
THE LITHUANIAN DAILY
f ATQVpQ ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET LtfllO V EjO Telefonas: Stagg 2-3878No. 177

JAU SUVALSTYBINTA LIETUVOS PRAMONE IR BANKAI

ir

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Liepos (July) 29, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

KRISLAI
Bijo”, tai balsuoja ir 
demonstruoja. ’ / 

Susipažinkite. 
Tebeskriaudžia Lietuvą. 
Saugokitės.

Rašo A. B.

Darbo žmonių
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00

Metams

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama Šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.

Po birželio 15 dienos per^ 
versmo Lietuvos liaudis iš
siliejo į gatves. Kaune, Vil
niuje, Panevėžyje ir visur 
tūkstančiai ir tūkstančiai 
laikė mitingus ir demons
travo.

Kodėl jie demonstravo? 
Mūsų oponentai atsakė: 
Komunistai išvarė žmones 
iš stubų į gatves ir liepė 
demonstruoti!

Tegul ir taip. Bet tai reiš
kia, kad komunistai nebijo 
žmonių. O kodėl smetoni- 
ninkai ne tik nevarė žmones į 
demonstruoti, bet gaude n- Komunistai Šaukia Darbininkus Kovot prieš Ardytojus 
drįsdavo gatvėje susitikti Gadintojus; Valdžia Ima Brangumynus i Šalies Globą 
trijuose ar keturiuose?

Kova prieš Ardytoju 
ir Kenkėją Veiklą 

Lietuvoje

Maskva. — Pranešama iš 
Kauno, jog žmonių valdžios 
priešai Lietuvoje varo ar
dymo ir naikinimo darbą; 
jie be reikalo skerdžia gy-

Tas pats ir su seimo rin
kimais. Girdi, Lietuvos 
žmonės bijojo komunistų, 
tai ėjo ir balsavo. O balsa
vo 96 nuošimčiai visų pilie- vulius, ardo dirbtuvių ma
čiu.

Argi tie laisvos Lietuvos 
priešai nesupranta, kad jie 
patys save sukritikuoja? 
Jeigu jau geresnio 
mento nebeturi, tai 
bent tylėti.

Lietuvos Komunistu Par
tija atsišaukė į visus darbi
ninkus energingai kovot 
prieš sabotažuotojus, nai
kintojus ir gadintojus.

JAUNUOLIAI IK DARBO UNIJį VADAI 
PRIEŠ VERSTINĄ KAREIVIAVIMĄ

Suvalstybinta ir Ap
draudos Kompanijos 

ir PanšapesNew York. — Tomas Jo
nes, pirmininkas Amerikos 
Jaunuolių Kongreso New 
Yorko skyriaus, smerkia 
sumanymą įneštą kongresui 
įvest verstiną kariuomenės 
tarnybą Amerikoje ir sure- 
gistruot visus tinkamus vy
rus kariniams darbams bei 
pareigoms. Sako, jog tas su
manymas primena Hitlerio 
veikimo būdus. Jones per- 
sergėja, kad panašūs žings
niai netinka gynimui Ame
rikos nuo fašizmo iš vidaus 
ar iš lauko pusės.

Joseph Curran, pirminin
kas Nacionalės Marininkų 
Unijos, pareiškė, kad įve
dimas “bet kokios verstinos 
tarnybos valdžiai taikos lai
ku tai būtų žingsnis linkui 
fašizmo. Tam priešinga visa 
mūsų unija.”

Lewis Merrill, pirminin
kas Jungtinės Raštinių Tar
nautojų ir Profesionalų Un
ijos, įspėja, kad jeigu būtų 
išleistas verstino kareivia
vimo įstatymas, tai jis “ga
lėtų būt pavartotas prieš 
darbo žmonių Reikalus.”

Marcel Sherer ir kiti va
dai Architektų, Inžinierių 
Chemikų ir Technikų Są
jungos yra “neatlaidžiai nu
sistatę” prieš įvedimą ver
stinos karinės tarnybos, 
kaip sako Sherer, tos orga
nizacijos vice-pirmininkas.

Panašiai prieš verstiną 
kareiviavimą išstoja didelis 
skaičius ir kitų CIO ir fe
deracinių unijų.

Biznio Įstaigos, Kur Dirba per 20 Asmenų, Perimamos į 
Valstybės Nuosavybę; Aprėžta Traukimas Pinigų iš Bankų

Uždrausta asmenims at
siimt iš bankų daugiau kaip 
po 250 litų ($40) per mėnesį.

C. H. Alperavičius tapo 
paskirtas pramonės minis- 
teriu. Prie senosios valdžios 
nebuvo pramonės ministeri
jos.

Valstybė paėmė saugot 
visus brangiuosius metalus 
ir brangakmenius iš bran
gumynų krautuvių. Taip 
praneša United Press, ame- 

I rikonų žinių agentūra.

Kaunas. — Lietuvos mi- 
nisterių taryba liepos 26 d. 
nusprendė pervest į vals
tybės savastį visus bankus, 
apdraudos kompanijas, fab- 
rikus-dirbtuves ir užstatų 
įstaigas (panšapes, lombar-šinas, gadina bei trukdo 

darbus ir įvairiais būdais 
žaloja nuosavybę. Daugiau
sia jie veikia slapta, iš pa
salų, bet kartais ir viešai. 
Tai todėl, kad Sovietinė 
Lietuvos vyriausybė paskel
bė, jog šalies turtas priklau- 

nutarė so jos žmonėms.
Sąjungą ±.... ■-■■■■■■■■■■■  ■

Brangumynai Perimami 
Valdžios žinybą

a r gu- 
tu re tu v

Lietuvos seimas 
prašyti Sovietų 
priimti Lietuvą į laisvų tau
tų šeimą.

Tų tautų laisves ir teises 
pilnai nusako Sovietų Są
jungos Konstitucija. Kiek
vienam lietuviui dabar pra
vartu tuojau susipažinti su 
ta Konstitucija.

Tai bus geriausias argu-/ 
mentas prieš tuos, kurie day 
bar kalnus verčia ant Lie
tuvos. V;

Kaunas.—Naujoji Lietu
vos vyriausybė paėmė į sa
vo žinybą visą auksą, sidab
rą, perlus ir deimantus iš 
brangumynų k raut u vių 
Kaune.

Pranešama, jog per pen
kias dienas bus paimta į 
valstybės rankas visi biz
niai, kur dirba daugiau kaip 
20 asmenų arba kur varto-

REGISTRUOJAMIEM ATEIVIAM BŪSIĄ 
STATOMA PENKIOLIKA KLAUSIMU

VALDŽIOS PARAMA
GINKLŲ KOMPANIJOM
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė davė 
$181,965,000 paskolų vienuo
likai korporacijų, kurios 
stato orlaivius ir gamina kt.
karo pabūklus; be to, numu- jama motorinė jėga, 
ša taksus nuo tų korporaci
jų pelnų.

Paskutiniu laiku 60 pro
centų pakilo pelnai šimto 
korporacijų, dirbančių karo 
įrankius.

SIŪLOMA AMERIKOS LAIVAIS GA 
BENT VAIKUS IŠ ANGLIJOS

Maskvos “Pravda” karš
tai sveikina Lietuvos, Latvi
jos ir Estonijos seimus ir 
liaudį. “Pravda” sako, kad 
Sovietų Sąjunga pagelbės 
toms šalims susikurti galin
gą socialistinę pramonę ir 
išauklėti gražią socialistinę 
kultūrą. Ir pamatysite, kaip 
smarkiai dabar kils naujas 
socialistinis gyvenimas mū
sų gimtiniam krašte.

Antanas Smetona, kuris 
paskyrė poną Žadeikį Lie
tuvos ambasadoriumi Wa
shingtone, arba f)oną Bud
rį generaliniu konsulu New 
Yorke, sėdi Vokietijoj. Po
nas Žadeikis neatstovauja 
Lietuvos. Lietuvoje visa ga
lia ir viskas perėjo į darbi
ninkų ir valstiečių rankas.

Tik Lietuvos seimas gali 
’ kalbėti ir kalba Lietuvos 
vardu. Bet ponas Žadeikis, 
matyt, nežada trauktis iš 
vietos. Jis bandys smurto 
ir uzurpacijos keliu pasilik
ti “Lietuvos ambasadoriu
mi.”

1926 metais smurtininkai 
smurtu įsigalėjo Lietuvoje. 
Jie bando tą smurtą tęsti, 
nors puikiai žino, 
dienos pasibaigė.

kad jų

Amerikos lietuviai su pa
sipiktinimu žiūri į Žadeikių 
ir Budrių tęsiamą smurtą 
prieš Lietuvą.

Washington. — Tarp rug
pjūčio 27 ir gruodžio 27 d. 

' šiemet bus suregistruoti vi
si nepiliečiai ateiviai Jung
tinėse Valstijose ir bus nu
traukti jų pirštų nuospau
dai. Tokių ateivių šioj ša
lyj esama 3 milionai ir 600 
tūkstančių.

Registruojantis tuos sve- 
turgimius būsią statoma 15 
klausimų. Tarp jų bus du 
ar trys tokie klausimai, ku
riais vyriausybė stengsis 
patirt, kaip ateivis nepilietis 
žiūri į Amerikos santvarką 
ir ar jis pamatiniai yra iš
tikimas šiai šaliai.

Registravimas ir pirštų 
antspaudų darymas bus at
liekamas pašto stotyse.

Nepiliečiai jaunuoliai že
miau 14 metų amžiau taip
gi bus suregistruoti, bet jų 
pirštų antspaudai nebus 
traukiami. Daugį klausimų 
už juos turės atsakyt jų tė
vai bei teisėti globėjai.

Po to kai nepiliečiai sve- 
turgimiai bus suregistruoti 
ir jų pirštų antspaudai nu
traukti, jiem bus atsiųsta 
registracijos kortelės, ku
rias jie turės nešiotis. Pirš
tų antspaudai bus pasiųsti 
į Federalį Tyrinėjimų Biurą 
Washingtone.

Įstatymas skiria iki 6 mė
nesių kalėjimo ir $1,000 pi
niginės baudos už nesire- 
Saugokitės jų. Kai jie plūs 
Lietuvą, tai žinokite, kad 
jie plūsta ne už dyką.

gistravimą, tiek pat ir už 
neteisingus atsakymus į 
klausimus. Jeigu užregis
truotas nepilietis; persikėlęs 
iš vienos vietos į kitą, nepri- 
duos savo naują adresą, už 
tai galės būt baudžiamas iki 
30 dienų kalėjimo ir $100 
piniginės baudos.

Už neteisingą išpildvmą 
registracijos klausimų blan- 
kos ar už kokią kitą apga
vystę besiregistruojant at
eiviai galės būt ir deportuo
ti iš Amerikos.

Washington.
Anglija užsisakė iš Jungti
nių Valstijų 11,000 karinių 
orlaivių ir jaU gavo 2,800.

Iki šiol

Nėra Jokio Užtikrinimo, kad Vyrai Paimti 
Į Armiją Paskui vėl Gautų Savo Darbus 

______  ta------------------------------

Suomija Savo Geležin
keliais Praleis Sovie

tų Karo Reikmenis

Lietuvos aukso rezervas 
randasi Amerikos bankuose. 
Kiek jo yra, mums nežino
ma. Nežinome taipgi, kieno 
vardu jis čia sukrautas.

Aišku tik tas, kad sme- 
tonininkai prie jo laižosi ir 
stengsis jį panaudoti tęsi
mui smurto prieš Lietuvą.

Kokią teisę turėjo Smeto
na Lietuvos auksą išgaben
ti iš Lietuvos ir pasidėti į 
užsienio banką? Tai dau
giau negu kurijozas.

Amerikos lietuviams sme- 
tonininkams užstojo didelės 
verksmo dienos. Jų spaudos 
gaspadoriai nebegalės važi
nėti Kaunan ir prašyti Lie
tuvos valdžios susimylėji- 
mo.

—

Stockholm, Švedija.—Čia 
gauta žinia, Suomija (Fin- 
liandija) sutiko savo geležin
keliais perleist per pietinę 
Suomiją traukinius su So
vietų kariniais reikmenimis 
į Hangoe pusiausalį. Šis pu- 
siausalis, prie Suomijos už
lajos šiaurvakarinio galo, 
buvo parsamdytas Sovie
tams pagal taikos sutartį.

Suomijos valdžia buvo ap
siėmusi šiemet su Sovietų 
pagalba pravest geležinkelį 
nuo Sovietų sienos per siau
riausią Suomijos dalį į Šve
diją ir leist Sovietams pre
kybos reikalais laisvai nau
dotis tuom geležinkeliu. Bet 
paskui Suomijos valdžia aiš
kinosi, kad šiemet negalė
sianti užbaigt tą geležinke
lį, nes trūkstą medžiagų.

Suomijos prezidentas Ky- 
osti Kailio liepos 26 d. pa
tvirtino prekybos sutartį su 
Sovietų Sąjunga.

Washington. — Senato 
komisija užgyrė Burke-Wa- 
dswortho sumanymą įvest 
verstiną kariuomenės tar
nybą Jungtinėse Valstijose, 
bet sumanymo rėmėjai ypač 
garsina pataisymą prie šio 
įnešimo, kad, girdi, tas pa
taisymas užtikrinąs priėmi
mą atgal į darbus tiem vy
ram, kurie atsitarnaus vie
nus metus kariuomenėje.

Bet iš tikrųjų šis patai
symas neduoda jokio pana
šaus užtikrinimo kareiviam 
sugrįžusiem iš armijos.

Pataisymas, be kitko, sa
ko, jog samdytojai turėsią 
priimt atgal į darbą tik 
tuos, “kurie armijoj tinka
mai atliks savo pareigas.” 
Bet jeigu oficieriai kam ne
išduos tokio liudijimo, tai 
jis ir praras viltį grįžt at
gal į buvusį savo darbą.

Kitas pataisymo punktas 
teigia, kad samdytojai galės 
nepriimti atgal sugrįžusių 
iš armijos vyrų, “jeigu dar
bo sąlygos taip persimainys, 
kad pasidarys negalima ar
ba persunku” vėl paimt juos 
į darbą.

Be to, šis sumanymo pa
taisymas neskiria jokios 
bausmės samdytojams, ku
rie atmes sugrįžusius iš ar
mijos darbininkus.

ITALAI BOMBARDAVO 
GIBRALTARĄ

Roma. — Italai oro bom
bomis smarkiai bombardavo 
anglų tvirtumą Gibraltarą 
ir sako, padarė daug nuos
tolių Anglijos laivam, prie
plaukom ir kitiem įrengi
mam tenai.

Washington. — Kongre
so komisija užsienių reika
lais vienbalsiai užgvrė su
manymą siųst Amerikos lai
vus gabent vaikus iš Angli
jos į Jungtines Valstijas. 
Nes Anglijoj gręsia vai
kams vokiečių oro bombos.

Prezidentas Rooseveltas 
sutiktų Amerikos laivais 
vežt vaikus iš Angliios, jei
gu Vokietija ir Anglija už
tikrintų, kad tie lavai ne
bus torpeduojami ar bom
barduojami iš oro.

Tokie laivai būtų atžymė
ti amerikinėmis vėliavomis

ir stambiais užrašais, sa
kančiais, kad tai vaikų gel
bėjimo laivai.

Bet ir su Vokietijos ir 
Anglijos užtikrinimais dar ' 
gręstų pavojus tiem Ameri
kos laivam. Pavyzdžiui, 
francūzų laivas “Meknes” 
gabeno šiomis dienomis 
Franci jos jūreivius ir ofi- 
cierius namo iš Anglijos. 
Ant laivo buvo iškelta Fran- 
cijos vėliava ir ant jo šonų 
išpieštos francūzų vėliavos, 
bet jį vis tiek torpedavo vo
kiečių submarinas, ir su lai
vu žuvo per 300 francūzų 
jūreivių.

Anglai Nukirtę Žemyn 32 
Vokiečių Lėktuvus

Apie 1,000,000 Darbi
ninkų Gavę Karinius 

Darbus Amerikoj

Amsterdam, Holandija.— 
Pranešama, jog vokiečių 
valdžia Holandijoj įsake pa- 
pjaut 12 milionų kiaušinius 
dedančių vištų iki. rugs. 15 
d. Nes trūksta lesalo.

Lima, Parus. — Jungtinių 
Valstijų biznio agentai Bo
livijoj bendradarbiauja su 
tenaitiniais naziais. /

ORAS. — šeštadienį New 
Yorke buvo apie 99 laips. 
karščio; sekmadienį kiek 
vėsiau,'

4. **' L' ■ A..

London.—šeštadienį spie
čiai vokiečių orlaivių bom
bardavo Anglijos pakraš
čius, bet anglai praneša, 
kad vokiečiai šiuom žygiu 
mažai žalos anglam tepada
rę. Anglai nukirto žemyn 
du priešo bombininkus.

Anglų komanda teigia, 
jog per tris paskutines die
nas jie sunaikino 32 vokie
čių orlaivius. Sako, kad an
glų lėktuvai padegę vokie
čių žibalo sandėlius ir fa
brikus šiaurinėje Franci jo
je.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų dirbtuvėse ir fab
rikuose šiemet birželio mė
nesį dirbo 900 tūkstančių 
daugiau darbininkų negu 
pernai tą patį mėnesį. Dir
bančiųjų skaičius šitaip pa
augo beveik išimtinai todėl, 
kad Amerika labai pasmar
kino ir paplatino karinius 
apsigynimo darbus, kaip sa
kė Frances Perkins, darbo 
ministerė, liepos 26 d.

Jinai numato, kad iki šio 
rudens bus įtraukta dar 1,- 
000,000 darbininkų į karinę 
pramonę.

Vokiečiai Kaltina Anglus 
už “Meknes” Nelaimę

Berlin. — Vokiečiai kalti
na Angliją, kad jinai nepra
nešė, kada laivas “Meknes” 
išplauks su francūzų jūrei
viais iš Anglijos į Franci ją. 
Sako, jog anglai kaip tyčia 
išplukdė tą laivą tamsoje ir 
visai slapta; todėl, girdi, vo
kiečiai negalėję pažint, jog 
tai francūzų laivas.

Vokiečių Lakūnai Sėkmingai 
Bombardavę Angliją

Vokiečiai Sunaikinę 107,298 
Tonus Anglų Laivų

Berlin. — Vokiečiaai pra
nešė liepos 27 d., kad grei
tieji jų motorlaiviai ir trys 
submarinai paskandino dar 
107,298 tonus Anglijos pre
kinių ir keleivinių laivų ir 
karinį anglų laivą-naikintu- 
vą “Whirlwinds”

Amerika Leidžia Gabent 
Gazoliną Sovietams

Washington. — Amerikos 
vyriausybė leido užčarte- 
riuot žibalinį Standard Oil 
Co. laivą “Miller” gabent 
juom gazoliną Sovietam į 
Vladivostoką.

Jungtinės Valstijos atsi
sakė čarteriuot laivus vežt 
žibalą Japonijai ir Ispani
jai.

(Japonų valdininkai už *tai 
žada keršyt Amerikos pre
kybai.)

Berlin. — Nežiūrint blogo 
oro, vokiečių lėktuvai bom
bardavo šiaurinius, rytinius 
ir pietinius Anglijos pakra
ščius, geležinkelių mazgus, 
prieplaukas, fabrikus ir ži
balo sandėlius. Vokiečiai sa
ko, kad jų bombos padarė 
didelius ir skaitlingus gais
rus tose vietose Anglijoj.

i

London..—• Anglai užgro
bė tris prekinius Rumunijos 
laivus Port Saide.

Rumunija Užleidžia Dalj Že
mių Vengrijai, Bulgarijai
Roma. — Pranešama, kad 

Rumunija užleis Transylva- 
nijos dalį Vengrijai ir Do- 
brudžios dalį Bulgarijai. To 
reikalauja Vokietija ir Ita
lija. Už tai, sakoma, Hitle
ris ir Mussolinis žada ‘‘sau
got Rumuniją nuo Sovietų.”
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Juk Amerikos laivai tokiais žygiais pa
sižymėjo Norvegijoj, Francijoj ir kitur!

Dabar statome didelį klausimą dėl lai
vo misijos. Manoma, kad tas neužilgo 
paaiškės. Tuo kartu pastebime, kad 
“American Legion” kelionė į karo zonoj 
esamą prieplauką gali dar atnešti bloges
nius rezultatus. O kas atsitiktų, jeigu 
tas laivas kur nors ant minos nuskęstų? 
Ar tai negalėtų pasitarnauti priekabiu 
oficialiam karui?

W V/fl Pirmadienis, Liepos-29,. 1940
—..................... i ' ............. . ■ '-aneg
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Pabėgėlių Turtus Konfiskuos
Praneša, kad Lietuvos Sovietų vald

žios vidaus komisaras išleido surašą 46 
asmenų, kurių tarpe yra ir vardas Anta
no Smetonos, kurie yra pabėgę į užsie
nius arba taip slapstosi, kad jie bėgyje 
keturių savaičių pasiduotų vyriausybei. 
Jeigu jie to nepadarys, tai visas jų tur
tas bus konfiskuotas ir pervestas liau
dies gerovei.

Teisybė už Storą Uždangų
Mes jau daug kartų nurodėme, kad 

tiesą iš karo fronto labai sunku gauti. 
Anglijos cenzūra veikia griežtai. Kapi
talistinė spauda jai padeda. Dažnai, ka
da būna vienur ar kitur vokiečių lėktu
vų užpuolimas, tai anglai sako: “Nepa
darė nuostolių!” Gi kada prasiskverbia 
paveikslai, tai jie atidengia baisius grio- 
vėsius. Taip pat teisybę slepia ir Vo
kietijos komanda.

Tik šiomis dienomis Anglija pripažino, 
kad vokiečių lėktuvai, birželio 16 dieną, 
tai apie pusantro mėnesio atgal, St. Na- 
zaire, Francijos prieplaukoj, nuskandino 
didelį anglų laivą “Lancastria”, ant ku
rio buvo apie 6,000 anglų kareivių. Iš
gelbėta, sako apie 2,000.

Tai buvo baisi katastrofa. Buvo pra
mušta žibalo patalpos. Žibalas išsiliejo 
ir plaukė jūros paviršium. Vokiečių bom
bos padegė žibalą ir prie skęstančio lai
vo nebuvo galima priplaukti. Taip ir su
degė, prigėrė tūkstančiai žmonių! Bet 
apie tą katastrofą iki šiol tik iš vokie
čių pranešimo žinojome, kad jie nuskan
dino didelį anglų transportą su daug ka
reivių. Anglija tą slėpė, ginčijo, sakė, 
kad pasitraukė “be nuostolių”. Tik liepos 
25 dieną pripažino tą baisią katastrofą. 
O tai ji nebuvo pirmutinė ir paskutinė.

Kas Laukia Daladierą?
Francijos istorijoj Edouardo Daladier 

vardas bus tampriai surištas su tos šalies 
nelaimėmis. Tai jo niekšiška politika pa
dėjo fašistams laimėti Ispanijoj. Tai jis 
su Anglijos premjeru Chamberląinu išda
vė Čechoslovakiją. Tai jis su Čhamber- 

' lainu sukurstė Finliandijos karą prieš 
Sovietų Sąjungą ir paskui daugybę gin
klų pasiuntė baltiems finąms, tuo nugin
kluodamas Franciją. Tai jis su kitais iš
davikais suparalyžiavo Francijos apsigy
nimo industriją, tame skaičiuje aviaci
ją. Tai jis buvo pasirašęs su Hitleriu 
Francijos 25-kių metų taikos sutartį, ku
ri už kelių mėnesiii baigėsi karu tarpe tų 
šalių. Tai jis buvo vienas kaltininkas, 
sugriovęs bendro apsigynimo sutartį su 
Sovietų Sąjunga. Jis per metų eilę kurstė 
Vokietiją ir Italiją karan prieš Sovietų 
Sąjungą. Jis kurstė Lenkiją karan prieš 
Vokietiją. Jis buvo atsakomingas už įve
dimą Francijoj baisaus teroro, likvidavi
mą 620 darbo unijų, užpuolimą ant Ko
munistų Partijos, uždarymą įvairių dar
bininkiškų organizacijų, areštavimą per 
10,000 liaudies išrinktų žmonių į įvairias 
valdvietes, kas galutinai pakirto Fran^* 
ei jos liaudies bent kokį valdžiai pasitikė
jimą ir atvedė prie tos baisios katastro
fos.

Mes* daug kartų rašėme “Laisvėj”, kad 
pono Daladier politika yra pragaištinga 
-demokratijai, priešdarbininkiška, prieš- 
sovietinė, o kartu pragaištinga ir pačiai 
Franci j ai. Dabar tas pilniausiai pasitvir
tino.

Dabar atėjo žinių, kad Ed. Daladier 
yra sulaikytas Marseilės mieste. Franci
jos fašistinė Petain valdžia rengiasi prie 
baisaus teroro Francijoj prieš darbo 
liaudį. Ji rengiasi savo piktumą, savo 
silpnumą atsispirti prieš Vokietijos ir 
Italijos fašistus, išlieti prieš pačios Fran
cijos nekaltą liaudį. Tuo pačiu kartu yra 
girdų, kad rengiasi ir poną Daladier teis
ti. Tas galima. Plėšikai, reakcininkai vi
si vieningi tik prieš darbo liaudį. Kas 
liečia juos pačius, tai jie, kaip tie vana
gai, kiekvienas didelis draskūnas, kiek
vienas grobikas, lupikas ir tuo kartu di
delis saumylys. Daladier buvo tokis pat 
niekšas, kaip ir Petain. Jo prasikaltimai 
Franci j ai yra dideli.

Keistas Vizitas į Petsamo!
Jungtinių Valstijų vyriausybė ant 

greitųjų pasiuntė karo transportą “Ame
rican Legion” į Petsamo, Finliandijos 
šiaurių prieplauką. Tas transportas yra 
13,736 tonų įtalpos. Aiškinama, kad jis 
plaukiąs parvežti amerikiečių iš Skandi
navijos ir jų tarpe Amerikos atstovus 
iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Šis vizitas atrodo keistas. Amerikos 
transportas išplaukė iš Brooklyno kari
nės prieplaukos. Jis turėjo plaukti į Pa
namos Kanalą su ginklais, amunicija, ka
riais, o čia staigiai pasuko į Finliandiją. 
Ką jis ten nuvežė?

Antra, amerikiečius iš Skandinavijos ! 
daug lengviau galėjo paimti Amerikos 
karo naikintojai ir kruizeriai, kurie da
bar yra Europos vandenyse. Tam tikslui 
nebuvo reikalinga siųsti transportą su 
tokia paskuba.

Trecia, Amerikos atstovams iš Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos daug lengviau- 
buvo galima pasiekti traukiniais per Vo- 
kietijąįir Franciją neutrališkos Ispanijos 
arba Portugalijos prieplaukas, negu Pet
samo, kuris yra toli šiaurėj ir nesujung
tas jokiu gelžkeliu.

Kodėl būtinai tie atstovai pasirinko 
Petsamo ?! į

Ar tik nenuvyko transportas į Petsa
mo, kad per tą prieplauką išvežti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos buvusias valdo
nus, jų generolus ir ministerius? Ar tik 
nenuvyko parvežti ir Finliandijos turtą?

Maskva Pasmerkia Melus
Kapitalistinis pasaulis skleidžia daug 

melų prieš Sovietų Sąjungą. Pastardoju 
laiku Amerikos bulvarinė spauda rašė, 
būk Sovietai įteikė ultimatumą Turkijai, 
Suomijai, Rumunijai, Persijai; būk jau 
Raudonoji Armija įsiveržusi į Persiją, 
Afganistaną; būk Sovietai sutinką tūks
tančius karo orlaivių parduoti Anglijai. 
Pastarasis prasimanymas buvo tam, kad 
pabloginus Sovietų Sąjungos ir Vokieti
jos santykius. Buvo skelbiama, būk So
vietai sutiko Anglijai parduoti už $600,- 
000,000 karo orlaivių.

Sovietų Sąjungos žinių agentūra TASS 
visus tuos paskalus užginčino ir paskel
bė be jokio pamato prasimanymais.

Liaudis su Savo Vyriausybe
Sovietų Sąjungos vyriausybė išleido 

naują vidaus paskolą sumoje aštuonių 
bilionų rublių. Pinigai bus naudojami 
pravedimui gyveniman Trečiojo Penkių 
Metų Plano—statybai ir kitiems tiks
lams. Paskolos certifikatai pardavinėja
mi savo piliečiams. Ir štai per trumpą 
laiką buvo išpirkta net už 9,310,839,000 
rublių paskolos certifikatų, kas reiškia, 
kad 1,310,839,000 rublių viršijo Sovjetų 
valdžios prašymą.

Tas dar kartą parodo, kad Sovietų Są
jungos liaudis gyvena turtingai, turi 
taupmenų ir piliniausiai remia savo vy
riausybę.

Lietuviai kunigai despe
ratiškai rėkia prieš Lietu
vos sovietinę valdžią, kam 
ji atskyrė bažnyčią nuo val
stybės. O tai reiškia tą, kad 
valdžia nemoka kunigam al
gų Lietuvoje. Bet valdžia 
nemoka kunigam algų nei 
čia Amerikoje. Lietuvoje 
Smetona išmokėdavo milio- 
nus litų kunigam algomis, 
pensijomis ir kitokiais bū
dais. Už tai kunigai fašiz
mui pataikavo.

Dabar, sovietinė Lietuvos 
valdžia su kunigais pada
rė taip, kaip čia, Ameriko
je. Valdžia nemoka jiems 
jokių algų nei pensijų. Taip
gi Lietuvoje nukirto fašis
tiniams buvusiems valdinin
kams aukštas pensijas. 
Daug žemesnes algas moka 
dabartiniams valdininkams, 
negu Smetona mokėdavo sa
viems. Tais nukirtimais be
reikalingų išmokėjimų So
vietinė Lietuvos valdžia su
taupo desėtkus milionų litų, 
Iš tų sutaupytų milionų litų 
Sovietinė Lietuvos valdžia 
duoda veltui biednuomenei 
medikalę pagalbą—veltui li
goninės, veltui daktarai. 
Toliau, pakėlė darbinin
kams algas apie 20 nuošim
čių ir sumažino nuomas už 
butus (sumažino randas už 
kambarius); m a ž a ž e mius 
paliuosavo nuo mokesčių ir 
panaikino skolas užtrauktas 
ant jų žemių, suteikia be
turčių jaunimui veltui mok
slą -ir tt. Tai matote, kiek 
daug Sovietinė Lietuvos 
valdžia davė vargo žmo
nėms iš tų pinigų, kuriuos 
prie fašistinės valdžios susi
kraudavo į kišenius kunigai 
ir fašistiniai valdininkai. 
Mes džiaugiamės, kad val
džia aprūpina biednuomenę 
medikale pagalba, mokslu ir 
pakėlė algas darbininkams 
ir nuėmė mokesčių naštą 
mažažemiams, p a n a i k ino 
skurdą milionams Lietuvos 
žmonių. Kiekvienas teisin
gas žmogus turėtų už tai 
tik pasveikinti Lietuvos So
vietus.

Bet kungai rėkia pikčiau
siais balsais,, kam Sovietai 
atskyrė bažnyčią nuo vals
tybės, panaikino mokėjimą 
kunigams algų. Padarė su 
bažnyčia Lietuvoje taip, 
kaip yra čia Amerikoje. Jie 
sako, kad tai yra užpuoli
mas ant bažnyčios. Kadan
gi atskyrimas bažnyčios nuo 
valstybės Amerikoje nėra 
užpuolimas ant bažnyčios, 
tai jis nėra užpuolimas ant 
bažnyčios nei Lietuvoje.

Kunigai, rėkdami prieš 
dabartinę Lietuvos valdžią,

pasirodo beširdžiai, neturi 
jčkios artimo meilės, toli 
jie nuo Kristaus mokslo, 
jiems nerūpi lygybė ir bro
lybė, bet rūpi tik žiaurus 
turtų prisiplėšimas iš var
guose, ligose ir ašarose pa
skendusios Lietuvos bied- 

j 

nuomenės.
Prieš Sovietinę Lietuvos 

valdžią čia Amerikoje ku
nigams' padeda rėkti tauti
ninkai ir socialistai. Na, ir 
kur jie nerėks. Juk Smeto
na buvo apkarstęs medaliais 
ir pakrikštijęs Gedemino 
Kavalieriais desėtkus tauti
ninkų ir klerikalų, kurie tik 
rėmė jo priespaudą Lietu
voje. Tie visuomeniniai šlu
biai, medalikuoti kavalieriai 
buvo privilegijuoti gauti 
pensijas iš Lietuvos iždo. 
Tai kas jiėms galvoje, kad 
milionai biednuomenės skę
sta varguose; kad džiova 
ir kitos ligos paeinančios iš 
skurdo kai dalgiu kerta 
jaunus ir suaugusius žmo
nes. Jiems sausai rūpi, kad 
tik gauti iš Lietuvos pensi
ją ir pripildyti savo pilvą. 
Socialistai, tie politiniai 
kinkadrebiai, irgi verkia už 
kunigų ir tautininkų nuos
tolius, prieš pagerinimą Lie
tuvos biednuomenės gyveni
mo. Tai šlykščiausi veid
mainiai. Dedasi marksistais, 
darbininkų klasės interesus 
ginančiais. Bet prieš vyki- 
nimą kad ir lengvų socialis-

tinių reformų jie ir su veL 
niu stos į talką kovai prieš 
darbininkus.

Lietuviai socialistai Ame
rikoje iš darbininkų pasekė
jų labai mažai teturi. Apie 
juos neverta nei kalbėt. Kle
rikalai - kunigija turi daug 
jų klausančių žmonių. Turi 
plačias darbininkų mases. 
Minias teisingų žmonių, ku
rie savo tėvams, broliams ir 
vientaučiams, gyvenantiems 
Lietuvoje, velija gero. Bet 
klausydami kunigų pamok-, 
siu ir skaitydami klerikališ-Į 
ką spaudą, jie nežino tiesos! 
apie Lietuvą. Jie tik melus 
ir šmeižtus tegirdi.

Pas tautininkus nedaug, 
bet yra smulkių biznierių, 
profesionalų ir darbininkų, 
iš kurių daugelis nori žino
ti tiesą apie Lietuvą, ir jie 
iš tautininkų spaudos ir kal
bėtojų tiesos nesužinos. Mes ! 
turime suteikti jiems teisin-l 
gas žinias apie Lietuvą.

Dabar, labiau negu bent 
kada, reikia platinti dien
raštį “Laisvę”. “Laisvė”! 
smulkmeniškai ir teisingai | 
paduoda žinias iš Lietuvos.! 
Turime rūpintis, kad Ame
rikos lietuviai nebūtų klai
dinami kunigų ir kitų krei-' 
vų politikų.

Žinodami tiesą apie Lie
tuvą, teisingi žmonės iš ka
talikų ir tautininkų sriovių 
sveikins Sovietinę Lietuvos 
valdžią, džiaugsis išvadavi
mu iš baisaus skurdo Lietu
vos biednuomenės.

1 P. Buknys.

Atsakymą!
Klausimai ir

Klausimas:
Gerbiamoji “Laisvės” Re

dakcija: Malonėkite atsaky
ti į mano klausimą jūsų lai
kraštyje. Kokis kitas lietu
vis lakūnas bandė atlikti ke
lionę oru į Lietuvą? Mes ži
nome, kad Dariaus ir Girė
no kelionė pasibaigė nelai
me. Man rodos, kad Vait
kus iš Chicagos bandė per
lėkti per Atlantiką?

Su pagarba,
A. Vaitkevičius.

Atsakymas:
Taip, Feliksas Vaitkus ne 

tik bandė perlėkti per At
lantiką, bet ir perlėkė. Nu
sileisti buvo priverstas Ai
rijoje, todėl Lietuvos be su
stojimo nepasiekė.

1 1 — ■ ■ „-M , —  

nyje stovėsime už jus. Pasiti
kime jūsų paskirtais naujais 
pareigūnais ir tikime, kad vil
niečių reikalai bus teisingai 
suprasti ir atitinkamai išspręs
ti. Pasižadame kovoti su šo
vinizmu, išlaikyti gyvenimo 
rimtį ir darbo drausmę.”

Mitingas praėjo labai pa
kelta nuotaika. Atstovai kal
bėjo kiekvienas savo gimtąja 
kalba. Susirinkusi minia gy
vai reagavo įvairiomis kalbo
mis. Savo šūkiuose susirinku
sieji darbininkai pareiškė, kad 

i dabar yra viena bendra visų 
| tautybių tėvynė—liaudies res- 
I publika Lietuva.

Žinios Iš Laisvos Lietuvos
AKIPLĖŠIŠKUMAS

Iš Marijampolės mums pra
neša, kad ‘‘Dirvos” spaustuvės 
savininkas Sirutis atsisakė 
spausdinti LKP skelbimą apie 
šaukiamą mitingą ir demons
traciją. Ponas savininkas aiš
kinosi negalįs skelbimo spaus
dinti todėl, kad mašinos esan
čios “išardytos.” Bet “paslap
tį” išdavė vienas spaustuvės 
darbininkas, kuris pasakė,, 
kad mašinos yra pilnoj tvar
koj ir visai neišardytos. Vis 
dėlto, skelbimus teko spaus
dinti kitoj spaustuvėj. Įsidė
mėtinas akiplėšiškumas.

Vilniuje nuo rugpjūčio mėn. 
3 d. bus suruošti 4 vieši kon
certai. Visi suruošiamieji kon
certai bus nemokami.

NAUJASIS SUSISIEKIMO 
MINISTERIS ST.

PUPEIKIS

VILNIEČIŲ BALSAS

MUZIKA—LIAUDŽIAI

Vieton seniau projektuotų
jų koncertų Palangoje, Vals
tybės Radiofonas yra nutaręs 
suruošti visą eilę koncertų 
liaudžiai Kaune ir Vilniuje. 
Koncertus diriguos dirigentai 
Dvarionas. Ilormckleris, Ka- 
činskas, Marijočius ir Šimkus, 
dalyvaus geriausi instrumen
talistai darbininkai. Kaune nu
matoma nuo liepos mėn. 13 d. 
suruošti 9 koncertus, kurių 7 
bus vieši ir 2 per radiją, o

Vilnius.—Vilniaus darbinin
kija, Vilniaus miesto savivaj- 
dybės tarnautojų iniciatyva 
birželio 25 d. sušauktame mi
tinge išreiškė savo pasitikėji
mą ir pasižadėjo padėti nau
jajai Lietuvos liaudies vyriau
sybei vesti mūsų tėvynę į 

j naują, gražesnę, šviesesnę, 
l laisvąją ateitį. Dviejų tūkstan- 
; čių žmonių mitingas buvo už- 
I baigtas priėmus tuojau išsiųs
tą Liaudies Respublikos Prezi
dentui Justui Paleckiui tokią 
telegramą: “Mes, Vilniaus 
miesto savivaldybės tarnauto
jai ir darbininkai, 1940 m. 
birželio 25 d. miesto teatre 
susirinkę į mitingą, sveikina
me liaudies vyriausybę su 
liaudies prezidentu Justu Pa- 
leckiu priešakyje. Jums vado
vaujant, mes giliai tikime į 
šviesią ateit). Jūsų širdis pla
ka mums, o mes Visokeriopais 
darbais ir kiekviename žings-

Kaunas.—Naujasis Susisie
kimo ministeris Stasys Pupei- 
kis gimė Leningrade 1905 m. 
gegužės 13 d., Putilovo fabri- 

• ko darbininkų šeimoje. Tėvai 
į kilę iš Lygialaukio kaimo, An- 
I tazavės valse. Zarasų apskr. 
| Baigė už Narvos vartų (Za- 
i narvskaja Zastava) lietuvių 
i pradžios mokyklą ir kiek pa
sirengęs įstojo į Putilovo ko- 

I inercinės mokyklos 11 klasę, 
i Vėliau iš IV klasės išstojo ir 
I grįžo į Lietuvą .1920 metais. 
. čia pradžioje tarnavo Antaza
vės valsčiaus savivaldybėje, o 
i paskui nuo 1923 m. pradėjo 
; mokytojauti Zarasų apskrity
je. 1925 mt. įstojo į Kėdainių 
mokytojų seminariją, kur įgi
jo mokytojo cenzą. Po to visą 

i laiką iki paskyrimo susisieki
mo ministeriu mokytojavo Za
rasų apskrityje. Smetonininkų 
daugiau kaip dešimtį metų bu
vo laikomas tolimiausiame 
provincijos. užkampyje, kur, 
kiek tik buvo įmanoma, aktin
gai dalyvavo kovoje už liau
dies teises.

Dalis garsiojo Burma Kelio, kuriuo iki šiol Chinijos vyriausybė gaudavo daug 
karo reikmenų. Anglija, pataikaudama Japonijos imperialistams, dabar tąjį ke
lią “trims mėnesiams” uždarė ir tuomi nukirto gavimą Chinijos liaudžiai daug

• būtinai reikalingų reikmenų karui vesti prieš įsiveržėlius

Prekybos Sutartis Tarp 
Ispanijos ir Anglijos

London. — Anglija pada
rė prekybos sutartį su Ispa- 

jnija ir Portugalija. Ispani
ja, pagal sutartį, gaus kvie
čių iš Anglijos kolonijų, o 
anglai gaus metalų rūdos ir 
kitų medžiagų iš Ispanijos. 
Be to, Ispanija, tarpinin

kaujant Anglijai, pirks įvai
kių produktų iš Portugali
jos kolonijų.

400 Kūdikiu Kasmet Prige- 
: ria Naminiuose Vandenyse

_____  1
New York. — Metropoli

tan apdraudos kompanija 
parodo, jog per metus Jun
gtinėse Valstijose prigeria 

lapie 400 mažų kūdikių na- 
! miniuose prūdeliuose, duo
bėse, grioviuose, bačkose ir 

!vonėse. Tai kūdikiai nuo 1 
tiki 2 metų amžiaus.

i
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Didžiausias Kabinetas— 
Tai Diktatūra

J. BALTRUŠAITIS
Niekas iki šiol nenorėjo ti

kėti, kad kuomet “valstybės 
vyrai” įkuria didžiausią mi
nisterių kabinetą, tai tokia vy
riausybė arba valdžia yra dik
tatūra.

viais ryšiais su Vokietija.” Kai
zeris pabėgo iš Vokietijos ir 
jo lietuviškoji taryba, jo ber
nai,—Smetona, Voldemaras ir 
kunigai,—neteko žemės po 
2—didžiausias kabinetas dikt

Ką dabar tie abejotojai 
mums pasakys, kada faktai 
yra ir jiems po nosia?

Štai, liepos 13 dieną Fran- 
cijoje įvesta jau tikra, nuo
latinė diktatūra, kuomet 
“francūzų valstybės vadas” 
totalitarinis (fašistinis), buvęs 
karinis maršalas Henri Phil- 
lippe Petain sudarė ministe
rių kabinetą iš penkiolikos 
(15) narių. Pats Petain, tai 
šešioliktas. Tiek daug minis-

Į kojomis. Kunigai paskui rūpi- 
į uosi sutvert diktatūrą. Jieš- 
kojo, kaip jie sakė, “diktato- 

. riaus.” Prašė dešiniojo liaudi- 
I ninko Šleževičiaus būti dikta
torium. (žinoma, kunigai ir 
smetonininkai už jo nugaros 
diktuotų jam). Tas ir apsiė
mė, bet tik su sąlyga, kad 
nevadintu diktatorium. Jis su
organizavo (pradžioj 1919 
m.) “didžiausią” kabinetą: iš 
16 ar 18 ministerių.

Farm Security Administration dalyvavo liciįacijoje (Highstown, N.J.) ir nupirko 
valdiškus kooperatyvus vertės $4,000,000, žinomus kaipo Jersey Homesteads. Da
bar FSA mano iš naujo parduoti smulkiems farmeriams minimus ūkius, sutei
kiant jiems paskolų.

terių niekados nebuvo vyriau
sybėje laisvesniais buržuazijos 
laikais.

Abejotojams negalima su
prasti, kaip gali būti diktatū
ra su tokiu daugiu valdyto
jų. Jiems rodosi, kad dikta
tūra—tai tik vieno vienatinio 
žmogaus valdžia: vienas dik
tatorius visą šalį valdo. Nau
jojoj Francijoje (ji nauja fa
šizmu!) dabar matome šešio
lika diktatorių. Viens yra vy
riausias, viršininkas tos dik
tatūros. Generolas Petain su
darė tą didelį naują ministe
rių kabinetą tuojaus po to, 
kaip rezignavo visi jo minis
terial, iš kurių jis gi pats bu
vo sudaręs nedidelį kabinetą 
birželio 16 d. š. m. šitas pa
prasto didumo kabinetas bu
vo sudarytas štai kam: baigti 
karą su Vokietija, daryti taiką 
ir sutartį su ja. Taip pat pri
imti naują, fašistinę konstitu
ciją. šią konstituciją parašė 
ministeris Lavai. Kai tapo ta 
konstitucija priimta parlamen
te (ją priėmė ir socialistų at
stovai!), tai ir ta ministerija, 
ir parlamentas su visa senąja 
tvarka tuo pat atgyveno sa
vo amžių ir numirė,—numirė 
greičiau, nekaip musė miršta, 
sudėjus savo musinius kiauši- 
niukus į smirstančias išma
tas. . .

Taigi aišku, kad diktatūro
je ne vienas valdžią turi. Kaip 
tą išaiškinti, kad visi paskui 
garbina vieną diktatorių ir 
klauso jo? Ne vienas spren
džia, kaip ir ką daryti, bet vi
si sutinka, kad vienas visus į- 
sakymus skelbtų ir bausmes 
skirtų savo vardu, nesiremiant 
viešumoje jokios grupės valia, 
ar įstatymu.

Tai ve, dėl ko diktatorius.
Kapitalistų, kaip ir aristo

kratų santvarkoje, turčių kla
sė yra “valdančioji klasė”. Su-

I iručių laiku šoka valdyti vis
ką turtingiausieji (gelbėti sa-

' vo turtus ir galę). Jie skiria 
i valdžia. Liaudies noro nesi- I *•
i klausia; jos neprileidžia prie 
; valdymo. Bet už tai visokių 
j žinomų visuomenės veikėjų 
priima į ministerius. Jei ku
riai žmonių grupei, ar parti
jai vieni ministerial yra bjau
rūs, tai tame didžiame kabi
nete matys ir sau tinkamą. 
Taip visi žmonės tampa lyg 
išskirstyti ir jų revoliucijos 
ūpas nyksta. O jau po to, tai 
diktatorių—turčių valia per

1 vieną burną grasina visus žmo
nes, kad nė neaiktelėtų, nes 
policija, kariuomenė ir kalėji
mai tokius neklaužadas sudo- 
lt)S.

* * #
Proletariato diktatūra visai

Lietuvoje Yra 60,000 Džiovininkų

Idėjos 
Bankrūtai
Gal nei vienos srovės žmonės 

taip blogai nenusibankrūtavo, 
kaip kad social-renegatai. Tik 
pažvelgkite šiandie į jų spau-! 
dą. Tai tik išvien kolionės,! 
šmeižtai, keiksmai, plūdimai• 
prieš praktikuojantį socializmo 
kraštą, prieš SSRS. Jie pamir-Į 
šo, ar geriau sakant, išsižadėjo' 
K. Markso mokymų, kad prole-! 
tarijatas turi panaudoti prole
tariato diktatūrą, idant nuslo
pinti buržuazinės klasės dikta
tūrą, nes valdančioji klasė iš
eitų kitaip laimėtoja.

Prieš pasaulinį karą, 1914- 
18 mm., tie patįs žmonės plati
no marksizmą, Grigaitis, Mi- 
chclsonas, Stilsonas tarp lietu
vių, čion Amerikoj. O šiandie 
jie jau tapo to marksizmo di
džiausi priešai, šiandie jie ne 
šviečia darbo liaudį, bet temdo,

gali būti darbo liaudžiai?
Renegatai nebūtų tais, kuom 

jie yra, jeigu teisingai kalbėtų, 
rašytų ir tikrą klasių skirtumą 
ryškintų.

Mūsiškiai Grigaičiai, Michel- 
šonai, Strazdai, Stilsonai ir jų 
pasekėjai, arba bendradarbiai 
yra niekas daugiau, kaip vergi
jos agentai, išnaudojimo siste
mos uolūs palaikytojai. Jie pa
tys tokiais yra ir dar didesniais 
nori prisigyventi. Vot, kodėl jie 
taip priešingi, taip koliojasi ant 
Sovietų Sąjungos, ant Lietuvos 
naujosios sistemos ir jos vadų 
ir gynėjų.

Bet naujas pasaulis žygiavo 
ir žygiuos pirmyn prieš sutrū
nijusį išnaudojimo pasaulį. .

Lietuvos darbo liaudžiai jau 
nusibodo gyventi skurde, purve 
ir ligose. Jie mokės laisvės sau
lutės šviesos spinduliais naudo
tis, šviestis, stiprėti, augti 
visiems linksmai. Kas jiems 
norės kelią pastoti, bus su
tremtas, s u n a i k intas. Pra-

Petain, sudarydamas jau ti- kitokia, negu turčiu. čia val- 
kram tos nelaimingos šalies džia kyla -visai ne iš turčių ir 
valdymui kabinėta tarp nau-1 ne jų santvarką gina, čia ei- 
jųjų ministerių pakvietė atgal I na visuotina turčių santvar-
ir tuos, ką tik-ką rezignavo, 
būtent šiuos: generolą Wey- 
gand’ą, Lavai’ą, Colson’ą. ge- 
ner. Bertrand Pujo ir Paul 
Baudouin’ą. šis paskutinis yra 
užsieniu ministeris. Neseniai 
jis tikrino, kad Francija nie
kad nebus diktatūra. Jisai ir 
kiti čia paminėtieji neužilgo 
po to ėmė ir pagimdė fašistinę 
diktatūrą. Taigi didžiųjų ka
pitalistų (imperialistų) politi
kieriais negalima užsitikėt. 
Lygiai tain negalima užsitikėt 
ir socialistais, kurie tikrai jau 
gina imperialistų ir karalių 
valdžias.

* * *
Taigi dabar ir abeiotojai ži

no. kad Francijos diktatūra— 
tikrai fašistinė—prasidėjo su 
daugybe ministerių ir kad tą 
fašizmą nutarė įvesti socialis
tai kartu su buržujais parla
mente. Ar dar reikia daugiau 
įrodymų ?

Atsiminkite, kain dabartinė 
Britanijos diktatūra įvesta. 
Darbo partijos vadas karinin- 
kas-majoras Attlee, parlamen
te kaino atstovas. įnešė ta aš
trio diktatūra ir ii liko greitai 
priimta. Senoji ministerių gru
pė tuo i tapo padidinta bent 
penkiais nariais. Taigi ir čia 
diktatūra nrasidėio su dideliu 
skaičium diktatoriu-ministerių.

Kitas faktas—jau iš mūsų 
tėvviiės Lietuvos. Kuomet kai
zerio valdžia karą pralaimėjo 
1918 metais, lapkričio mėn.. 
tai tuojaus pradėjo smukti, 
krikti ir kaizerio lietuviškoji 
kuniginė-smetoninė valdžia, 
“Lietuvos Taryba” — “Land- 
tag’as”. Ta valdžia prieš de
vynis mėnesius buvo pardavus 
kaizerio valdžiai Lietuva, ar
ba. kaip ji ir pats kaizeris 
dokumentuose rašė, “surišo ją 
amžinais ir tvirtais... pasto-

* kos permaina—panaikinimas 
■ turčių klasės, jos viešpatavi
mo ant darbo žmonių : Darbi
ninkai, valstiečiai, ir mažtur- 
čiai amatninkai—tai ta klasė, 
kuri atlieka tą didele permai
ną po vadovyste Komunistų

i Partijos. Tai liaudis tampa pa- 
ti sau klasė, ir čia tos liaudies

i demokratija ima gyvuoti. Ta 
demokratija, vienok, jau aukš
tesnė, geresnė, negu “buržu
azinė demokratija”, kuri yra 
dar kai kuriose turčiu valsty
bėse. Proletariato diktatūroje 
valdžia kvla iš liaudies ir Ko
munistų Partijos su didžiau
siu liaudies miniu sutikimu. Ta 
valdžia nėra tai diktatūra 
prieš liaudį (kaip kad yra ka
pitalistu diktatūra); ji yra tik 
prieš liaudies išnaudotojus ir 
ju santvarką. Taigi ta valdžia 
nėra pati sau diktatūra, bet 
tik aukščiausias proletariato 
diktatūros laipsnis.

Manęs keli žmonės klausė, 
kodėl Staliną vadina diktato
rium ? Ar jis ištikro tokiu 
yra ?

Atsakyt į šį klausimą, ge
riau bus pažiūrėjus į pradžia, 
ir tada paklausti šitaip: Kodėl 
Staliną pradėjo Sovietų žmo
nės taip gerbti keletas metų 
atgal ?

Atsakymas: Kada tikrai So
vietų Sąjungos žmonės ir vi
sas pasaulis pamatė, kad An
glija ištikro organizuoja visas 
kapitalistines valstybes užpul
ti Sovietų Sąjungą, tai jie vi
si pradėjo drūčiai vienytis ap
sigynimui. Apsigynime reikia, 
kad vadovybė vieningai viską 
vestu ir vieningai viską pa
skelbtu. Stalina visa liaudis 
gerai žinojo, todėl ir pradėjo 
jį dažnai minėti, gerbti. Kapi
talistinių šalių korespondentai, 
tai girdėdami, savu papročiu

—Mirė jaunas, gabus 
žmogus! Vos 20 metų su
laukė ... Rodos, prieš kelis 
metus buvo vikrus, svei
kas ...

—Nieko nepadarysi! Džio
vą pagavo.

—Taigi, nieko nepadary
si...

Panašiai kalba kiekvieną 
dieną miestų, miestelių ir 
kaimų gyventojai. Visi ta
ria “nieko nepadarysi.” At
rodo, kad niekas neišdrįsta 
priešintis džiovai. Atrodo, 
kad džiova yra žmonių liki
mas, “Dievo rykšte.”

Daugelis ir tam garsia
jam daktarui Kochui, atra
dusiam džiovos lazdelytę, 
beviltiškai sakydavo apie 
džiovą. Tačiau jis su šia 
baisia liga kovojo ir pasa
kė, kad džiovą galima nu
galėti. Nors dabar pasauly
je džiova yra nugalima, bet 
daugelis lyg ir nepažįsta to 
kovos būdo su džiova, sako 
“nieko nepadarysi”... Dau
gelis net nepildo papras
čiausių Dr. Kocho ir kitų 
daktarų patarimų atidari
nėti langus, įleisti į kamba
rius, oro, saulės, tuom už
mušant džiovos bacilas. Bet 
iš kitos pusės kliūtys: kaip 
išpildyti tuo patarimus, ati
daryti langus, jei tie langai 
—vilko akys.

—Nieko nepadarysi... Ne
gi įsakyti įrengti didelius 
langus, — išsitaria gyven
tojai apie namų savininkus, 
pasako beviltiškai lygiai

kaip apie džiovą.
Tuo tarpu gydytojai ir 

daktarai gyventojams sako 
ir ragina:

—Kovokime su džiova! 
Džiova ne tik šeimos liga. 
Džiova visos tautos, visos 
valstybės liga. Reikia steng
tis, kad ta. liga mažiau pla
tintus!, kad žmogaus kūnas 
būtų toks stiprus, jog įėju
sias į jį džiovos bacilas pat
sai pajėgtų nugalėti ir nuo 
jų nesusirgtų. O svarbiau
siais įrankiais žmogaus kū
nui stiprinti yra sveiki bu
tai, geras maistas, tyras 
oras, švara...
Ar tikrai Lietuvoje apie 

60,000 džiovininkų?
Tiksliu žinių, kiek Lietu- 

voje yra džiovininkų, nėra. 
Šiomis svarbiomis statisti
kos duomenimis mažai kas 
rūpinasi. Ar rašė iki šiol 
klebonai, vargonininkai* ar 
zakristijonai, mirimo metri
kose tikras mirimų priežas
tis ir ligas? Dažniausia jie 
rašo, kad mirė “dėl nežino
mų priežasčių”, atseit, toks 
Dievo likimas buvo. Kaip 
tik gydytojai labiausiai 
tuom nusiskundžia. Jie sa
ko, kad sėkmingam džiovos 
gydymui reikalinga tiksli 
statistika. Todėl jie bent 
apytikriai apskaičiuoja kiek 
yra Lietuvoje džiovininkų, 
kiek apsikrečia ir pan.

Kauno miesto Ligonių 
Kasa priversta guldyti į 
nuolatines gydomąsias įstai-

jgas, daugiausia į sanatori-l 
I jas, apie 2.3% visų savo ka- 
isos narių. Tad gydytojai, 
'šią normą taikydami visai 
Lietuvai, randa, -kad viso 
yra apie 60,000 džiovininkų, 
reikalingų nuolatinio gydy
mo.

O Dr. A. Garmus ir Šimo- 
liūnienė mano, kad džiovi
ninkų ligonių skaičius yra 
dar didesnis. Esą, peršoka 

|5% visų mūsų gyventojų. 
Apsikrėtusių, bet nesijau-j 
čiančių ligoniais, ypač mie-i 
stuose, suaugusių tarpe yra 
gal apie 80—90%. Tai vis 
gali būti kandidatais į ligo
nis. Aišku, kad paguldyti į 
sanatorijas, j džiovininkų 
pensionus, į ligonines visų 
reikalingų džiovininkų ne
įmanoma—neturėsime tam 
tiek pinigų.

—Reikia žmoniškiau gy
venti ir džiova bus suma
žinta,—sako Dr. K. Grinius.

Viename pasikalbėjime su 
“Laiko” bendradarbiu Dr. 
K. Grinius pareiškė:

—Svarbiausias būdas džio
vai sumažinti yra butų pa
gerinimas, o taip pat ir 
maisto. Dažniausia džiova 
suserga tie, kurie gyvena 
įvairiose lindynėse, blogai 
maitinasi. D. R.

(Iš “Laiko”)

kvailina, drumsčia tos liaudies 
nuotaiką, samprotavimą. Jau 
ne prieteliai proletariato, bet 
aršūs jo priešai. Viso pasaulio 
mastu subankrūtiję savąją tak
tiką, atsipalaidoję nuo marksiz
mo principo, prisisėmę neva 
buržuazinį demokratizmą, kuris 
yra be galo skylėtas.

Jie šiandie labai gina (žo
džiais) Anglijos demokratiją. 
Bet kokia ten demokratija? Po
litiniai — laisvė, bet ekonomi
niai — alginiai vergai. Ten 
prie dolerio galios dar ir titulo 
gale viešpatauja.

Išnaudojimas akščiausiai vie
špatauja. Tai kokia ten laimė

nyks nuo gatvių ir iš urvų mo
teris su daktaro paliudijimu, 
kad ji yra sveika naudojimui 
kokio piniguočio, ištvirkėlio. 
Pranyks vagiliavimai, mušty
nės, girtuokliavimai, elgetos. Su 
laiku bus tik kultūringi, stip
rūs, šviesūs, darbštūs, kupini 
energijos Lietuvos piliečiai ir 
pilietės!

Na, ir ve, kodėl mes taip 
esame patenkinti, linksmus ir 
džiugai! jam.

V. V. Tu.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Žodis į Laisvamanius
Per daugelį metų lietuviai 

laisvamaniai kovojom už sąži
nės laisvę, už civilės metrika
cijos sistemą Lietuvoje, šioj 
šalyj gyvendami ir naudoda
miesi šios šalies sąžinės lais
vės tiesomis, mes norėjom, 
kad ir mūsų broliai galėtų 
naudotis mūsų senoj tėvynėj. 
Karts nuo karto kiek ir kaip 
katrie galėjom bei mokėjom, 
geibėjom mūsų broliams ko
voti už gavimą aukščiau mi
nėtų teisių anapus didžiojo 
vandenyno.

Dabar jau sulaukėm tos 
lauktos valandos. Sykiu su 
nauja Lietuvos liaudies val
džia atėjo ir pilnutėlė sąžinės 
laisvė su civjlinės metrikaci
jos sistema.

Tai ne taip, kaip kad pir
ma buvo laisvė sąžinės pri
pažinta Lietuvos konstitucijoj 
žodžiais, o veiksmais per 
valstybę buvo neigiama. Da
bar bus praktiškai įgyvendin
ta.

pamanė,'jog jisai yra diktato
rius ir taip apskelbė pasauliui. 
O Sovietų Sąjungbje niekas 
Stalino nevadino ir dabar ne
vadina diktatorium, žmonės, 
matomai, jį dėl to tik myli ir 
gerbia, kad jiems taip patin
ka.

Na, o ar ne tuo keliu atė
jo, kurį metai atgal aš nuro
džiau šioj vietoj rašinyj gydy
tojui Graičiūnui? Tai vienin
telis kelias ir tik tas užtikrin
tas kovos būdas už sąžinės 
laisvės teisių garantiją. Todėl, 
mielas gydytojau, aš vėl kal
bu į jumis, kad jums dabar 
didelė proga pasidžiaugti, o 
taip pat parašyti gerą tuo 
klausimu straipsnį mūsų spau
doje. Man būtų žingeidi! ži
noti, ar jūs tuo faktu paten
kinti pilnai, ar tik, kaip kiti 
laisvamaniai sakos, “naujosios 
Lietuvos valdžios geri daybai, 
bet valdžia negera ir mes jai 
visa mūsų galia priešingi, to
dėl atkakliai kovosime prieš 
ją.”

Mano supratimu, kiekvienas 
laisvamanis turėtų ta naująja 
Lietuvos lia udies valdžia 
džiaugtis ir nuoširdžiai jos 
darbus ir ją pasveikinti. Aš 
lauksiu nuo laisvamanių, kuo 
jie pasirodys, ar bus tikrieji 
kovotojai už sąžinės laisvę, ar 
tik žodiniai plepėtojai.

Neturiu noro įžeisti bent 
kurį sąžiningą laisvamanį ir 
tikiu, kad toki laisvamaniai 
sveikins Lietuvos naująją liau
dies valdžią, drauge su Lie
tuvos naujuoju seimu.

Sen. Laisvamanis.

Istanbul, Turkija, liepos 
26.—Turkų valdžia pasirašė 
plačią prekybos sutartį su 
Vokietija.

Skaitykite, Svarbu!
Girdisi, kad daugelis iš New Jersey valstijos ren

giasi automobiliais važiuoti į “Laisvės” ekskursiją 
ant kranto Hopatcong Ežero, rugp.-Aug. 4-tą. Tad 
automobiliais važiuojančiųjų prašome įsitėmyti 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 keliones Į abi pusi, tiems 
į 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 
Terminai, sės Jersey City ekskursantai. Iš Bayonne 
nuo 22nd St., iš Elizabethport, iš Elizabeth ir iš 
Newark, N. J. Dėl platesnių informacijų prašome 
skaityti ekskursijos skelbimą, kuris telpa šioje “Lai
svės” laidoje ant 4-to puslapio.

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

RENGĖJAI.

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

Puikiausia berniukui ar mergaitei dovana — tai naujas Remington Type- 
writeris. Artinasi mokyklų baigimo sezonas — Graduations. Apdovanokite 

, savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS:

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior DeLuxe Portable

$49.50
Remington Model No. 1 DeLuxe $59.50

$67.50

Remington Model No. 5 DeLuxe

DeLuxe Noiseless PortableTuojau užsisakykite per “Laisvę,” 
nes “Laisvė” savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidą.

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami inform acijų, t a )s prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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LICENSES
is hereby given that License No 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 10? 

Alcoholic Beverage Control Law at 
5th Ave., Borough of Brooklyn

NOTICE 
GB 1699 
to sell 
of the 
487 - .... 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
487 5th

HENRY KAEHLER
Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2187 has been issued to the undersigned 
* “ beer at retail under Section 107

Alcoholic Beverage Control Law al 
5th Avenue. Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the

to sell 
of the 
8118 — 
County 
premises.

TED KNUDSEN
8118—5th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1821 Church Avenue. Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

to be consumed off the

BOY
1821 Church Au.

KETELSEN
Brooklyn, N. Y

given that License No. 
.sued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law al

Borough of Brooklyn,

NOTICE is herol>y 
GB 6783 ha; been i 
to sell beer at i - 
of the Alcoholic 
4724 — 4 th Avenue, ... .
County of Kings, to be consumed ott tho 
Prerai*’- BERNHARD KATf

1th Ave.. Brooklyn. N. Y4724
hereby given that License NoNOTICE ... _____ - . t .

GB 1911 has been issued to the undei signed 
to sell 
of the Alcoholic 
233 Schenectady Ave..
County of Kings. l_

kakl JAN1|SEN
238 Scheneetady Ave.. Brooklyn, N. Y.

beer at retail under Section 107 
Beverage Control Law af 

, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off lhe

NOTICE is hereoy given that License No. 
GB 1365 has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Law at 

Brooklyn, 
the

to sell beer at
of the Alcoholic Beverage Control 
4413 — 
County of 
premises.

, Borough of 
to be consumed off

4418—4th

4th Av.
Rings.

HENRY HORSTMANN
Ave.. *---------Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4821 — 6th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

•1S2-;
PETER II. BECKMAN

6th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 101

NOTICE 
GB 1973 
to sell ___
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
2313 Tilden Ave., 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Borough of Brooklyn.

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

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

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

NOTICE 
GB 225 
to sell 
of the 
140 - - 
County 
premises.

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

at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

beer, 
Alcoholic 
5th 
of

110 5th
FRED BRENN1NG 
e., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
E 257 has been 
to sell beer at 
under Section 107 
Control Law at ! 
rough of Brooklyn 
consumed off the .

CHESTER BRODNICKI 
1'2 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.

the

No. 
issued to the undersigned 

retail from house to house 
of the Alcoholic Beverage 
2 Metropolitan Ave., 

County of Kings, to 
premises.

Bo
bo

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2329 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
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.

hereby given that License No. 
been

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1838 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law ef 
G6 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

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

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.

Newark, N. J.

66
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10? 
of lhe Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Conklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

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

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

ROBERT L. CUNNINGHAM 
Prospect Park Zoo

Ave., Brooklyn, N. Y.Flatbush

NOTICE
GI
to

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

LEO
78 Montague St.,

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 nt 
186 York Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

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

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

415

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

prakal-

Prakal-

jo apie Lietuvos liaudies lai
mėjimus, tuos atsiekimus, ku
riuos suteikė laikinoji valdžia, 
tai, kad Lietuvai jau prašvito 
naujas gyvenimas. Paskui aiš
kino tarptautinius įvykius, ka
ro eiseną ir Amerikoj darbo 
žmonių uždavinius.

Rezoliucija Lietuvos Klausimu
Mes, Newarko lietuviai, su

sirinkę skaičiuje tarpe 150 ir 
200, liepos 12 d., 
kalbėtojus Lietuvos 
klausimais, tariame 
dj.

išklausę 
ir kitais 

ir savo žo-

Liepos 12 d. įvyko 
bos aiškinimui naujų įvykių 
Lietuvoj ir pasaulyj 
bos buvo šv. Jurgio Draugys
tės svetainėje. Publikos susi
rinko apie 200.

Kalbėtojai buvo du: R. Ma
tusevičius, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, žurnalistas, buvęs 
Lietuvos kareivis. Jis kalbėjo 
apie laikinąją Lietuvos val
džią, jos narius, kuriuos visus 
asmeniškai pažįsta, 
atsiekimus.

Antras kalbėtojas 
M. šolomskas, kuris

užgiriameMes pilniausiai 
naują Lietuvos vyriausybę su 
Justu 
taip pat jos žygius, kaip tai, 
paleidimą politinių anti-fašis- 
tinių kalinių, paskelbimą rin
kimų naujo seimo, įvedimą ne
mokamo mokslo ir kitus dar
bus naudai Lietuvos liaudies. 
Mes pareiškiame pilną pasi
tikėjimą Lietuvos vyriausybei, 
jos glaudžiam veikimui išvien 
su Sovietų Sąjunga.

Paleckiu priešakyjePirmininkavo V. Kasparas. 
Jis paprašė publikos aukų lė
šų padengimui ir darbininkų 
apšvietai. Aukų surinkta 
$18.07. Stambesnes aukas da
vė : Dr. J. J. Kaškiaučius $5; 
po 50 centų aukavo: L. Kava
liauskaitė, Pakulis, J. Paukš- 
taitis, V. Milišauskas, Ig. Be
eis, Kvieška, A 
P. Tamašauskas
J. Luobis aukavo 35c.; po 25 
centus aukavo: Paškevičius, J. 
Mikšys, A. Kvedera, G 
kauskas, 
žvegžda, 
Šimkienė 
manskas, 
kas, S.
Kušlys, Kušlienė, J. Žilinskas 
ir J. Stanionis.; Visiems au
kavusiems tariame ačiū.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2562 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
169 Norman 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

Lietuvosretail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Ave., Borough of Brooklyn, 
the

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

at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

2224
sell beer 
the

My rt le380 
County 
premises.

Avenue, 
Kings, to the GEORGE

169 Norman Ave.,
SONDEJ

Brooklyn, N. Y

buvo D. 
pakalbė-

SO My 11 le
FRANK 

Ave.,
PEDIN!

Brooklyn, N. Y.
No.

Kazlauskas, 
ir Draugas.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1713 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of (he Alcoholic Beverage Control Law at 
7324 — 6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County or Kings, to be consumed off th* 
premises.

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.

No.hereby given that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law al

NOTICE 
EB 
to 
of 
388 ____
County of Kings, to be consumed on 
premises.

been 
at

the Alcoholic 
Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 

the

.830 has

7324
WILLIAM REESE

6th Ave., . Brooklyn, N. Y. 286 Wilson

Borough of Brooklyn, 
th*

Avenue, 
Kings, to be consumed on

SOPHIE STADLER
Ave., Brooklyn, N. Y

ŽU-
WILLIAM S. WILSON

Homelike Tavern
388 Ridgewood Ave., Brooklyn, N.

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

sell 
the Alcoholic 

Rogei s 
County of 
premises.

ii b

2 OS

at retail under Section 107 
Beverage Control Law al 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
iingįi, to be consumed on the

NOTICE 
1869 
sell 
the Alcoholic 

Nassau 
of ]

to 
of 
195 
County < 
premises.

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

Beverage Control Law ;d 
i Ave., Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off tho

195 Nassau
TILLIE GLASBERG
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1979 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4102 Avenue V, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th* 
"premises.

No.

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

J. Kunickas,
O. Žilinskienė,

F. Jasmontai 
graborius

Žilinskas,

ši-
Bujaus- 

J. Pūtis,

Mes sveikiname Raudono
sios Armijos atėjimą į Lietu
va? kas užtikrino Lietuvos ne- 
priklausomybę. Mes pasižada
me teikti Lietuvai pagelbą, 
jeigu tik ji bus reikalinga.

V. J. Kasparas,
Prakalbu Pirmininkas.

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

sell beer at retail under Section 107

NOTICE 
GB 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 ■' “ . - -
County < 
premises.

NOTICE is hereby giv«n 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 th* 
premises.

TRESA FRUCHTBAUM
Morris Delicatessen & Rest.

Rogers Ave.. Brooklyn, N.
NOTICE is 
L 827 has 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 
Law at 
County < 
premises.

REPUBLIC LIQUOR 
115-17 Keap St.,

issued to the undersigned 20S Y Kiekvienas apšvietę bran« 
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai 
svės” bendrovea-

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Kingston Ave., 
of Kings, toof the Alcoholic 

115-17 Keap St., 
of Kings, to be

No.• Beverage Control 
Borough of B’klyn, 
consumed

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
lings, to be consumed off

Buvo pasiūlyta Lietuvos 
klausimu ir vienbalsiai priim
ta sekama rezoliucija:

theNo.given that License 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 
1 Law al 

Borough of Brooklyn 
be consumed off the

is hereby 
has been 

beer at

NOTICE 
GB 
to — —
of the Alcoholic Beverage Control 
959 — 
County 
premises.

17u4 
sell

the

4th Avenue, 
of Kings, to

959—4th
HUBER

Brtxiklyn, N. Y

is hereby given that 
has been issued to the
beer at

License No. 
undersigned 

Section 101
NOTICE 
GB 2197 
to sell ___
of the Alcoholic Beverage 
170 — 5th Avenue. I". - 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

retail under 
Control Law al 

Borough of Brooklyn
the

NOTICE
C 424 has been 

sell beer at ' 
th.-' Alcoholic 
Grand 

County ol 
premises.

ROXY 
79 Grand

to

170—5th
JOHN HEITMANN

Ave., Brooklyn, Y

STORE, iftC.
Brooklyn. N.

No.hereby given that License
i issued to the undersigned 
wholesale under Section 107 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn, 
to be consumed offKings,

BEER DISTRIBUTORS, INC.
Brooklyn, N.

the

GB 1170 
l<> sell 
(»f the Alcoholic 
•I 19 Myrtl- 
County of 
premises.

119 My rile
MAX FRIEDMAN
Ave., Brooklyn, N.

the

HENRY
104 Kingston Ave.,

DUNKER
Brokolyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License
1359 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107

9032
CELIA PELLEGRINO

7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1603 
to sell 
of the Alcoholic 
4702 — 4th 
County of 
premises.

is hereby given that License No. 
has been, issued to the undersigned 
beer at retail under Section 10?

Beverage Control Law at 
, Borough oi Brooklyn, 
to be consumed off the

I NOTICE is hereby given that License No 
' C 272 has been issued to the undersigned 
! to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 North 7 th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

4702—4th
NOTICE 
GB 1994 
to sell 
of tho 
233 - 
County 
premises.

Ave 
Kings.

A vc..

is hereby 
has been 
beer at J

Alcoholic 
5th Ave., 

of Kings,

233—5th

9s No.
HAVEN BEER & ALES, INC.
i St.. Brooklyn, N. Y

GEHRMANN
Brooklyn. N.

hereby given that License No.NOTICE
GB 2 136 has been issued to the undersigned

No.given that License 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn 
to be consumed off

FRED FRICK
Ave.. Brooklyn. N.

the

to sell beer at retail under Section 107 
of th“ Alcoholic Beverage Control Law at 

1 161 Bedford Ave,. Borough ol Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

E. SCHROETER & S. CAPPIELLO 
Execs of Est. of Thomas Danola 

Bedford Ave., Brooklyn, N.

the

161

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

beer at retail under Section 101 
Control Law a* 

of Brooklyn 
tho

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

HENRY EMBUSCH 
433 DeKalb Ave.. Brooklyn. N. Y

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1340 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

90 Henry Street. 
County of Kings, 
premises.

LOUIS 
Plymouth

90 Henry St..

Borough of 
to be consumed off

WEISBERG
Del. & Grocery 

Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2316 has been issued to the undersigned 
to sell ___ ...
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
280 — 
County 
premises.

beer at retail under Section 107

7th 
of

Borough of
Kings, to be consumed off

Brooklyn, 
the

280 7th
JOHN ZUCHAU

Ave., Brooklyn. N.

NoNOTICE is hereby given that License 
GB 2089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
7010 — 3rd Avinu“.

107 
al 

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

HARRY PLATE -JOHN PLATE 
3rd Ave.. Brooklyn, N.7010 Y

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 10" 

Beverage Control Law at 
., Borough of Brooklyn, 

to be consumed off

NOTICE 
GB 1773 
to sell 
of the Alcoholic 
189 — 5th A> 
County of King, 
premises.

THEODORE RICKERMANN 
5th Ave.. Brooklyn, N.

the

189
No.NOTICE is hereby given that License 

GB 2802 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4110 — 4th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4110
WILLIAM SCHMEELK

4th Ave., Brooklyn, N. Y

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

beer at retail under Section 107

NOTICE 
GB 2755 
to sell 
of the 
816 E.
County 
premises.

No.3 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 the

816 E.

MARION SCKOLNIK
Square Deal Dairy & Grocery 

16th St., Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 
to 
of 
120

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

beer at retail under Section 10?
Beverage Control Law at 

Ave., Borough of

sell
the Alcoholic Beverage Control Law

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

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
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 
premises.

TILLIE E. Z LOB INSKY
1085 Manhattan Ave., Brooklyn, N.

the

No.I NOTICE is hereby given that License
1 GB 110 13 has been issued to the undersigned 
, to sell beer at retail under Section 107
i of the Alcoholic Beverage Control Law at

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

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

2130 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 

al 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Section 
the Alcoholic Beverage Control Law

Rogers Ave., Borough of
County of 
premises.

LOUIS,

172 Rogers

PHILIP & IRVING GROSS 
Gross Bros.

Ave., Brooklyn, N. Y

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.

Admx. 
Harrison

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

the

NOTICE 
GB 2771 
to sell ___ ...
of the Alcoholic Beverage Control Law ( at 
4410 — 18th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

ALBERT SCHOESSOW
4410 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOT1CE is hereby given that License No. 
GB 2045 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
Of the Alcoholic Beverage Control Law al 
6104 — 3rd Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

6104
CHRIST SIMAT
Ave.. Brooklyn, N.

No.NOTICE 
GB 2329 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

4902
KARL TRENTWEDEL

7th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 
to 
of

No.
10156 his been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

531 East 4th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABRAHAM LEVINE
4th St.. Brooklyn, N.334 East

th*

hereby .given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 101

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
GB 2062 has 
to sell beer 
of the Alcoholic 
112a Nassau ___ .
County of Kings, to be consumed off 
premises.

No

ROSE LEVINE
Roseland Dairies

112a Nassau Ave., Brooklyn. N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GF 2586 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section W7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
703 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

NOTICE 
GB 1696 
to sell 
of tho Alcoholic 
783 Church Avenue. Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN VON RUSTEN 
783 Church Ave., Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law al 
Brooklyn, 

th*

No.
703 Rogers

SAM WAKER
Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1850 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1 199 Gates 
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
kings, to be consumed off
Avenue,

th*

NOTICE is hereby .given that License 
GB 1491 his been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
4901 - 
County 
premises.

No.
1499 Gates

MORRIS 
Ave.,

ELKIND
Brooklyn, N. Y.

4901

beer at retail under Section 107 
Alcoholic "Beverage Control Law at

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

GEORGE WILL1NGER 
4th Avi., Brooklyn, N.

No.

the

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

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

ANDREW BAUER
143 Nassau Ave., Brooklyn, N.

tho

NOTICE Is hereby given that License 
GB 2755 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
72Ą Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off th* 
tntomises..

GEORGE MAKSIAN & 
CHARLES BANDAZIAN

Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

722

NOTICE 
EB 2110 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
"9-41 Kossuth Place. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th* 
premises.

FREDERICK J. PARTHEYMULLER 
39-41 Kossuth 1’1., Brooklyn, N. Y.

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

GB
to . ......... .
of the Alcoholic Beverage Control Law at
70
County 
premises.

the

Minersville-ShenandoahY.

No.

Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

Įvyks 18 dieną Rugp.-Augustthe

Bus labai gražioje vietoje

MAR LIN PARKthe

MINERSVILLE, PANo

Bus puiki muzikale programa; skanių valgių, gėrimų

No.

EB 
to 
of

BARRETT
Brooklyn, N. Y.

beer at retail under Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 705 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
328

Section 107 
Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on th*

sell
the Alcoholic Beverage Control Law at

Howard Ave., Borough of Brooklyn,

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

DOROTHY LYNCH
35 Wyckoff Ave., Brooklyn, N.

Laisvės” ekskursija traukiniu jau arti. Tuojau įsigykite bilietą ir

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Avenue, 
Kings, to

Norman 
ofNo.hereby given that LicenseNOTICE is . .

10079 has been issued to the undersigned 
sell beer at 
the Alcoholic

DeKalb Avenue, 
of Kings, to

GB

198 
County 
premises.

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

MORRIS
198 DeKalb Ave.,

L1FSCHITZ
Brooklyn, N.

hereby given that License 
231'1 has been 
sell beer at 
the Alcoholic

Wilson
County of 
premises.

NOTICE 
GB

of

263 Wilson

the

No. 
issued, to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn^ 
Kilųjį, to be consumed off the

70 Norman
JOHN 

Ave.,
KEKER

Brooklyn, N.

is hereby given that License
has been issued to the undersigned 

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

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

NOTICE 
GB 
to 
of 
154 
County i 
premises.

FRANK SWIERSKI 
Acirema

151 Norman Ave.,
Grocery Store

• Brooklyn, N. Y.

beer at retail under 
Alcoholic Beverage Control

Tompkins Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ARTHUR
328 Tompkins Ave.,

Piknikas su Programa
Dienraščio “Laisvės” Naudai

THEODORE FUGEL 
Ave.. Brooklyn, N.

hereby given that License 
2394 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
th*

NOTICE 
GB

of
263
County of 
premises.

263 Wilson

NOTICE 
GB 
to 
of

No.

NOTICE 
GB 
to 
of 
185 
County 
premises.

given that License No 
issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107 
Alcoholic- Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

is hereby 
1537 has been 

sell beer at 
the

Norman Ave., 
Kings, to

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

the

Ave., Borough of
Kings, to be consumed off

THEODORE FUGEL
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License 
2521 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

LUDER HEISSENBUTTEL 
110 Wilson Ave., •’Brooklyn, N.

No.

the

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

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

is No.

hereby given that License No. 
2516 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 101 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

CHARLES ALTSCHULER
407 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

LOUIS
185 Norman Ave.,

VOGEL I
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

573 Van
ABRAHAM SHER

Sicklen Ave., Brooklyn, JX.

NOTICE 
EB 1376 
to 
of the Alcoholic 
2575 _____  ...____
County of Kings, to be consumed on 
premises.

sell

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107 
Beverage Control Law al 

Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
tho

PHILIP GOLDBERG
Pitkin Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 
to 
of 
407

the

No.NOTICE is hereby given that Licensa 
GB 1455 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a* 
374 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY PETERS & JOHN H. PETERS 
374 I/jwis Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License 
GB 2327 ha; been issued to the undersigned 
to sell ___
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
606 Evergreen Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM H. ANDERSON 
606 Evergreen Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2023 has been issued to lhe undersigned 

retail under Section 107

beer at retail under Section 107

the

No.

to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1112 Bedford Ave., 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH
1112 Bedford Ave.,

NOTICE 
GB 2797 
to sell 
of tho Alcoholic
1647 E. 96th 
County of Kings, 
premises.

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

beer al retail under Section 10?
Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

1647 E.
JOHN BILOWICH

96th St., Brooklyn, N.

the

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

beer at retail under Section 107

NOTICE 
GB 1456 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9423 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FOSTER AVE. 
9423 Foster Ave.,

MARKET. INC.
Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 10891 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10T 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
278 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 

the
Tompkins Ave., 

County of Kings, to be Consumed off 
premises.

ARON REIS
278 Tompkins Ave., Brooklyn, N.

No.
has been issued to the undersigned 

sell l>eer at retail under Section 10?

Borough of Brooklyn, 
th*

HAGEN
Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that License 
GB 1962 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off th* 
premises. _______  „ «JOHN BUDZAK
296 Willoughby Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License
GB 2043 "
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Tompkins Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JULIUS GROLITZER
457 Tompkins Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 793 has been issued to the undersigned 
to __  ___
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5115 — 5th Avenue, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

fifth AVE.
CHOP HOUSE, 

5th Ave.,

sell

5115

No.

beer at retail under Section 107

Borough of Brooklyn, 
th*on

RESTAURANT 
INC.

Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License 
EB 626 has been issued to the undersigned 
Io sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
608 Grand 
County of Kings, to be consumed on

beer at retail under Section 107

Street, Borough of Brooklyn, 
the

THEODORE ZALNERAITIS
608 Grand St., Brooklyn, N.

NoNOTICE is hereby given that License 
EB 759 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic

sell beer at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

LOUIS NOVICK
623 Livonia Ave., Brooklyn, N

the

.Y

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2363 has been issued to the undersigned 
to 
of the

sell beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed onCounty

premises.
THE CLASSIC CAFETERIA, JNC.

Brooklyn, N.931

NOTICE is; hereby given that License 
611 has been issued to the undersigned 
sell

EB 
to 
of the Alcoholic BevcVagc Control Law al 
189 - ‘ ”
County of Kings, to be consumed on 
premises.

beer at retail under Section 107

Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
th*

S AM WOLTEN
189 Tompkins Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1441 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 J'ty St., 167 Front St., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on th* 
premises.

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

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

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

561 
sell 
the

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

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

40

NOTICE is hereby given that License 
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.

No.'

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 449 has been issued to the undersigned 
t.o 
of 
457
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

JACOB BERNSTEIN
457 Howard Ade Brooklyn, N. Y.'

važiuokite linksmai praleisti dieną tyrame ore
Rengia LDS 8-ta kuopa naudai dienraščio “Laisvės”

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

No.

No.

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.

th*

Y

@ LAKE HOPATCONG
Didelis ežeras, puikios maudynės, šokiam

salė ir gražus miškas piknikui.

Rugpjūčio 4 August
1 » 4 0

TIKIETAS ROUND TRIP $1.00

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

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

NoNOTICE is hereby given that License
737 has been issued to the undersigned 

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

Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th* 
premises.

SEVERINO BASILICO
Flushing Ave., Brooklyn, N. Y

EB Traukiniu nuvažiavimas ir sugrįžimas tik $1.00
436 I PIKNIKĄ ĮŽANGA VELTUINo.is hereby given that License 

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

NOTICE
GB 
to 
of 
111 ______ . .
County of Kings, to be consumed off 
premises.

2034 
sell ___ ...
the Alcoholic Beverage Control Law at

Nassau Ave., Borough of Brooklyn,
Xho

EDWARD GELB
111 Nassau Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6786 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2917 Avenue I, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

PARAMOUNT FRUIT & VEG. MARKET 
Philii> Milano

2917 Avenue I, Brooklyn, N. Y.

No

retail under Section 107

Bore ugh of Brooklyn,

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

WILLIAM BICA 
246 Nassau Ave.,

to
Borough of Brooklyn. 

i be consumed off the

& CHARLES MANERI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Liqense No. 
EB 673 has been issued to tho undersigned 
to _ " L__ ..7 1 ”
of the Alcoholic Beverage Control • Law al 
324 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th* 
premises.

sell beer at retail under Section 107

HYMAN KING 
King’s Delicatessen

324 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

436

NOTICE is hereby given that License, No 
EB 1367 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail; under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law al 
110 Myrtle 
County of 
premises.

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

110 Myrtle
ROSELENA CORP.
Ave... Brooklyn, N.

NoNOTICE is hereby given that License 
EB 612 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10f 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Myrtle . - — ■ -
County of Kings, to be consumed on th* 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn,

FRANK DOLANSKY
345 Myrtle ,Ave., , Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby givcq 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 at 
305 Bond 
County of 
premises.

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

305 Bond
MARY CONA

St., Brooklyn, N. Y.

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje0.

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

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

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

Parsamdoma laivukai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong

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

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

GRĮŽTANT ATGAL, TRAUKINYS APLEIS PARKĄ 8:30 V. VAKARO
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Banga Masinių Mitingų 
Lietuvoje

KAUNAS. — Nuo birželio
15 d. prasidėjus Lietuvoje nau
jai gadynei, kasdien miestuose 
ir miesteliuose vyksta gausingi 
masiniai susirinkimai, kuriuose 
fabrikų, įmonių ir dirbtuvių

rankas, jie turi parodyti, kad 
moka šeimininkauti ir gali sau 
geresnį gyvenimą susikurti. O 
to galima pasiekti tik nuošir
džiai ir našiai dirbant.

darbininkai, tarnautojai, sam
dininkai, laukų darbininkai ir 
ūkininkai aptaria savo ir bend
ruosius savo valstybės reikalus. 
Pažymėtina, kad kiekviename 
tokiame darbo žmonių susirin
kime matosi, jog darbininkijai 
pirmoje eilėje rūpi valstybės ir 
visų darbo žmonių gyvenimas.

Štai Darbo Rūmuose susirin
kę monteriai, apie 500, kurių 
tarpe ir keli inžinieriai, pareiš
kė: “Prieš mūsų akis Lietuvoje 
stovi milžiniški darbai. Smeto-
nininkai seniai kalbėjo apie
krašto elektrifikaciją, ištisą 
metų eilę ginčijosi spaudoje, ir 
kas iš to? Kitos mūsų kaimyni
nės valstybės elektrifikacijos 
srityje mus pralenkė. Smetoni- 
ninftai nesirūpino elektrifikuoti 
kraštą. Mes, šios srities specia
listai, vaikščiojom be darbo, 
ieškojom duonos kąsnio kitus 
darbus dirbdami. Dabar mes
norim darbo. Mes norim apšvie
sti visas Lietuvos bakūžes, visą 
kraštą! Nereikalaukim didelių 
atlyginimų. Prašykim tik darbo 
ir teisingo atlyginimo. Jei mes 
rūpinsimės tik dideliu uždarbiu, 
asmeniniais reikalais, tai galime 
apsunkinti tautos ūkį. O tautos 
ūkį nori apsunkinti tik mūsų 
priešai, provokatoriai.’’

NAUJOSIOS VYRIAUSY
BĖS PAKEITIMAI TŪLŲ 

PAREIGŪNŲ

Kaunas.—Respublikos Pre
zidento aktais Krašto Apsau
gos vice-ministru paskirtas ge- 
ner. št. pulk. Albinas Čepas ir 
Užsienių Reikalų Mi-jos ge
neraliniu sekretorium bei Po- 

i litinio Dep-to direktorium Pi
jus Glovackas. Pakeisti Kau- 

j no, Alytaus, Raseinių, Kėdai- 
I nių ir Mažeikių burmistrai, 
i Kauno burmistru vietoj A. 
Merkio paskirtas Dr. A. Gar- 

j mus, vice-burmistru vietoj St. 
Rusteikos—inž. St. Vabalavi- 
čius.

Atleisti Kauno, Šiaulių, Ma
rijampolės, Panevėžio, Telšių 
ir Ukmergės sunk, darbų ka
lėjimų, Vilniaus moterų ir Vil
niaus sunk, darbų kalėjimų, 
Jurdaičiu ir Kalnaberžės auk
lėjimo įstaigų kapelionai.

Pakeisti Ukmergės, Zarasų, 
Biržų, Alytaus, Utenos, Šiau
lių, Vilkaviškio, Kauno, Tel-

Tuose pat Darbo Rūmuose 
susirinkę įvairių statybos šakų 
darbininkai, mūrininkai, tinko-į 
riai, plytų nešėjai, betonuotojai, ■ 
dailydės, armatūrininkai, plyte
lių klojėjai ir eiliniai darbi-i 
ninkai, aptarę savo būklę, išsi-j 
reiškė, kad dabar ne laikas są
skaitas suvesdinėti. Darbo žmo
nių teisių uzurpatoriai ir išnau-Į 
dotojai privalės duoti apyskaitą, j
Verti bausmės bus nubausti tų, 
kuriems pavesta teisingumu ir 
teisėtumu rūpintis. Darbus 
standyti, streikus kelti savo 
reikalavimų patenkinimo sie
kiant dabar nevalia. Šitai ypač 
pabrėžė visi statybininkai. Jie 
pasižadėjo dirbti dar uoliau nei 
iki šiol, nes dabar bus dirbama 
visų darbo žmonių gerovei, viso 
krašto gerovei kelti, o ne kapi
talistų užgaidoms tenkinti. — 
Susirinkę “Lino“ fabriko dar
bininkai ir darbininkės, aptarę 
savo darbo sąlygas, kurios yra 
nesveikos ir pakertančios dir-j 
banČiųjų sveikatą, išsireiškė, 
kad darbininkai neturi tikėti j 
liaudies priešų skleidžiamiems j 
gandams, kurių tikslas yra! 
skaldyti darbo žmones ir silp
ninti jų jėgas, kad darbininkas 
dabar turi justi jam prašvitu
sią laisvę, turi padvigubinti sa
vo darbą, turi jaustis ne darb
davių ujamu ir išnaudojamu 
beteisiu padaru, bet laisvu, ko
vojančiu Ji r liaudies gėrybes ku
riančiu žmogumi.

Marijampolėj birželio 29 d. 
įvykusioje didžiulėje demonstra
cijoje visa eilė kalbėtojų dar
bininkų akcentavo, jog dabar 
išlaisvintai darbo liaudžiai nėra 
laiko tik džiūgauti laimėjimais, 
kadangi prieš akis laukia dar
bai, kuriems reikia ne tik geros 
valios, ryžtingumo, bet ir dvi
gubai daugiau energijos. Liau
dis myli savo tėvynę ir todėl 
nieko nepagailės, kad tik sme- 
tonininkų nualinta Lietuva; 
taptų gražiu ir laimingu darbo! 
žmonių kraštu.

Kaune susirinkę adatos dar
bininkai, siuvėjai, kepurininkai, 
modistės, apie 1500 žmonių, ap
tarę savo ligišiolinius vargus iri 
pasidžiaugę laisve, pareiškė, 
kad dabar, laisvę atgavus ir tu
rint vyriausybę, kuri rūpinasi 
darbo žmonėmis ir yra pasiry
žusi visus teisingus darbininkų 
reikalavimus patenkinti, neuž
tenka vien tik plojimų ir 
džiaugsmo švenčių. Reikia ir 
realiu darbu įrodyti, kad darbo 
žmonės sugeba ir gali patys sa
vo gyvenimą tvarkyti. Dabar, 
kada patys darbo žmonės ima 
gyvenimo vadovavimą į savo

šių, Trakų ir Kretingos apskri
čių viršininkai.

Nauju Policijos departmen- 
to direktorium paskirtas Vik
toras Bručkus.

Nauju žemės ūkio vice-mi
nistru vieton atleisto Skaisgi
rio paskirtas inž. P. Šklėrius.

Resp. Prezidento aktais pa
skirti: generolas Vladas Kar
velis—U pėstininkų divizijos 
vadu, gen. št. pulk. Stasys 
Zaskevičius—III pėst div. va
du; gen. št. pulk. Kazys 
Sprangauskas — kariuomenės 
štabo viršininko padėjėju. At
leisti iš užimamų vietų ir, 
jiems prašant, paleisti iš ti
krosios karo tarnybos į atsar
gą: 11 pėst. div. vadas div. 
gen. Mikas Rėklaitis, kavaleri
jos viršininkas brig. gen. Ka
zys Tallat-Kelpša, karo tech
nikos viršininkas brig. gen. 
Klemensas Popeliučka, karo 
sanitarijos virš. brig. gen. Vla
das Nagius-Nagevičius, kariuo
menės teismo pirm. brig. gen. 
Vladas Mieželis, k ar. teismo 
prokuroras brig. gen. Emilis 
Vimeris ir eilė kitų aukštes
niu karininku.

Respublikos Prezidento ak
tu Kauno komendantas pulk. 
Jurgis Bobelis atleistas iš uži
mamos vietos.

Nauju Darbo Rūmų pirmi
ninku vieton atleisto Pr. šulai- 
čio paskirtas M. šumauskas, o 
D. R. direktorių—VI. Lukoše
vičius.

Lietuva ir Mes, Amerikos 
Lietuviai

Mūsų tauta per šimtmečius 
daug kančių panešė nuo sve
timųjų. Jos liaudis tose kan
čiose, po surūkusiu šiaudiniu 
stogu išlaikė iki šių dienų taip 
brangią savo kalbą; gėrisi vi
so pasaulio mokslo žmonės- 
filologai, kad tokia maža tau
ta, iš visų pusių suspausta iš 
lauko svetimųjų tautų, o vidu
ryj savųjų bajorų,—ir sveti
mų dvarponių engiama, kan
triai kentėjo, turėdama viltį 
kada nors pasiliuosuoti!

Po pasaulinio karo, po vi
sų kančių, po išžudymo dau
gybės jaunuolių karo lauke už 
interesus pasaulinio imperia
lizmo, Liet, atgavo neva lais
vę, neva nepriklausomybę! 
Bet ar tai galima buvo pava
dinti laisve Lietuvos liau
džiai? Ne! Nes tai buvo laisvė 
smetoniniams parazitams, ku
rie ant Lietuvos liaudies ištiki
mų sūnų ir dukterų sprando 
užsisėdę čiulpė kraują iki pas
kutinio lašo.

Šitokia padėtis draskė mū
sų tėvų, brolių ir sesučių šir
dies jausmus. Susipratusi iš
eivija ir laukėm su nekantru
mu, kad išmuš ta linksma va
landa, pasieks mus iš už At- 
lantiko balsas, kad Lietuvos 
liaudis jau pasiliuosavo!

Šita valanda buvo birželio 
19 d., 1940, kada grandinių 
kritimo aidas nuo politinių ka
linių rankų pasiekė mūsų sie
lų jausmus už 4,000 mylių! 
Tas aidas, rodos, buvo kaip 
skaisčiausia saulė pasirodžius 
ant Lietuvos horizonto, kuri 
nuvalė visą ūkaną, kaipo gė- 
dulių atvaizdą!

Sujaudinti tuomi džiaugsmu, 
nutarėm mudu su savo gyve
nimo drauge šitokio turinio 
pasveikinimus pasiųsti Lietu
vos seimui ir prezidentui Jus
tui Paleckiui:
Pasveikinimas Lietuvos Liau

dies Išrinktojo Seimo

“Meilė Tėvynės“ — žodžiai 
užburti

“Užkeikti, užkerėti, 
Ką moka širdį ugnimi užkurti, 
Karšta liepsna užlieti.“

(“Tėvynė“ 1896 m., Mt. 
Carmel, Pa, U. S. A.).

Prisimena šiandien jaunys
tės dienos, kada man pateko 
į rankas pirmo lietuviško mėn
raščio “Aušros“ keletas kopi
jų, kurias perskaičius, tėvynės 
meilė taip giliai į sielą įsisė
do ir iki šių dienų ta ugnis 
neužgęso. Bet laiką prabėgusį 
skaitlinė rodo 56-tą metą.

Penkiasdešimts pirmas me
tas, kaip Atlantikas atskyrė 
nuo Lietuvos tėvynės. Bet 
meilė tėvynės darėsi karštes
nė, einant ta linija, kaip mū
sų pirmasis poetas Petras Ar
minas “Aušroj“ prie savo raš
tų pabrėžė:
“Kas nedirba, mielas vaike, 
Tam nė duonos duot nerei

kia.“
Šiandien, kada atsidaro ant 

tų pagrindų pirmas Lietuvos 
istorijoj seimas, kokio Lietu
vos liaudis troško, su didžiau
siu džiaugsmu sveikiname mu
du su savo drauge, linkėdami 
stiprios ištvermės Jūsų sun
kiam darbe, dėl patenkinimo 
visos liaudies!

Lai gyvuoja seimas. Lai gy
vuoja solidarumas su SSSR!

Juozas Ramanauskas, 
Marė Ramanauskienė.

Laiškas Prez. Justui Paleckiui

Minersville, Pa., 
Liepos 20, 1940
Lietuvos prezidentas
Justas Paleckis.

Brangus ir aukštai gerbiamas 
Pilietis-Draugas!

Sveikiname jumis su naujai 
atgimusia Lietuva. Taip stai
giai ir netikėtai viskas persi
keitė į tą pusę, ko mes troš
kėm' per daugelį metų—matyt 
Lietuvą savo tėvynę laisvą!

Viso to nėra galimybės pa
reikšti trumpame laiške!

Bet koks širdies skausmas, 
kada mūsų fašistuojanti re- 
akcijonieriai, tautininkai, kle
rikalai ir socialistai, susibloka
vę į vieną frontą, šmeižia da
bartinę Lietuvos valdžią!

Bet jie darbo masių neturi 
savo įtakoje, greitai nustos 
puolę, kaip tas šunytis ant ke
leivių. Bet jie prieš darbinin
kus pilnai nusimaskavo!

Mes sveikiname šiandieninę 
Lietuvos valdžią, priešakyj su 
prezidentu Justu Paleckiui 
Lai gyvuoja ir tvirtėja eko
nominiai ir kultūriniai Lietu- 
va! Mes to troškėm per dau-į 
gelį metų.

Juozas ir Marijona 
Ramanauskai, 
Minersville, Pa.

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

1940 Metų Ateivių Regis
travimo Įstatymas

Registravimas visų ateivių 
Jungt. Valstijose prasidės su 
rugsėjo 1 d., su lyg p. Francis 
Biddle, Jungt. Valstijų Genera
linio Prokuroro, pranešimu.

Ateiviams, kurie įleisti pasto
viam apsigyvenimui, laikas pra
tęstas iki pabaigai metų? Atei
viai su laikinais leidimais, ku
rie randasi Jungt. Valstijose 
rugsėjo 1 d., privalo užsiregis
truoti per rugsėjo mėnesį, jeigu 
ketina čion pasilikti ilgiau 30 
dienų.

Įstatymas liečia kiekvieną at
eivį, visų tautybių, turintį 14 
m. ar daugiau. Kiekvieną atei
vį, kuris jaunesnis 14 m., priva
lo registruoti jo tėvas ar lega- 
lis globėjas, šitų ateivių pirštų- 
antspauda nebus nuimama. Su
laukę 14 m. amžiaus, turės pa
tys nueiti paštan ir užsiregis
truoti ir pasiduoti pirštų ants- 
paudos nuėmimui.

Registravimo darbą atliks 
kiekvienas paštas Jungt. Vals
tijose, ir kitos nuskirtos vietos. 
Smulkmeniškos i n f o r m acijos 
bus praneštos kaip greitai Tei
singumo Departmentas jas iš
dirbs.

Generalinis Prokuroras p. 
Biddle prašo visų ateivių remti 
šitą darbą ir kuogreičiausia už
siregistruoti.

Tolesni įstatymo parūpinimai 
reikalauja kiekvieną svetimšalį, 
kuris čion Jungt. Valstijos gy
vena, ir kiekvieną tėvą ar glo
bėją ateivio jaunesnio 14 me
tų amžiaus, pranešti Commis
sioner of Naturalization and 
Immigration, raštu į penkias 
dienas, savo naują adresą kai 
ateivis persikelia į naują gy
venimo vietą.

Kiekvienas svetimšalis neį
leistas pastoviam apsigyvenimui 
Jungt. Valstijose, privalo pa
siųsti komisionieriui jo adresą 
kas tris mėnesius.

Nepildantiems įstatymą, se
kamos bausmės numatomos—

(1) ateivis, ar tėvas ar le
gal is globėjas neturinčio 14 n^e- 
tų amžiaus ateivio, kurie savo 
valia neužsiregistruos, arba at
sisakys registruotis, bus bau
džiamas ne daugiau kaip $1,000 
pinigais, ir neilgiau kaip šešiais 
mėnesiais kalėjimo, arba abie
jomis bausmėmis;

(2) ateivis, arba ateivio tė
vas, motina arba legalis globė
jas, kuris registracijos blankoje 
sužiniai paduos neteisingus pa
rodymus, arba kuris bandys už
siregistruoti apgavingu būdu, 
arba tuo būdu bandys užregis
truoti ar užregistruos kitą as
menį, bus baudžiamas nedau
giau kaip $1,000 ir ne ilgiau 
kaip šešis mėnesius kalėjimo, 
arba abiejomis bausmėmis. Taip 
nubaustas ateivis, jeigu šioj 
šalyj nėra išgyvenęs penkis me
tus, bus deportuojamas;

(3) ateivis, arba ateivio tė
vas ar legalis globėjas, kuris 
bėgyje penkių dienų nepraneš 
komisionieriui savo arba savo 
globojamo ateivio naujos gyve
nimo vietos adresą bus baudžia
mas nedaugiau kai $100 pini
gais, iri neilgiau kaip 30 dienų 
kalėjimo, arba abiejomis baus
mėmis.

> Generalinis Prokuroras turi 
galią sustabdyti deportavimo 
procedūrą’ atsitikime ateivio, 
kuris gali darodyti gerą mo
rališką charakterį per penkis 
metus, ir kuris gali įrodyti, kad 
jo deportavimas uždės “sunkią 
ekonomišką naštą“ ant piliečio 
ar legaliai apsigyvenusio atei
vio—jo žmonai, tėvui ar maža
mečiui vaikui.

Valdžia dabar svarsto klausi
mus, kuriuos ateiviai turės at
sakyti kai eis registruotis. Įstar 
tymas įsako, kad registravimo 
rekordai bus laikomi slaptybėje 
ir konfidenciališkai, ir be žinios 
ir sutikimo Romisionieriaus ir 
generalinio prokuroro niekas 
negalės juos matyti.

Jo radio kalboje generalinis 
prokuroras p. Biddle šiuos žo
džius kalbėjo Jungt. Valstijų 
ateiviams—

“Turime atsiminti, kad dau
guma ateivių yra ištikimi. Daug

jų išgyveno ,čion per ilgą laiką, 
čion turi šeimas, ir jie prisidėjo 
prie šios šalies išsivystymo ir 
mes juos skaitome dalimi Ame
rikos. Daugumoj atsitikimų, ne- 
piliečiai turėjo gerą priežastį 
netapti piliečiais. Gal nemokėjo 
skaityti ar tinkamai nesuprato 
anglų kalbos; neapsipąžinę su 
mūsų įstaigomis jie bijojo kvo
timų, manė, kad juos neišlai
kys; .kiti nenorėjo to vargo ir 
bėdos tapt šios šalies pik Biedni 
žmonės gyvendami miesto ar 
miestelių dalyse, kur beveik vi
si gyventojai buvo svetimšaliai 
bijojo vykti į teismą net ir pa- 
mainymui pilietystės. Ir, iki šių 
dienų netvarkos, kitiems sunku 
buvo apleisti šalį kur gimė, 
kur augo.“

Už trumpo laiko Teisingumo 
Departmentas išleis tolesnes in
formacijas apie registravimą ir 
pirštų antspaudos ėmimą. Buvo 
pranešta, kad Earl G. Harrison, 
Philadelphijos advokatas, buvo 
paskirtas Registravimo Direk
torium.

FLIS—Common Council.

Skaitytom Balsai
Draugai Laisviečiai!

Sveikinu jumis su Lietuvos 
ir kartu viso naujo pasaulio 
didžiais laimėjimais. Lai jiem 
skaisti laisvės saulutė šviečia 
ant visados! Lai broliškai 
draugiška santaika auga, tvir
tėja mūsų senoj tėvynėj tarp 
jos sūnų ir dukrų !

V. V. Turauskas.

So. Barre, Mass.
Barre Wool Co. Lids pasira

šė kontraktą su Textile Wor
kers Union of America, CIO. 
Kompanija pripažino uniją ir 
prižadėjo pagerinimą darbe. 
Dabar gal susipras ir B. W. 
Co. darbininkai ir gyvens sy
kiu kaip broliai.

Kontraktą pasirašė liepos 
13 dieną. Kontraktas bus ga
lioje vienus metus ir šešius 
mėnesius. žvalgas.

Anglai Sunaikinę Jau Tūks
tančius Vokiečių Lėktuvų
London. — Anglijos vy

riausybė skelbia, jog nuo 
karo pradžios Anglija su 
savo talkininkais sunaiki
nus jau 4 iki 5 tūkstančių 
karinių Vokietijos orlaivių.

Pasak anglų, tai nuo bir
želio 17 d. iki šiol vokiečiai 
nukirtę 91-na Anglijos or
laivį, o anglai—133 Vokieti
jos orlaivius.

Anglijos Lėktuvai Romoj
Roma. — Anglija buvo 

žadėjus nebombarduot Ro
mos, bet liepos 24 d. pasiro
dė kariniai anglų lėktuvai 
Virš Romos. Italai pradėjo 
pyškini iš priešorlaivinių 
kanuolių į tuos lėktuvus. 
Anglų orlaiviai pabėgo, ne- 
numesdami nei vienos bom
bos.

Krintančios žemyn ske
veldros italų priešorlaivinių 
kanuolių šovinių užmušė du 
žmones ir sužeidė keturis.

Iš Švedijos pranešama, 
kad Latvijos vyriausybė 
įkalino bei piniginiai nubau
dė daug biznierių, kurie kė
lė reikmenų kainas arba 
slaptai krovėsi sau prekes 
(tavorus). Nubausta esą ir 
daugelis pirkikų už tai, kad 
jie be reikalo prisipirko 
perdaug visokių dalykų. Vy
riausybė išleido įsakymą, 
jog kas nori pirkti, pavyz
džiui, čeverykus ar eilę dra
bužių, tai turi parodyti, 
kad jų tikrai reikia. Už me
lagingus parodymus, skiria
ma piniginė bauda.

T PenlčtaM pualapU

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

■
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Siunčiamo duoną per paštą j kitus inlesnis, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kainas.

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

HARTFORD, CONN.

Antradienį, liepos 30 d., 7:30 vai., 
Laisvės Choro svetainėj, 155 Hun
gerford St., bus svarbus susirinki
mas apsvarstymui spaudos pikniko 
reikalų. Visi draugijų atstovai pri

būkite. Taipgi kviečiami “Laisvės” 
skaitytojai, draugijų nariai ir visi 
turinti galimybių bent kuomi prisi
dėti prie spaudos pikniko, kviečia
mi ateiti j šaukiamą susirinkimą. 
Ten apsvarstysime kaip pasekmin- 
giau surengti . darbininkų spaudos 
paramai pikniką.

Komis. Kast. V. Taraškienč.
(177-178)

ROBERT
LIPTON : 

JEWELER •
Įsteigta 1892 ®

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 
Graliam & Manhattan Avės

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

—
__

__
__

u.

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

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD WAT<H

TRADE IT IN FOR A

I^JEWELj

Bulovą

ŽIEDAI

nuo $1.50 augstyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abolnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Rc^kmatiški Nesveikumai, Nosies, Ger
kles ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai 
ir kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmin
gai gydoma. Kreipkitės j 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 Privatines 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.



Šeštas puslapis Pirmadienis, Liepos 29, 1940

N w Yorko^/M^^ZI nto Leidimo Atakos ant 
Lapelių Dalintojų

Brooldyniečiai Pasveikino 
Sovietinę Lietuvą

J. V. Deportuoja Mirtin 
Du Kovotojus

Atėjus žinioms, kad Lietu-Į 
vos liaudies išrinktasis Seimas! 
savo pirmiausiais darbais pa-, 
skelbė Lietuvoje sovietinę san-1 
tvarką, Brooklyno pažangiųjų. 
organizacijų veikėjai suėjo ir j 
nutarė imtis veiklos. Tas di-į 
delis žygis, kuris užtikrino J 
Lietuvos liaudies gerbūvio ki-j 
Įima ir kultūros klestėjimą, 
taipgi apsaugą nuo imperialis
tinių puolikų, kas atsiekiama 
įstojus į Sovietinių Socialisti
nių Respublikų Sąjungą 
(SSRS), norėjosi pasveikinti, 
ir, tuo pat kartu. išaiškinti 
svarbius klausimus sąryšyje su 
nauja Lietuvos padėtimi.

Pasitarimo pasekmėj, ant 
greitųjų, trimis dienomis, bu
vo sušauktas masinis mitingas! 
liepos 26-tos vakarą, Central 
Palace salėj. Vakaro eigoj, 
kalbėtojų buvo visapusiškai 
išanalizuota buvusioji 
vos padėtis ir naujas 
atsidaręs kelias.

D. M. šolomskas 
apie Sovietų Sąjungos sudėtį ii 
sąlygas, kokiomis atskiros so-' 
vietinės respublikos jon prisi
deda ir joje veikia. R. Miza- 
ra išsamioj prakalboj suminė
jo svarbiuosius Lietuvos isto- Į 
rijos bruožus ir atžymėjo 
Amerikos lietuvių santikius su 
Liet. (Kadangi jo kalba bu
vo rašyta, ji bus išspausdinta 
“Laisvėj“. Ją reikėtų atydžiai 
perskaityti, o dar geriau, išsi
kirpus pasidėti, nes yra svar
bių faktų atmušimui Lietuvos 
priešų atakų.) A. Bimba nu
švietė Lietuvos Komunistų i 
Partijos rolę sąryšyje su šiuo 
perversmu.

Paskiausia mitingą sveikino 
Helen Fichtenbaum Amerikos 

•Komunistų Partijos 60-tos sek-1 
cijos atstovė ir kandidatė į 
Jungtinių Valstijų kongresą. 
Puiki iš jos kalbėtoja, kaip ir 
veikėja, tačiau, dėl vėlaus lai
ko ir begaliniai šutraus oro tą 
vakarą, nenorint publikos il
giau užlaikvt, jinai kalbėjo 
trumpai, tik keliais žodžiais 
atžymėdama, jog mūsų broliai 
ir seserys Lietuvoje laimingi 
susijungę su galinga Sovietų 
Sąjunga, jiems negręsia karai 
ir pražūtis juose už imperia
listų interesus, kaip kad grę- 
sia mums. 4

Po prakalbu, A. Bimba per
skaitė sveikinimo 
Sovietinei Lietuvai, 
go entuziastiškai 
prieš balsuojant 
smetonininkų laikraščio 
nybės“ reporteriams.

Pertraukoje vakaro 
ninkei paprašius aukų lėšoms 
padengti ir tolimesniam sklei
dimui tiesos žodžio apie Lie
tuvą, aukų surinkta $37.12.

Publikos .atsižvelgiant į są
lygas, buvo susirinkę neblo
gai, tačiau ne sulyg pažan
giųjų mitingams esamų gali
mybių, 
prasta 
čiausia 
tarųjų
98 su virš laipsniai karščio ir 
didžiausia sutra, kokios dar 
nėra buvę oro rekorduose. 
Septyni asmenys tą dieną bu
vo surinkti gatvėse kritus nuo 
karščio ir nugabenti ligoninės- 
na. O prievakariais užėjusi 
žaibų ir lietaus audra nusitęsė 
iki vėlaus vakaro, 
greitųjų rengiant, 
sižiūrėta, kad tą 
.buvo sušauktas 
veikėjų susirinkimas ateinan
čio seimo reikalais; kad Pil. 
Kliubas turėjo savo biznio 
mitingą; kad Aidas, turėda
mas rengtis nacionalio Meno 
Sąjungos suvažiavimo festiva
liui, buvo nutaręs reguliarių 
pamoku vakarus nepertrauki- 
nėti. Taipgi būta ir kitų, ma
žesnių veiksnių, po grupę as
menų sulaikiusių nuo dalyvu- 
B1O,

Lietu- 
prieš ją

aiškino

Aukojo
M. Simonavičius $2. Po $1 : 

' Liepienė, J. V., J. Gužas, Skir- 
' mantas, K. Mockus, O. Čepu
lienė, S. Sasna.

Po 50c.: J. Gasiūnas, D. M. 
į šolomskas, Bondžinskaitė, V. 
’ Rudaitis, J. Siurba, J. Dainius, 
! Zaveckas, Ješkevičiūtė, M. 
Misevičienė, A. Misevičius, V. 
Bovinas, Verkučiai, J. Kalvai
tis, V. Tauras, J. Grabauskas, 
M. Purvėnienė, M. Kraujalis, 
A. Veldžius, P. Kapickas, P. 
Lileikis, J. Weiss, Šidlauskai
tė, P. šolomskas, Jonas. Po 30 
centų : Pašakarnis ir P. Bepirš
tis.

Po 25c.: J. Laurinaitis, G. 
Kuraitis, J. Jakša, A. Kala- 
kauskienė, J. Juška, M. Do- 
binis. T. J. Butkus, Nečiūnskas, 

: J. Litvinskas, Grabauskas, ša- 
lašalčius. Kisel, J. Mickūnas, 
Višniauskas, A. Cekanavičius, 
K. Kreivėnas, O. Rimkienė, 
Ch. Yanuša, Bepirštis, V. ši- 
beika, Cedronas, Cedronienė, 

) į Laukaitis, Buknys, A. Partikis, 
i Griškus, J. Kalvaitis, P. Wag- 
nis, Maželis, J. Andriuškevi- 

1 čius, J. Urbonas, P. Rainys, V.
Čepulis, 
Klimas, 

! zuraitis,
Repšys, Vera Bukšnys, K. Jo- 
tautas, K. Jakštys, A. Briedis, 
A. Visockienė, H. K-nė.

Viso su 
, prašiusių 
• stambiomis
Rengėjai dėkingi visiems au
kojusiems, taipgi atsilankiu
siems. Rep.

Prieš pat einant laikraščiui 
spaudon. Amerikinis Ispanijai 
Gelbėt Komitetas specialiu 
laišku mums praneša, kad du 
jauni ispanai, kurie kovojo 
Ispanijos lojalistų armijoj, 
pirmadieni, liepos 29-tą, išde- 
portuojami užtikrinton mirtin 
Ispanijoj, jeigu Ellis Island 
imigracijos viršininkų patvar
kymas nebus sulaikytas.

Amerikinis Ispanijai Gelbėt 
Komitetas atsišaukė į Meksi
kos ambasadorių Jungtinėms 
Valstijoms Francisco Castillo 
Najera. Jam nurodoma des
peratiška tų didvyriškų demo
kratijos gynėjų padėtis ir pra
šoma gelbėt juos įsileidžiant 
Meksikon.

Tais dviem 
kariškiais yra 
Manzanares, 
inžinierius,
komandieriumi 
joj

jais, šaukia Ameriką išleist mi- 
lionus dolerių ir ruoštis ka
rau gelbėt taip vadinamom Eu 
ropos “demokratijoms“, o tuo 
pačiu tarpu neranda vietos vi
soj plačioj Amerikoj čion e- 
santiems tikriesiems demokra
tijos gynėjams, kurie kovose 
jau įrodė savo pasišventimą 
tikrosios demokratijos gyni
me.

Deportacija kovotojų už de
mokratiją į demokratijos ar
šiausių priešų ir graborių ran
kas kiekviename blaivai mąs
tančiame žmoguje kelia klau
simą: “Ar mūs šalies įstaigose 
benorima palaikyt demokrati
ja mūsų šalyje? Ar kalbos 
apie demokratiją tik nebus 
naudojamos kokiems kitiems 
mieriams atsiekti?

Elektristų, Radio ir Mašinis
tų Unijos lokalai, taipgi kitos 
CIO unijos siunčia majorui La- 
Guardijai protestus, kuriuose 
kaltina policijos departmentą 
leidime AF of L agentams 
sumušt dalintojus CIO lape
lių prie Leviton Manufactur
ing šapos, 236 Greenpoint 
Ave.

Protestai daugėja ypatingai 
dėlto, kad atakos ant CIO la
pelių dalintojų daleista antru] 
kartu bėgiu vienos 
Policijos

areštuot 
areštavo 
CIO narius.

savaitės, 
šališkumas ypač pa- 
tame, kad vieton 

užpuolikus, policija 
šešis užpultuosius,

nebuvo nereguliarumų pasky
rimuose tarnautojų ar abelna- 
me reikalu vedime.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

660 Grand Street

V. Baltrušaitis, M. 
J. Genevičius, J. Mo- 
Eva Tomsoniūtė, T.

smulkesnėmis ir 
neskelbti vardo 
surinkta $37.12.

Prašome Padirbėti

abi
$1

pil
as-

ir

rezoliuciją 
Ji mitin- 

priimta, 
dviem

visi 
pa
ša-

tik

pirmi-

Mat, pasitaikė nepa- 
kaitra ir sutra, karš- 
diena bėgiu 3-jų pas- 

metu—94 ir vietomis

Kaip jau žinote, New Jer
sey lietuvių pažangiosios orga
nizacijos rengia “Laisvės“ 
naudai ekskursiją traukiniu į 
Nolan’s Point Parką, prie Ho
patcong ežero, New Jersey,

Ekskursija įvyks šį sekma
dienį. rugpjūčio (Aug.) 4-tą. 
Traukinys išeis iš ryto 8:45 v. 
nuo Liberty St., New Yorke, 
taipgi sustos poroj vietų New 
Jersey paimt tenykščius eks
kursantus. Kelionė į 
sės, įskaitant įžangą, 
meniui.

Bilietų platintojai
“Laisvės“ draugai prašomi 
dirbėti per šią paskutinę 
vaitę. Pakalbinkite savo san- 
darbininkus šapose, savo gi
mines, draugus, kaimynus iš
važiuoti visai dienai pailsio iš 
miesto į tyrus laukus, o susi
tarę iš anksto įsigykite ir bi
lietus “Laisvės“ raštinėj arba 
pas kurį iš platintojų. Bilietus 
prašome iš anksto įsigyti dėl
to, kad galėtume iš anksto už
sakyti reikiama skaičių vago
nų, kad nereikėtų trukdyti iš
važiavimas prirengiant dau
giau vagonų paskutinę minutę 
pribuvus daugiui TĮenumatytų 
ekskursantų. Rengėju komisi
ja nori, kad metinė “Laisvės“ 
ekskursija būtų netik skaitlin
ga, bet taip pat punktuali 
smagi.

Susiveda -

ir

Prie to, ant 
nebuvo ap- 

patj vakarą 
platus LDS

Anna žurauskaitė ir Vincas 
Prankaitis susituoks ateinantį 
šeštadienį, rugpjūčio 3-čią. 
Sutuoktuvių iškilmės įvyks 
Apreiškimo par. bažnyčioj, o 
šaunus vestuvių pokilis—šapa- 
lo-Vaiginio salėj. 147 Thames 
St., Brooklyno dalyje vadina
moj Ridgewoodu. Jaunieji ap
sigyvens 355 So. 
Brooklyne.

žurauskaitė yra 
“Laisvės“ kaiminka,
na užlaiko moterišku drabu
žiu siuvyklą 409 Lorimer St., 
taipgi yra gera Moterų Ap- 
švietos Kliubo darbuotoja.

Laimingos kloties šeimyniš
kame gyvenime! D-gė.

4th St.,

artima 
su moti-

Smerkė Investigaciją Civilės 
Tarnybos, Kaipo Siekj 

Ją Diskredituoti

PARDAVIMAI
Parsiduoda 9 kambarių nams, tik

tai biskutj reikia pertaisyti. Galima 
nupirkti už $1800' grynais pinigais 
arba pagal susitarimą. Antrašas: 
.189 South 2nd St., arti Roebling 
St., Brooklyn, N. Y. Prašome kreip
tis pas Chauncey Real Estate Com
pany, 149 Pierrepont St. Brooklyne.

(177-179)

CHARLES’
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 ai>+?- 
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

FRANK NORRIS F. W. SHALINS

didžioji Jungtinių 
demokratija leistų 
tokią kriminalybę?” 
visa viltis ir pasiti- 
jumyse,” rašoma

deportuojamais 
Juan Rodriguez 
34 m., laivyno 

buvęs brigados 
lojalistų armi-

ir Juan Lopez Guerrera, 
25 m., maliorius. Jie buvo pa
tvarkyta deportuot pereitą 
ketvirtadienį, bet komiteto 
prašomi Ellis Salo viršininkai 
sutiko dar atidėti deportaciją 
iki šiai dienai.

Laiške, rašytame komitetui, 
pasirašytame Manzanareso ir 
Guerreros pasakoma, kaip jie 
yra nustebinti dėl įsakymo 
juos deportuot, kas yra lygu 
mirties nuosprendžiui, kadan-' 
gi juos neišvengiamai laukia 
mirtis Franco fašistų naguose- 
se. Jie klausia: “Kaip tai gali 
būt, kad 
Valstijų 
papildyti

“Mūsų 
kėjimas
laiške toliau nusmerktųjų už 
gynimą demokratijos. “Mes 
negalime įsitikinti, kad jie tu
rėtų mus siųst atgal ten, kur 
mes taptume aukomis žudei- 
kui Franco. Mums buvo be ga
lo skaudžiu smūgiu praneši
mas, kad mums reikės važiuo
ti į fašistų ‘rojų.’ “
Manzanares dadėjo, kad jis 

jau yra nuteistas Ispanijoj. 
“Vargšas mano tėvas,“ rašo 
Manzanares, “buvo nužudytas 
gruodžio 21-mą, 1939 metų, 
sulaukęs 74 metų, tiktai už tą 
faktą, kad jis buvo Ispanijos 
Respublikos oficieriaus tėvas. 
Jūs galite įsivaizdinti, kas at
sitiktų su mumis.“

Amerikinis Ispanijai Gelbėt 
Komitetas taip pat darbuoja
si gaut Meksikos vizą kitam 
jaunam Ispanijos lojalistui, 
Angelui Lucas Marchate, 21 
metų, kuris iš Ispanijos pribu
vo New Yorkan liepos 12-tą, 
pasislėpęs laive Exminster.

Ištiesų keista, kada dauge
lis mūsų šalies aukštų valdi
ninkų, kongresmanų, senato
rių, ir kitų dedančiuosių save 
dideliais demokratijos gynė-

Organizacijoms
Turbūt jau kiekvienam aiš< 

ku, kaip šiuo karinės isteri
jos laiku visiems reikia budė
ti liaudies teisių ir laisvių sar
gyboje. Dėlto randasi tūks
tančiai organizacijų ir daug 
žymių 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 vakarą, 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
ment© pirmininkė, ir kiti. Pir
mininkaus kunigas Clarence 
Boyer.

Civilės Tarnybos Komisio-. 
nierius Wallace S. Sayre, kal
bėdamas Manhattan Vyriausio 
Teismo liudininko suole, pa
smerkė Al. Smith’o, Jr. ve
damąją Miesto Tarybos inves- 
tigaciją-tyrinėjimą Civil. Tar- 
nybo Komisijos kaipo kampa
niją prieš “tinkamos tarnybos 
sistemą“ ir kaipo “politinę at
aką ant komisijos.“

Sayre veik visą dieną išlai
kytas liudininko kėdėj už 
Tammanę nusistačiusios ko
misijos vedamam tyrime, ir vi
są laiką tikrino, kad komisijoj

Parsiduoda keturių aukštų akme
ninis namas su krautuve ir trys 
apartmentai. Reikalinga biskutį pa
taisymo. Galima nupirkti už $2000 
grynais pinigais. Antrašas: 548 
Grand St., arti Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. Kreipkitės pas Chauncey 
Real Estate Company, 149 Pierre
pont St.. Brooklyne. (177-179)

Parsiduoda alude. Randa prieina
ma. Galima įsigyti ir degtinės lais- 
nius. Parsiduodama pigiai. Atsišau
kite į “Laisves” ofisą, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (173-178)

Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus 
Taipgi atlieku plytų ir 

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

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Telefonuokite: Flushing 9-4485 

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

(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

Atostogauja

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

Darbščioji mūsų Lietuvių 
Moterų Apšvictos Kliubo vei
kėja ir “Laisvės“ rėmėja O. 
Depsienė, iš Patchogue, L. L, 
rašo laisviečiams: “Smagiai 
leidžiu vakaciją. Būtų puiku, 
kad ir jūs rastumėtės čionai.“

LDS KUOPŲ VEIKĖJŲ 
ATYDAI

Antradienį, liepos 30 d., įvyks LDS 
5-to Seimo Suruošimo Komiteto po
sėdis 8 vai. vakaro, 427 Lorimer 
St. Visi j komitetų įeinanti kuopų 
atstovai būtinai dalyvaukite ir at
neškite surinktus biznierių pasigar- 
sinimus. Sekretorius.

(177-178)

PAJIEŠKOJIMAI i t 
Aš, Agnieška Menkei iūnaite, po 

po vyru Bartuliene, pajieškau savo 
švogerio Mikštas Yeranimas. 
miau gyveno Union City, Conn. Pra
šau jo paties atsišaukti ,arba 
žinote apie jį, praneškite man 
ką būsiu labai dėkinga. Mrs. Agnes 
Bertulis, 261 E. Market Street, Wil
kes-Barre Pa. (177-179)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tei.: STagg 2-3842

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
[domiai jpuošta lietuviška aludė 

u ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiėjimams įstaiga

Pir-

kas
už

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių darbininkių 

prie išrinkimo avių žarnų. Nepaty- 
rusios prašome neatsišaukti. Feller- 
man and Newman, 324 Avenue A, 
New York City, N. Y. (177-178)

RANDAVOJIMA1
Išsirandavoja krautuve, bei kriau

čių šapa. Naujai išdekoruota. Įtaisy
ta Singer mašinos ir kiti reikmenai 
reikalingi prie kriaučiavimo. Apart 
išsirandavojimo, galima ir mašineri
ją nupirkti. Kaina prieinama. Pra
šome 
56-10

kreiptis pas: Mrs. H. Bush, 
Remsen Pl., Maspeth, L. I.

(177-179)

Pasirandavoja 3 ir 4 kambariai, 
garu šildomi, visada karštas van
duo ir kiti parankumai. 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)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

Iš senų

ius'
sudarau 
rikoniškais.
kalni esant ir 

HhHHHPhBp a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tei.: Gienmore 5-6191

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

l ietuvių Rakandų Krautuvė
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. Tel. EV. 7-8451 'Brooklyn, N. Y.

ir impor- 
degtines 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.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

Lietuvhi Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name 
•

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

namų darbo, kilbasai ir kepta par šieną; gaspadorlftkal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
•

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