G. Martinaitis,
LDS 55-tos kuopos kasierius

F. Markauskas.

Tegyvuoja Lietuvos naujoji 
i vyriausybė!

Tegyvuoja laisva ir nepri- 
' klausoma Lietuva.

Valdyba:
Pirm. S. K. Mazanskas,
Sekr. V. Užkuraitis, 
Fin. sekr. S. Jonila, 
Kasierius G. Noreika.

Laisvamanybes Mokymas
Maskva. — Visoj Sovietų 

Sąjungoj bus įvesta laisva
many bes pamokos vidurinė
se mokyklose ir universite
tuose.

tikslas glūdi tame, kad Liet, 
naujoji valdžia atskyrė baž
nyčią nuo valstybės suspen
duodama algas kunigams ir 
kitokioms bažnytinėms įstai
goms. Bet tą pinigų sumą, 
apie keletą milijonų litų val
džia skiria daug kiltesniems 
tikslams—kaip tai: darbinin
kams nemokamai medikalei 
pageibai ir pensijoms bei Lie
tuvos kultūros kėlimui. Nes ir 
čia, Amerikoje valdžia jokių 
algų nemoka dėl kunigų. Tai 
dabar taip bus ir Lietuvoje. 
Gal tūli kunigai turi pirkę 
dvarus—broliam ar artimiem I 
ir dabar bijo, kad Liet, vai-; 
džia neišdalintų darbinin-' 
kams. . .

Na, jei kunigėliai turėtų al
gas ir dvarus, tada katali- 
k a m s darbininkams būtų , 
tiek naudos, kiek yra skanu
mo valgant iš tuščio bliūdo. 
Dar reikia čia priminti štai 
ką: liepos 14 d., kalbėdamas j 
Ant. Kneižis labai gyrė popie
žiaus atstovą Lietuvai. Po tam , 
J. B. užklausė taip: Tai ko
dėl popiežius nedavė kardi
nolo Lietuvai, ot. tik paskyrė 
Latvijai, kurioj tik maža da
lis tėra katalikų? Pagalinus' 
kunigėlis atsakė šiaip: Nieko 
gero nebūtų davęs kardino
las dėl Lietuvos, ir dar pridū-

( Scranto^ h.
Lietuvių Žinios

Liepos 20 d. išvažiavo 11. 
Antanaitienė į Wildwood, N. 
J. Mano Puti porą savaičių; 
su ja nuvažiavo ant trumpes
nio laiko jos sūnus Leonard ir 
marti, Mildred. “Nenudegkite 
per daug saule besimaudant”.

Jieva Geležauskienė, Liet. 
Polit. Kliubo narė, kuri buvo 
sunkiai apsirgusi, jau sveiks
ta.

Liepos 23 d. apgavingu bū
du tapo sušauktas Scrantono 
Draugijų Sąryšio “susirinki
mas”, kurį sušaukė “atskalū
nų vadas” “Aike”, sufabri
kuodamas net kito žmogaus 
vardą, už kurį net reikalui 
esant turėtų atsakyti. Jis pri
sivarė savo pastumdėlių būrį, 
kurie visuomet prisirengę su 
spėkos pagelba tvarką dary
ti. Taip pat pasielgė ir šia
me atvejyje, beveik patį Sąry
šį suardant. Ką jie mano tuo- 
mi atsiekti, tai nežinia.

Progresyvės organizacijos ir 
jom simpatingos turėtų tarti 
savo žodį šiame klausime.

Liepos 21 d. draugės Pilo- 
tukės surengė vaikam “partę”. 
Kiek žinau, visi turėjo “good 
time”.

Liepos 25 d. mirė Juozas 
Kupstas po sunkios ligos. J. 
Kupstas buvo narys ALDLD ir 
“Laisvės” skaitytojas ir viso 
darbininkiško judėjimo vete
ranas*. Labai mums gaila ne
tekus gero ir ištikimo draugo. 
Bus palaidotas 27 d. ‘liepos, 
3-čią vai. po pietų.

Philadelphia, Pa.
Philadelphijoj dar randasi 

daug tokių žmonių, kurie liū
di ir apgailestauja, o nekatrie 
gal ir graudžiai verkia lietu- 

j vių tautos didelio “vado” po- 
! no Antano Smetonos, kuris 
į būdamas Lietuvoj esąs daug 
gero padaręs, o dabar, sulau
kęs senatvės, turėjo bėgti iš 
savo tėvynės, nuo savų nevy- 

i donų, kur jo akys mato ir ko- 
| jos neša, kad nepapulti į mu- 
į žikų rankas.

Bet kaip pono A. Smetonos 
! rekordas rodo, Lietuvos žmo- 
; uoliai gražų kraitelį jam su
krovė, sudėjo. Net New Yor- 

! ko banke jo vardu padėta 
| $100,000, o jo žmona, ponia 
Zosė Smetonienė savo vardu 
pasidėjus 50,000 sv. sterlingų 
(apie $200,000) Anglijoj ir 
500,000 frankų Šveicarijoj, 
neskaitant kitu turtu, kuriuos 
jie turėjo užsienyje.
• Tai matote, ko jis bėgo nuo 
savo nevydonų. Jis bijojo sa
vo turtų netekti ir dar pa
ragauti lietuviškos juodos duo
nelės, kuria jo nevydopai mai
tinosi jam kraitelį dėdami.

Jeigu man Dievulis brangus 
pavelytų nuo jo turto nors 10- 
tą procentą gauti, tai, aš savo 
didį turtą—valgomų ■ daiktų 
krautuvę ir kitus turtus, ku
riuos aš turiu, išdalyčiau bied- 
niems, apleisčiau tėviškę-Phi- 
ladelphią ir traukčiau, kur 
mano akis mato ir kojos ne
ša, dainuodamas linksmas dai
lias, ir prašyčiau savo draugų, 
kad jie neliūdėtų dėl manęs, 

\ nes aš būčiau laimingas ir 
! baigčiau linksmai savo gyve
nimą. J. S. Rainys.

| re—Na, pasakyk, Jonai, tai i 
i ką jis būtų gero padaręs Lie-i 
tuvai ? Jonas atkirto anaip:' 
Sakote, kardinolas didelis vy-1 
ras. Kunigėlis vėl atšovė: Aš j 
ir esu didelis vyras. Manau' 
sau: taip, kunigėlis aukšto ū-' 

: gio, tik jau vystas, lyg arškie-! I , v *
. tis rudeniop. Dar mokąs ne-j 
skaitytą — aklą “rezoliuciją” | 
bei protestą kelti prieš vai-1 
džią, gerinančią vargdienių 
būvį ir Raudonosios Armijos 
draugingumą Lietuvai.

Šį nuotikį norėjau pasiųsti 
į “Darbininką,” tik mama su
draudė, sakydama, kad ne
talpins mano nuoširdaus žode
lio. Todėl siunčiu “Laisvės” 
redaktoriams, gal patalpinsit 
darbininkiškame 1 a i k raštyje 
“Laisvėj”, nes kunigėlis ir po-, 
nas Kneižis čia labai garsina 
“Laisvę”, tik atbulai. . . Mat, 
kunigų ir kalnieriai atžagariai 
užmauti, tad reikia ir rekla- 
maciją iš jų kitaip suprasti. 
Tad didžiuma iš mūsų būrio 
ir suprantam, kad “Laisvė” 
yra proletarų kupinas teisin
gų žinių laikraštis.

Katalikė.

Pittsburgh, Pa.

Liepos 28 d. yra rengiamas 
ALDLD 12-to apskr. piknikas 
“Laisvės” naudai, Mt. Semko 
Glen. Visi, kurie galite, tai 
dalyvaukite. A-a.

Montello, Mass.

Šių metų liepos 15 dieną 
“Naujienų” No. 166-tam Pitts
burgh© žiniose prirašyta dau
gybė visokių nesąmonių kas 
link parašų po Komunistų Par
tijos peticijomis. Pasirašęs S. 
B., tai yra, S. Bakanas, visiems 
pittsburghiečiams gerai žino
mas melų skleidėjas, žinoma, su 
tokiais žmonėmis, kaip S. B., 
nebūtų reikalo laikraštyje už
imti brangią vietą ir laiką eik
voti, bet kadangi tas žmogus 
kiša savo purviną nosį, o daly
kus supranta tik tiek, kiek deg
loji apie astronomiją, tai esu 
priverstas atsakyti. I
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tės laiko nusileido iki $500, ku
rie užsistatė kauciją, o už po
ros savaičių paleido visai be jo
kios kaucijos.

S. B. pasakoja, kad buvę pa
rašų surinkta ant peticijų 4,000, 
o 2,000 atšaukė savo parašus. 
Brolau, Pennsylvanijos valstijo
je parašų ant partijos peticijų 
buvo surinkta 26,700. Vot kas 
ir įvarė reakcionieriam kinkų 
drebėjimą. Ir todėl jie pradėjo 
pulti parašų rinkėjus. Jie ma
nė, .kad pasirašiusieji atšauks 
parašus ir K. P. kandidatai, bus 
ištraukti iš baloto ateinančiais 
rinkimais. Bet visi reakcionie
riai ir jų tarnai apsiriko .taip 
manydami. Jų sugalvotas sky- 
mas susmuko.

Toliau S. B. gailiomis ašaro
mis verkia, kad iš 43 įkalintų 
parašų rinkėjų esą tik šeši ko
munistai, o kiti kitų partijų 
žmonės. Net ir parapijonų esą 
pasirašiusių ant peticijos. Taip 
atrodo, kad S. B. ir j ieško ko
munistų. Jeigu- žmogus nepasi
sako, kad jis yra komunistas, 
tai jau jis ir negali dirbti pro- 
gresyvį darbą visuomenės nau
dai. Tai tokis to žmogaus su
pratimas.

S. B. pripliauškęs visokių ne
sąmonių apie parašų rinkimą, 
sako, kad Lekavičius ir Kairys 
prisipažinę, kad jie esą komu
nistai ir pasirašydami ant pe
ticijų nepadarę klaidos. Taip, 
Kairys žinojo, už ką jis pasira
šė. Bet niekaip negalima įsi
vaizduoti, iš kur tas S. B., reak
cionierių sistemos nuotrupa, ga
lėjo sužinoti, kad aš pasisakiau 
esąs komunistu,, kuomet manęs 
niekas nekvotė ir niekam ne
reikėjo pasisakyti, o rašantis 
ant peticijos niekas neklausė, 
kokios partijos ■ esi, bile tik 
Jungtinių Valstijų pilietis ir. 
galėjai pasirašyti, taip, kaip 
ant bile kokios kitos partijos 
peticijos.

Toliau tas biednas Bakanė- 
lis tauškia apie North Sidę ir 
susidėjimą su komunistais. 
Nors komunistai ne nesvajojo 
apie tą kunigų pikniką, bet vis- 
vien jiems bėda. Jis sako, kad 
nutarė su tais nevierninkais ne- 
sidėti. žinoma, buvo gerai nu
tarta. Kada visai nebuvo LDS 
160 kuopos pirmininkas lankę
sis keliuose komisijos susirinki
muose ir kada įvyko Lietuvoje 
perversmas, kunigas pradėjo 
reikalauti, kad pikniko pelnas 
būtų paskirtas bažnytiniams 
reikalams, tada LDS 160 kuo
pos atstovas buvo atšauktas ir 
kaip matosi, tai pikniko nebus. 
Tai ir viskas su tuo pikniku.

Toliau tas S. B. provokuoja 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 160 kuopą, sakydamas, 
kad “komunistų kliubą” užpuo
lė pavieto šnipai, rado “stali- 
niečius”, ,bet jie užsigynė esą 
komunistai.

Mat, tam žmogui niekas nė
ra taip baisu, kaip progresyvių 
darbininkų veikimas. Kas tik 
už darbininkus, tas jau ir ko
munistas. Štai ką turiu pasa
kyti S. Bakanui: Aš niekados 
nesu jokių užmetimų padaręs 
niekam ir negaliu pakęsti, jeigu 
man kas primeta nebūtus, ne
teisingus dalykus. Man neapei
na, kokiai partijai priklauso 
Bakanas. Kožnas turi savo nuo

monę. Bet jis neturi teisės ki
tus provokuoti ir .kitiems ne
būtus dalykus užmesti.

K. Kairys.

ARGENTINA PRIEŠ RO- 
OSEVELTO PLANĄ

Havana, Cuba, liepos 25. 
—Amerikinių r e s p u b 1 ikų 
konferencijoj šičia Argenti
nos užsieninis ministeris 
griežtai išstojo prieš prezi
dento Roosevelto planą, siū
lantį laikinai bendrai glo
bot salas ir žemes tų Eu
ropos šalių, kurias nukaria
vo bei nukariaus Vokietija. 
Jis sake kad Europos kraš
tai turi visai užleist tokias 
žemes amerikinėms respub
likoms.

Teheran. — Persi ja-Ira- 
nas pasiuntė atstovus į Ma
skvą tartis apie susisiekimą 
geležinkeliais su Sovietų 
Sąjungą.

London. — Anglų valdžia 
pripažino, kad vokiečiai oro 
bombomis sunaikino karinį 
anglų laivą naikintuvą 
“Brazen.”

PRANEŠIMAI IS KITUR
WORCESTER, MASS.

Aido Choro piknikas įvyks liepos 
28 d., Olympia Park. Bus valgių, gč-
□--------------------------------------------------E

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tol.: STagg 2-3842 
įj----------------------------------------B

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Newark N. J.
Trečiadienį, liepos 24 d., 

apie 6 vai. vakaro staiga mirė 
Vincentas Mačys, gyvenęs 19 
Napoleon Street, Newark, N. 
J., pas V. Daubarą. Pašarvo
tas laidotojo Akelio koplyčio
je ant Adams St. Bus laido
jamas liepos 27 d., 10-11 vai. 
ryto išlydint į Šv. Jono kapi
nes Brooklyn, N. Y., patarnau
jant laidotojui Akeliui.

Velionis buvo nevedęs ir iš
gyvenęs 35 metus šioje šalyje 
ant vietos, viename mieste. 
Buvo gero pasivedimo ir drau
giškas, tad turėjo daug drau- 
gų-pažįstamų.

Nuliūdime liekasi velionio 
brolis Pins Mačys su sūneliu, 
Brooklyn©, ir kiti giminės.

Reporteris reiškia gilią už
uojautą nuliūdime esantiems

Katalikiškas Balsas
Mūsų senukas kunigėlis pa

sigarsino vietos anglų spau
doj ir “pikčių” įdėjo, būk ko- 

| vojąs prieš Sovietų vaiską, at
vykusį apginti Lietuvos darbi- 

į ninkus skirtingų pažiūrų, kaip 
tai: katalikus, tautiečius, so
cialistus bei komunistus nuo 
hitleriškų gaujų bei Smetonos 

i žiaurios klikos. Dar ir sustab- 
! dyti Raudonosios Armijos ofi- 
| cierių bei karių kankinimą ir 
žudymą. Dar ir šis dalykas 
traukia kataliką darbininką 
prie dabartinės Liet, valdžios 
ir Sovietų dėl pakeltos 20% 
algos darbininkams. Todėl ka
talikai proletarai nenori kovo
ti prieš Liet, valdžią ir drau
gus Sovietus už aukštus page
rinimus katalikams ir kitų pa- 
žvalgų darbo žmonėms.

Matote, kunigų protestų
-—■—--L_______________ j----------------------------

giminėms, o velioniui lai būna 
lengva Dėdės Šamo, žemelė!

“L.” Reporteris.

S. B. džiaugiasi, kad kaip 
tik Pittsburgh© ’’Press” pas
kelbė ant peticijos pasirašiusių 
vardus, tai tie bėgioję ir atšau
kę, jog jie nežinodami pasira
šę, buvę prigauti ir tt.

Mano supratimu, jeigu ir ant 
kitų partijų peticijų pasirašiu
sių vardus pradėtų skelbti 
spaudoje, žmonėms padarytų 
daug strioko, todėl, kad Jungti
nėse Valstijose niekados tas ne
būdavo daroma ir kad tas prie
šinga šalies Konstitucijai. Ta
čiau reakcionieriai įstatymų ne
paiso.

S. B. sako, kad po dviejų sa
vaičių tardymo, 43 asmenys, 
kurie rinko parašus ant petici
jų, buvo apkaltinti kriminaliais 
prasižengimais, jų tarpe trys 
komunistų kandidatai į valdiš
kas įstaigas ir reikalauja iš 
kožno po $5,000 kaucijos. Tu
riu pasakyti, kad tokio krimina- 
lio apkaltinimo nebuvo. Tiesa, 
minėti 43 parašų rinkėjai bu
vo sulaikyti ir iš jų reikalavo 
minėtos kaucijos, bet po savai-
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE , 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

į----------------------------------------e

532 Grand Street, Brooklyn

GERIAUSIA DUONA

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—Brooklyn© ir apielinkčs, j krautuves 

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

rimų, šokių ir programa. Prašome 
visuomenę dalyvauti piknike. Nariai, 
būkite Olympia Parke 10 vai. ryto.

(174-176)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu- 

bas rengia didelį pikniką, L. T. Na
mo Parke. Bus programa, visokių 
žaislų ir gardžių užkandžių šeštadie

nio vakare. Kviečiame visus daly
vauti. Piknikas įvyks liepos 27-28 
dd. — Kom. (175-176)

LOWELL, MASS.
LDS 110 kp. piknikas įvyks lie

pos 28 d. Švedo Parke, Cobblestone 
Park. Vietą labai graži. Kviečiame 
netik vietinius, bet ir iš apylinkės 
svečius dalyvauti piknike. (174-176)

VARPO KEPTUVtf i

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 roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y. 
•••••••••••••••(e•••••••••••••••••••’

ĮSIGYKITE DABAR :
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio J

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD WaTCH 
is wirdk. ihohcu !
TRADE IT IN l-OR A

I^JEWEL

Bulovas

Visokiausiu Rūšių
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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.

Tarpe
Graliam & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2173
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

••••••••••••••••••••»•••••••••••••••

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abclnas .Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnes ligos, 
Chroniški ReumatiŠki Nesveikumai, Nosies, Ger
kles 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 30 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.



SeStaą puslapis

NewWko^ėž^2inior
Telephone 

STagg 2-5043

šeštadienis. Liepos 27, 1940

kalu “Peace on Earth”, kurį 
jis bendrai parašė su George 
Sklar. Jis 1938 m. laimėjo O. 
Henry Memorial dovaną už 
geriausią tų metų trumpą apy
saką. Dabar mokina veikalu
rašymo New Yorko Universi
teto Sauaugusių švietimo Mo
kykloje. , D. S.

“Laisvės” Ekskursija Trauki 
niu Jau Tik Už Savaitės

NOTARY 
PUBLIC

Šaunioji dienraščio “Lais
vės” metinė ekskursija trau
kiniu į Nolan’s Point Parką 
(prie ežero Hopatcong), N. J., 
jau tik už savaitės. Ji įvyks 
sekmadienį, rugpjūčio (Aug.) 
4-tą.

Buvusieji pernykščioje eks
kursijoj entuziastiškai rengia
si ir šiemetinei, kadangi pui
kesnio išvažiavimo būtų sunku 
bent kur rasti. Ekskursantai 
patys vieni turės visą traukinį, 
kuriame galės gauti visokių 
valgių ir gėrimų—visko, ko 
tik reikia smagiam piknikavi- 
mui.

Nuo vaišių pelnas eis dien
raščio naudai.

Pravažiavus keletą desėtkų 
mylių puikių laukų, pasigėrė
jus pro akis prabėgamais

vaizdais, pasieki mėlynuojantį 
ežerą Hopatcong, prie kurio 
randasi gražus Nolan’s Point 
Parkas pavesianti ir svečiuo
tis, taipgi įtaisytos geros mau
dynes. Ežero pakrantėse ran
dasi viliojančios apylinkės pa
sivaikščiojimui.

Bilietas tai puikiai ekskur-

sijai tik $1 į abi puses (round 
trip). Tačiau bilietus prašome 
visus įsigyti iš anksto, kad ga
lėtume užsakyti pakankamai 
vagonų visiems norintiems 
vykti. Bilietų pardavėjai pra
šomi šiomis paskutinėm-is die
nomis uoliai pasidarbuoti pla
tinime, o visi važiuosiantieji— 
įsigyti.

Iš New Yorko, nuo Liberty 
St. ferės, išvažiuos lygiai 8:45 
ryto, dienos šviesos taupinimo 
laiku. Nepavėluokite. Iš par
ko, vakaro, išvažiuos 8 :30.

Unijų Vadai Užgiria 
Lewiso Liniją

yra 
gint

Jo-

Užtikštoji Sekretorė 
Neužmiršo Savęs

Gaisragesiy Viršininkas 
Išėjo ant Pensijos

Šiandien Pasilinksmin
ki! su Kliubiečiais

Sulaukę šeštadienio, liepos j 
27-tos dienos popiečio, visi 
kviečiami patraukti į Maspe- 
thą, Klaščiaus Clinton Barkan, 
kur įvyks Lietuvių Am. Pilie
čių Kliubo 33-čias metinis pik
nikas. Bus smagūs šokiai ir 
šiaip draugiškas pasilinksmi 
nimas-pažmonys su draugais 
ir pažįstamais.

Piliečiu Kliubas yra sena ir 
rimta organizacija, kurioj vi 
si lietuviai lygiais laikomi, ku
rioj sutelpa ir sutartinai vei- 
kia visokių pažiūru žmonės 
Dėlto ne vien tik kliubiečiams, 
bet ir visiems svarbu tą drau
gingą organizacija paremti sa
vo atsilankymu jos piknikan 
liepos 27-tos popietį, Klaščiaus 
Parke.

Mrs. Mary B. Roberts, pa
siturinti ponia, sulaikyta kalti
nimu, kad jinai savo sąskaiton 
pervedus mažiausia $400,000 
buvusio samdytojo turto.

Ponia Roberts dirbo per 20 
metų užtikimąja sekretore pas 
inžinierių S. C. Thomson, Ne
randa vario kasyklų, Kana
doj, atradėją ir dalininką. Mi
nėtą sumą jinai pervesdinėjus 
per 10 metų, laipsniškai, ir 
viską taip sugabiai vedus, kad 
ir atrasti netikslumus esą sun
ku. Dalyko tyrinėtojai ją va
dina “matematikos” genijum. i

Teisman ją patraukė miru
sio jos samdytojo sūnus, ad
vokatas, kuomet surasta, kad 
tėvo turto esama tik apie

I $250,000, kuomet jis 
mirsiant sakęs paliokas apie 

Skelbiama, būk ji- 
k ai tinimuose prisipažinus.

I $750,000. 
n ai

Organizacijoms

prieš

aiš-jau kiekvienam 
šiuo karinės isteri- 

visiems reikia budė-

Perspekit Vaikus
ber-metu

bandyda- 
ledą išve- 

nukrito po

D. Cutrone, 10 
niukas, Maspethe. 
mas pasivėžint ant 
žiojančio troko,
troku ir tapo sutriuškintas.

Tokių nuotikių mieste labai 
daug pasitaiko. Tėvams ir 
globėjams reikia tankiai 
mokinti vaikus nerizikuot 
kių pasivėžinimų trekais 
gatvekariais.

pa-
to-
ar

Lankėsi “Laisvėje”
Trečiadienį po pietų aplan

kė “Laisvės” įstaiga Marijona 
Lasky iš Brocktondale, N. Y, 
su dukra Leona. Jos lankėsi 
New Yorko mieste ir Pasauli 
nėj Parodoj. Džiaugėsi daug 
ko svarbaus ir įdomaus mačiu* 
sios, tik skundėsi pavargusios.

Turbūt 
ku, kaip 
jos laiku 
ti liaudies teisių ir laisvių sar
gyboje. Dėlto randasi tūks
tančiai organizacijų ir daug 
žymiu visuomenininku, kurie 
gyvai tuo rūpinasi. Tačiau iš
saugojimas tų teisių priklau
sys nuo to, ant kiek pati liau
dis, ypatingai darbo žmonių 
organizacijos masiniai parems 
jų darbą.

šio pirmadienio vakara, lie
pos 29-tą. Town Hali, 123 W. 
43rd St.. New Yorke, šaukia
ma masinė Teisėms Gint kon- 
ferencija.

Vienu iš vyriausių garbės 
svečių ir kalbėtojų bus New 
Yorko miesto prezidentas St, 
Isaacs. Taipgi kalbės Josephi
ne Truslow Adams, Swarth
more Kolegijos Meno Depart- 
mento pirmininkė, ir kiti. Pir
mininkaus kunigas -Clarence 
Boyer.

IŠ Brooklyno prienlaukos 
armijos transportas Chateau 
Thierry su 660 kariu išplaukė 
Panamon ir Porto Rico link.

Dėlei ‘Laisvės’ Ekskursijos
Girdisi, kad daugelis iš New Jersey valstijos ren

giasi automobiliais važiuoti į “Laisves” ekskursija 
ant kranto Hopatcong Ežero, rugp.-Aug. 4-tą. Tad 
automobiliais važiuojančiųjų prašome įsitemyti tai, 
jog už automobilio pasistatymą parko savininkas ro- 
kuoja 25c. O rengėjai nuo automobiliais atvažiavu
siųjų ims įžangos po 20c už asmenį. Kurie važiuos 
traukiniu ir užsimokės $1 kelionės j abi pusi, tiems 
j parką nebus jokios įžangos—nemokamai.

Mes patariame visiems važiuoti traukiniu. Nes 
traukinys nuveš į patį parką ir vakare sugrįš trau
kinys į parką, paims visus ekskursantus ir parveš 
tiesiai į jūsų miestą. Traukinys eis per šiuos mies
tus: Iš Jersey City nuo Liberty St. Ferry (čia sės 
Brooklyno ir New Yorko ekskursantai), Jersey City 
Terminal, sės Jersey City ekskursantai. Iš Bayonne 
nuo 22nd St., iš Elizabethport, iš Elizabeth ir iš 
Newark, N. J. Del platesnių informacijų prašome 
skaityti ekskursijos skelbimą, kuris telpa šioje “Lai
svės” laidoje ant 4-to puslapio.

Ant vietos bus gaminami karšti valgiai, bus lengvų 
gėrimų ir bus šalto alaus.

RENGĖJAI.

Gaisragesybos Dep-to virši
ninkas John J. McElligott lie
pos 24-tą pasitraukė iš parei
gų. Jis gaus lygiai tiek pat 
metinės pensijos, kiek gauda
vo algos—$11,250. Taipgi pa
sitraukė vyriausis medikalis 
viršininkas Smith, su $4,725 
metinės pensijos, $1,575 dau
giau pusės buvusios gaunamos 
algos. Kiti 5 viršininkai irgi 
išėjo ant pensijų, kurios bū
siančios nuo $450 iki $1,500 
virš pusės buvusių algų.

Naujas gaisragesių pensijų 
įstatymas leidžia mokėt tik po 
pusę tiek, kiek buvo metinė 
alga darbo laiku.

Tie 7 viršininkai buvo re
zignavę vasario 23-čią, kelio
mis dienomis prieš įeisiant ga
llon naujam įstatymui. Majo
ras tuomet sukėlė protestą ir 
jie pagaliau buvo sugrįžę dar
ban iki teismų keliu išgavo 
sau aukštesnes pensijas, negu 
nusako esamasis patvarkymas.

Daugelis žymių New Yorko 
unijų vadų pilnai sutinka su 
Lewisu, CIO prezidentu, užgi
ria jo pareiškimą, kad reikia 
išrinkti pažangius kongresma- 
nus ir senatorius, kurie 
išbandyti ir pasitikimi 
darbininkų atsiekimus.

Tarpe pasisakiusių yra
seph Curran, Jūrininkų Unijos 
nac. prezidentas; Merwin 
Rathborne, Susisiekimų Unijos 
tarpt, prezidentas; Michael J. 
Quill, Transporto Unijos tarp- 
taut. prezidentas; Marce] 
Scherer, Architektų, Inžinie
rių. Chemistų ir Technikų na- 
cionalis organizavimo direkto
rius; Frank Ingram, Workers 
Alliance generalis sekretorius; 
Julius Emspak, Elekristų, Ra
dio ir Mašinistų generalis fin. 
sekretorius, ir eilė kitų.

Protestavo prieš Uždarymą 
Burma Kelio

Chinijos Nepriklausomybės 
Draugai pereitą ketvirtadienį 
buvo suruošę masinę demons
traciją prie Anglijos konsula
to, New Yorke, protestu o t už
darymą Burma kelio. Demons
tracijoj organizuotai dalyvavo 
Chinų Skalbėjų Unija ir eilė 
kitų organizacijų. P i k i e t o 
priešakyje ėjo Robert Raven, 
Ispanijos respublikos gynėjas, 
kuris kovose už demokratiją 
neteko abiejų akių.

Atvažiavo Luxemburgo 
Rojalistą Šeima

Pradės Spausdint Labai 
Įdomią Novelę

25-tą, karo laivu 
atplaukusiu Annapo- 
atvyko į J. V. buvu- 

mažiausios valstybėlės 
kuni-

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
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.

CHARLES7
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberial

J. GARŠVA
Graborius-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

Lamont Aiškino Reikalą J. V 
Draugingą Ryšiu su 

Sovietą Sąjunga
Corliss Lamont, žymus ame

rikietis veikėjas ir rašytojas, 
liepos 24-tos vakarą kalbėjo 
per radio iš stoties WQXR 
apie “Sovietų poziciją pasau
lio reikaluose”.

Jisai labai įtikinančiai aiš
kino, kad “kooperacija Jung
tinių Valstijų su Sovietų Są
junga tarptautiniuose reika
luose būtų naudinga abiem ša
lims”. Pavyzdžiui, jis nurodė, 
kad “Japonijos fašistų užpuo
limas ne tik graso Chinijos 
nepriklausomybei, bot taip 
pat yra aiškiu pavojumi inte
resams Jungtiniu Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos”.

Lamont plačiai nušvietė So
vietų Sąjungos taikos siekimus 
ir taip vadinamų “demokrati
jų” visokias skerspaines tai
kos siekiams, sakydamas:

“Kada Mussolinis 1935 
įsiveržė Ethiopijon, 1936
Vokietijos ir Italijos fašistam 
įsiveržus lojalistų Ispanijon*, 
1937 m. Japonijos militaris- 
tams brutališkai užpuolus Chi- 
niją, 1938 m. naziams užgro
bus Austriją ir grąsant Čecho- 
slovakijai po Municho parda- 
vystes. Sovietai vis šaukė tarp
tautiniai veikt prieš fašistų 
agresiją. Bet kiekvienu atve
ju Anglijos ir Francijos val
džios arba labai šaltai atsi
nešė į Sovietų Sąjungos pasiū
lymus arba sabotažavo visus 
fašistų ^įvaldymui atatinka
mus mierius.”

Akyvaizdoie viso to, nuro
dė Lamont, “nesunku suprast, 
kad Sovietų Sąjunga pagaliau 
pritrūko pakantos Chamber- 
laino ir Daladier rūšies diplo
matijai ir atsigrįžo nrie ne- 
nuolimo sutarties su Vokietija, 
kaipo vienatinės prieinamiau- 
sios išeities palaikyt savo sau
gumą.” K.

Pieno nerkupčiii firmos skel
bia, kad. pradedant ateinan
čiu ketvirtadieniu, Smetonos 
kainos pakeliamos nuo* 81 iki 
85 centų per kvortą.

Pradedant su rytdiena, lie
pos 28-tą, angliškas darbinin
kų dienraštis “Sunday” ir 
“Daily Worker” pradės spaus
dinti tąsomis puikią talentin
go brooklyniečio rašytojo Al
berto Maltz parašytą novelę 
“Underground Stream”.

Talentingai ir dramatiškai 
tas paskilbęs rašytojas atvaiz
duoja Detroito darbininkų gy
venimo sąlygas ir jų kovas už 
savo galingą Auto Darbininkų 
Uniją. Kaip jie, bosų šnipelių I 
ir policijos persekiojami, nu
gali juodųjų legionierių ir ki
tų reakcininkų skerspaines.

Lietuviams, turės būti ypa
tingai įdomi, kadangi patys ne 
vienas yra ten gyvenęs ir pa
žįsta tenykštes sąlygas.

Tai, žinoma, ne viskas, kas 
galima rasti “Sunday Worke- 
ryje”. žinios apie darbininkų 
kovas už teisę balsuot, už tei
sę statyt savo kandidatus, už 
unijas, už ateivių teises Ame
rikoje, ir apie darbo žmonių 
žygius visam pasaulyj, “Sund. 
Workeryje” paduodamos greit 
ir teisingai, neiškraipytos, 
kaip kad būna buržuazinėj 
spaudoj.

“Sunday Worker” gauna
mas pas L. K. 5-tos kuopos 
literatūros platintoją ir ant vi
sų žymesniųjų “standų”.

Albert Maltz, novelės auto
rius, yra dar jaunas, bet jau 
plačiai pagarsėjęs rašėjas. Gi
męs 1908 metais, Brooklyne. 
Pradėjęs rašyt veikalus eida
mas kolegijom Iškilo su vei-

Liepos 
Trenton, 
lin, Md., 
sios
Europoj, Luxemburgo, 
gaikštienės vyras Felix su še
šiais vaikais. Kada kunigaikš
tienė pribusianti, nežinąs.

Kunigaikštis buvo nuvežtas 
iškilmingiems pietums pas pre
zidentą Rooseveltą, Washing
tone, o iš ten pribūnant New 
Yorkan gelžkelio stotyje su
tiktas būrio policijos ir mo- 
torciklisto palydėtas į Roslyn, 
L. I., kur jie apsistosią pas p. 
Joseph E. Davies, buvusį J. 
V. ambasadorių Belgijai, tuom 
pat kartu buvusį ir ministeriu 
Luxemburgui.

RANDAVOJTMAI
| Pasirandavoja 3 ir 4 kambariai, 
, garu šildomi, visada karštas van
duo ir kiti parankamai. Randa: 3 
kambariai nuo $24 ir aukščiau. 4 
kambariai nuo $28 ir aukščiau. 677 
Metropolitan Ave., Brooklyn, N, Y. 
Vienas blokas nuo Graham Ave. 
BMT Subway stoties. (175-180)

PARDAVIMAI
Parsiduoda aludė. Randa prieina

ma. Galima įsigyti ir degtinės lais- 
nius. Parsiduodama pigiai. Atsišau
kite i “Laisvės” ofisą, 427 Lorimer 
St., /Brooklyn, N. Y. (173-178)

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u ius 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalni p s a n t ir 
n a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoiu 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tei.: Gienmore 5-6191

FRANK NORRIS

Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

' pertaisau senus 
Taipgi atlieku plytų ir 

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

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Teiefonuokite: Flushing 9-4485

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

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga bgl

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

Vietos 
tuotos 
vynai, 
bravorų alus ir
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Pakelia Smetonos Kainas

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

m.
m.,

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

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

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

S Manhattan Liquor Store

mi ostium w

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. Tej eV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

• Manhattan Liquor Store I
! 264 Grand St. Brooklyn, N. Y *
• (Kampas Roebling St.)

• Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

Special

5 
£ Lietuvių Kuro Kompanij'a

ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
J 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 ax .mus be jokio mokesčio.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

• Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ
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