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Skaitykite.
Pertrumpos Jo Rankos.
Bučiavosi ir Dainavo. . .
Ką Jie Tuomi Nori Pa

siekti ?

Rašo R. Mizara

Rytojaus “Laisvėje” tilps 
svarbus straipsnis apie tai, 
kaip Amerikos vyriausybė žiū
rėjo į Lietuvą ir josios nepri
klausomybę tuojau po pirmo
jo pasaulinio karo.

Straipsnis svarbus, parem
tas dokumentais. Nepraleiskit 
progos jo neperskaitę!

“Amerikos lietuvių visuome
ninis judėjimas turi nuo to 
gaivalo apsivalyti,” rašo ‘Nau
jienos.”

Nuo kokio “gaivalo”?
Ogi nuo to, kuris eina su 

Lietuvos liaudimi, kuris buvo 
ir yra nusistatęs prieš fašistinį 
režimą, prieš Smetoną!

Ką gi p. Grigaitis su tuo 
“gaivalu” gali padaryti? Jei 
jis čia turėtų Smetoną, o Sme
tona turėtų galios, kaip jis tu
rėjo jos Lietuvoj, tai visus to
kius “gaivalus” statytų prie 
sienos arba talpintų į kalėji
mus. Bet jis tokios galios kol 
kas čionai neturi.

Taigi veltus jo burnos auši
nimas: Amerikos lietuvių vi
suomenes, kuri stovi su Lietu
vos liaudimi, jis nesunaikins; 
jis pirmiau pats save susieik- 
vos!

Savo laiku p. Grigaitis, kal
bėdamas Brooklyne, pareiškė :

—Komunistams Lietuvoje
neturi būti vietos!

Smetona tąjį jo “tėzį” ir 
vykdė gyveniman: šaudė, ka
lino,' kankino, trėmė ne tik ko
munistus, bet kiekvieną pa
žangesnį žmogų.

Na, ir šiandien matome to 
pasekmes: B e š a u dydamas 
darbininkus, smetoniškas reži
mas susmuko, subyrėjo, o pats 
“tautos vadas” turėjo nešdin-] 
tis pas furjerį Hitlerį.

Taigi, mokytasis Čikagos 
žmogau: pirmiau pagalvok, o 
paskui kalbėk. Kanutizmo 
vaidmenį vaidinti niekam nė
ra naudinga.

Niekas nesunaikins tos 
Amerikos lietuvių visuomenės, 
kuri stovi su Lietuvos liaudi
mi, su josios demokratiniu nu
tarimu padaryti Lietuvą sovie
tine.

Niekas nesunaikins Lietuvos 
visuomenės, tariusios savo 
milžinišką žodį liepos mėn. 
14-15 dd. ir liepos mėn. 21 d.

Kaip niekas iki šiol negalė
jo sulaikyti jūros bangavi
mo . . .

Anti-sovietiniai žmonės ra
šo: raudonarmiečiai privertė 
95-100 nuoš. Lietuvos piliečių 
eiti balsuoti.

Tai yra didelė nesąmonė ir 
jai niekas netiki.

Bet paskaitykime mes žy
miosios Amerikos žurnalistės, 
Anna Louise Strong, praneši
mą iš Kauno.

Kai Lietuvos Liaudies Sei
mas nutarė paskelbti Lietuvą 
sovietine ir socialistine respu
blika, kai paskui, įnešus justi
cijos ministeriui Pov. Pakark- 
liui, tas pats Seimas priėmė 
rezoliuciją, prašančią Aukš
čiausiojo Sovieto priimti Lie
tuvą į SSSR tautų šeimą, tai, 
sako A. Strong:

“...seimo atstovai plūdo 
džiaugsmu, apsikabino, bučia
vosi ir dainavo.”

Veikiausiai, Grigaičiai, Lauč- 
kos ir šimučiai sakys, kad 
šiuos atstovus raudonarmiečiai 
privertė džiaugtis, dainuoti ir 
bučiuotis. Deja, Seimo sesijo
je raudonarmiečių nebuvo...

Kaip dabar anti-sovietiniai 
nusiteikę žmonės išaiškins šią 
paslaptį” ?!

Antisovietiniai nusistatę lie
tuviški laikraščiai Amerikoje 
gąsdina mus teroru. Jie

Darbo žmonių 
Dienraštis 
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AMERIKA VEDA DERYBAS PANAUJINI 
PREKYBOS SUTARTI SU SOVIETAIS

Sovietai Protestuoja, 
Kad Anglija 'Užšaldė’ 

Lietuvos Auksą
Anglą Valdžia Žada “Atkreipi Atydą” j Sovietą Protestą, 

Kad Anglija Sulaikė Lietuvos, Latvijos ir Estonijos 
Auksą, pinigus ir Šerus, Padėtus Anglijos Bankuose

London. — Sovietų amba
sadorius Londone, Ivan M. 
Maiski liep. 28 d. užprotes
tavo užsieninei anglų minis
terijai, kad Anglija “užšal
dė” (sulaikė) Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos auksą, 
stipresnius užsieninius jų 
pinigus ir šėrus-bonus, ku
riuos šios trys šalys laikė 
Anglijos bankuose. — Taip 
anglų valdžia padarė tuo
jau, kai tik naujosios vy
riausybės Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estonijoj paprašė priimt 
šias šalis į Sovietų Sąjungą.

Anglijos užsienių reikalų 
ministerija žadėjo “atkreipi 
domę” į Sovietų ambasado
riaus protestą.

Kaip Ilgai Anglija Pripažins 
Smetonos Atstovą?

New Yorko spauda sek
madienį įtalpino šitokį pra
nešimą iš Londono:

Lietuvos buvusios val
džios atstovas Balutis ir at
stovai senųjų Latvijos ir 
Estonijos valdžių atėjo pas

Įsakyta Reguliariai 
Dirbt Suvalstybintai 
Pramonei Lietuvoj

Kaunas. — Technikams ii’ 
vedėjams pramonių perimtų 
į valstybės rankas įsakyta 
varyt darbą be sustojimo. 
Darbo trukdytojai, sabota- 
žuotojai bei gadintojai yra 
baudžiami pagal įstatymus.

Į valstybės savastį perve
dama visos dirbtuvės ir fab
rikai, kurie samdo virš 20 
darbininkų, taipgi ir tos 
dirbtuvės, kurios turi ne
mažiau kaip 10 darbininkų, 
bet vartoja motorinę bei 
kitokią mechanišką jėgą.

gąsdina mus chuliganizmu. Jie 
gąsdina mus tokiu ir kitokiu 
baubu.

Daleiskim, jiems pavyks ko
kį nors mūsų mitingą užpulti. 
Daleiskim, jiems pavyks kurį 
nors mūsų veikėją sumušti ar
ba užmušti; daleiskim, jiems 
pavyks kelis arba keliolika, 
arba net ir kelias dešimtis bei 
kelis šimtus sumušti žmonių, 
kurie stovi su Lietuvos liaudi
mi, su sovietine Lietuva.

Tai kas tuomet?
Ar jie mano, kad tuomi jie 

pakreips dalykų eigą Lietuvo
je? Ar jie mano, kad tuomi 
jiems pavyks Smetoną grąžin
ti Lietuvoje^

Nieko panašaus!
Lietuvos žmonės išvijo Sme

toną, Lietuvos žmonės, milži
niška balsų dauguma paskelbė 
Lietuvą sovietine, tad Lietuvos 
žmonės, talkoje su visa Sovie
tų Sąjunga, mokės Sovietinę 
Lietuvą ir apsaugoti.

Tegu to Lietuvos liaudies 
priešai nepamiršta!

Pavienio Numerio Kaina 3c.

Anglijos užsienių reikalų 
ministerį lordą Halifaxa; 
pareiškė, kad jie nepripažįs
ta naujų, sovietinių valdžių 
Lietuvoj, Latvijoj ir Estoni
joj, ir prašė, kad Anglija 
ir toliau pripažintų juos 
“laisvais” atstovais tų trijų 
šalių.

Anglų ministeris Halifax 
“priėmė jų prašymą.”

Tas pats pranešimas tei
gia, kad Sovietų Sąjungos 
ambasadorius Maiski taipgi 
prisistatė Anglijos valdžiai 
kaipo atstovas Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos, ka
dangi jos nutarė prisivienyt 
prie Sovietų Sąjungos.

Anglijos valdžia vis dar 
pripažįsta atstovus senųjų 
Lietuvos, Latvijos ir Esto
nijos valdžių, kaip sako ži
nia iš Londono pirmadienį, 
bet “šį klausimą anglų val
džia turės greitai išspręst.”

New Yorko Times kores
pondentas pastebi, kad An
glija mato reikalą gerint 
savo santikius su Sovietais 
ir blogint Sovietų santikius 
su Vokietija.

Greit Būsiąs Žaibiškas 
Karas prieš Angliją

Vichy, Franci j a. — Vo
kiečiai uždarė geležinkelių 
susisiekimus tarp jų užim
tos Francijos dalies ir tarp 
tos dalies, kuri palikta 
francūzų rankose. Iš to su
prantama, kad vokiečiai 
rengiasi pradėt pilną žai
bišką karą prieš Angliją.

Atžagareivišky Lietu
vos Organizaciją Tur
tas Kultūros Fondui
Kaunas. — Lietuvos vy

riausybė sudarė specialę ko
misiją perimt nuosavybę 
atžagareiviškų organizacijų, 
kurias uždarė liaudies vy
riausybė. Ši komisija nus
prendė, kad tos organiza
cijos rinko sau pinigus per 
prievartą ir apgavystę; to
dėl šių organizacijų pinigai 
ir turtas abelnai turi būt 
sugrąžinti darbo žmonėms, 
per savo valstybę.

25 procentai uždarytų ir 
išsklaidytų organizacijų pi
nigų bus pervesti į Liaudies 
Kultūros Fondą. Šis fondas 
taip pat gaus visą nuosavy
bę kelių buvusių atgaleiviš- 
kų organizacijų.

MASKVA. — Afganista
nas pasirašė ekonominę-pre- 
kybos sutartį su Sovietais, 
nepaisant, kad Anglija la
bai stengėsi atkalbėti Afga
nistaną nuo tokios sutarties.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų atstovybė Maskvo
je veda derybas panaujint 
prekybos sutartį su Sovietų 
Sąjunga. Senoji sutartis iš
sibaigia rugpjūčio 6 d.

Veikiantysis A m e r i k os 
valstybės ministeris Sum
ner Welles praeitą šeštadie
nį pasišaukė Sovietų amba
sadorių Umanskį taipgi pa
sikalbėt prekybos reikalais 
tarp šių dviejų šalių.

Priešingi Sovietam 
žingsniai

Sovietai buvo nepatenkin
ti tūlais žingsniais, kuriuos 
Amerika neseniai padarė 
kas liečia Sovietų Sąjungą! 
Amerikos valdžia buvo už
draudus gabent mašininius 
įrankius į Sovietus. Paskui 
suminkštino tą uždraudimą.

Tas pats minist. Welles 
išstojo su šiurkščiu pareiš
kimu prieš Sovietus, kad 
jie, girdi, “sugerią” Lietu
vą, Latviją ir Estoniją. Jis 
paskelbė, jog Amerika ir to
liau pripažins tiktai atsto
vus šių trijų šalių senųjų 
valdžių, nors Lietuva, Lat
vija ir Estoniją dedasi į So
vietų Sąjungą.

Dar pirmiau prezidentas 
Rooseveltas “užšaldė” sovie
tinės Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos auksą, stipresnius

JUNGTINES VAISTUOS SIŪLO PLANA 
PRIEŠ VOKIETIJOS IR ITALIJOS PRE

KYBĄ LOTYNIŠKOJ AMERIKOJ
Havana, Cuba. — Jungti

nių Valstijų užsieninis (val
stybės) ministeris C. Hull 
įteikė pasiūlymą konferenci
jai užsienių ministerių iš 
visų Pietinės ir Centralinės 
Amerikos respublikų įsteigt 
jų bendrą korporaciją. 
Sako, kad ši visu ameriki
nių respublikų korporacija 
turėtų supirkinėt perviršius 
žemės ūkio produktų iš 
Centralinės ir Pietinės Ame
rikos ir nustatytomis gero
mis kainomis pardavinėt 
tuos produktus kitiems kra
štams. Jungtinės Valstijos 
suteiktų kapitalo tokiai kor
poracijai įsikurt ir veikt. 
Kapitalas būtų duodamas 
kaipo paskola už Centrali
nės ir Pietinės Amerikos 
produktus kaip už užstatus. 
Jungtinės Valstijos galėtų 
ir supirkinėt tuos produk
tus, o paskui pardavinėt.

■Šiuom planu Jungtinės 
Valstijos ypač nori sulaikyt 
plėtojimąsi Vokietijos ir 
Italijos prekybos Pietinėje 
ir Centralinėje Amerikoje.

Labiausia Jungt. Valsti
joms nepatinką tai, kad Vo
kietija ir Italija veda pre
kybą mainais savo dirbinių 
ant Pietinės ir Centralinės 
Amerikos produktų. Tuo 
būdu, girdi, vokiečiai ir ita
lai perpigiai gauną žemės 
produktus iš Lotyniškos 
Amerikos. / 

užsieninius jų pinigus ir 
vertė popierius, kurie buvo 
laikomi Jungtinėse Valsti
jose.

Bet praeitą savaitę Ame
rikos valdžia parodė kaip ir 
palankumą Sovietų preky
bai. Jinai leido užčarteriuot 
amerikinį laivą gabent So
vietam gazoliną iš Califor- 
nijos į Vladivostoką, bet 
jau nedavė leidimų vežt iš 
Amerikos gazoliną į Japo
niją.
Sovietai Vykdė Sutartis su 

Amerika
Iki šiol buvusias savo pre

kybos sutartis su Jungtinė
mis Valstijomis Sovietai iš
pildė. Pavyzdžiui, pernai 
pagal sutartį Sovietai turėjo 
per metus pirkt iš Ameri
kos reikmenų už 40 milionų 
dolerių, o pirko kur kas 
daugiau. Kartais Sovietai 
per metus pirkdavo dveja 
tiek daugiau dirbinių ir me
džiagų, negu buvo sutartyje 
nustatyta, kaip pastebi 
New Yorko Times kores
pondentas iš Washingtono. 
Iš savo pusės Amerika savo 
sutartyse su Sovietais pri
žadėjo besąlyginiai duot So
vietams kuo lengviausias, 
palankiausias sąlygas pre
kybai su Jungtinėmis Vals
tijomis.

Jungt. Valstijos Siekia 
Užvaldyt Lotyniškos 
Amerikos Prekybą
Maskva. — Sovietų Ko

munistų Partijos dienraštis 
“Pravda” rašo, kad Jungti
nės Valstijos daro ūkišką- 
ekonominį spaudimą silp
nesnėms šalims Centralinė
je ir Pietinėje Amerikoje, 
arba Lotyniškoje Ameriko
je. “Pravda” sako:

“Jungtinių Valstijų kapi
talas (konferencijoj su Lo
tyniškos Amerikos šalimis, 
Havanoj, Kuboj) stengiasi 
sukurt visą-amerikinę kor
poraciją išgabenimui tų ša
lių produktų į užsienius, ir 
Jungtinių Valstijų kapitalas 
žada užtikrint, kad tada ge
romis kainomis bus parduo
ti produktai išvežami iš 
Lotyniškos Amerikos.

“Šis išdidus planas yra 
gana aiškus. Tuom planu 
Jungtinės Valstijos siekia 
paimt į savo monopolį visą 
užsieninę prekybą Lotyniš
kos Amerikos šalių.

“Iš anksto galima numa
tyt, kad šiem Jungtinių 
Valstijų siekimam pasiprie
šins kai kurios šalys) Loty
niškoje Amerikoje, pavyz
džiui Brazilija ir Čilė, kur 
Anglija ir Vokietija turi ga
na didelės įtakos.”

Bet prezidentas Roosevel
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Anglai Sakosi Pradedą 
Oro Ofensyvos Karą 

Prieš Vokietiją
Vokiečiai Skelbia, kad Jie per Dvi Dienas Sunaikinę 

166,000 Tonų Anglijos Laivų ir Nuskandinę Tris 
Anglų Naikintuvus; Laimėję ir Oro Kovų

London, liep. 29. — Anglų 
valdžia sako, kad Anglija 
ne tik ginasi nuo Vokieti
jos, bet jau pradeda orlai
viais ofensyvos karą prieš 
Vokietiją.

Anglų valdininkai teigia, 
kad Amerika turi tik dar 
per kelis mėnesius siųst 
“debesius” orlaivių Angli
jai; tuomet, girdi, anglai ne 
tik pasivys, bet pralenks 
vokiečių orlaivyną ir pradės 
tikrą užpuolimo karą prieš 
Vokietiją.

Vakar vokiečių lėktuvai 
per tris valandas bombar
davo karinius taikiklius 
piet-rytiniame Anglijos pa
kraštyje. Kirtosi apie 70 an
glų ir vokiečių orlaivių iš 
viso. Anglai nušovė žemyn 
10 vokiečių orlaivių, o iš sa
vo pusės prarado du, kaip 
skelbia anglų komanda.

Anglijos lėktuvai bangų 
bangomis bombardavo Vo
kietijos prieplaukas ir aš- 
tuonias jų orlaivių stovyk
las ir, sako, daug nuostolių 
Vokietijai padarė.________

Vokiečiai Sunaikino dar 
40,000 Tonų Anglų Laivų

Berlin, liep. 29. — Šian
dien vokiečių orlaiviai ir 
submarinai paskandino dar 
apie 40 tūkstančių tonų An
glijos laivų; tai per tris pas
kutines dienas vokiečiai su
naikino jau daugiau kaip 
200 tūkstančių tonų įtalpos 
prekinių ir keleivinių Angli
jos laivų.

SOVIETŲ REIKALAVI
MAS RUMUNIJAI

Maskva, liep. 29. — Sovie
tai reikalauja, kad Rumuni
ja sugrąžintų garvežius ir 
vagonus traukinių, kuriuos 
rumunų valdžia išsiuntė iš j 
Bessarabijos, pirm perve-Į 
dant Bessarabiją Sovietams.

ITALAI PLEŠKINA 
GIBRALTARĄ

La Linea, Ispanija, liep. 
29. — Italų orlaiviai vėl 
kartotinai bombardavo An
glijos tvirtumą Gibraltarą 
ir be kitko susprogdino pa
rako ar gazolino sandėlį.

tas šį planą taiko ne vien 
tik prieš Vokietijos, Italijos 
ir Japonijos prekybą Pieti
nėje ir Centralinėje Ameri
koje. Roosevelto valdžia ma
to sau progą paveržt ir nuo 
Anglijos biznį Argentinoje 
ir kitur Lotyniškoje Ameri
koje dabar, kuomet Anglija 
taip užimta karu su Vokie
tija.

ORAS. -— Šį antradienį 
būsią lietaus su perkūnija. 
Pirmadienį buvo 93 laips
niai šutinančio karščio.

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremk Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

Anglų orlaiviai bombo
mis sunaikinę vieną vokie
čių karinių reikmenų laivą 
ties Norvegija, o kitą, tur
būt, nuskandinę ties Holan- 
dija.

Vokiečiai Sakosi Sumušę 
Anglus Ore ir Jūroje

Berlin. — Vokiečių ko
manda praneša, jog jų or
laiviai, submarinai ir moto
riniai greitieji torpedlaiviai 
per dvi dienas nuskandinę 
166,000 tonų prekinių An
glijos laivų ir tris karinius 
anglų laivus - naikintuvus. 
Tai esą antra tiek daugiau 
per dieną, negu vokiečiai 
bet kada praeitame pasauli
niame kare sunaikino An
glijos laivų.

Paskutiniu atveju vokie
čiai sakosi pasekmingai 
bombardavę anglų orlaivių 
stovyklas ir prieplaukas. 
Anot jų, tai vokiečių orlai
viai, submarinai ir motori
niai torpedlaiviai užbloka- 
davę jau visą Angliją, apart 
Šiaurinio Kanalo, tarp Bel
fasto ir Škotijos pakraščio.

Pasak vokiečių, tai sek
madienį jie sunaikinę 5 an
glų orlaivius, o iš savo pu
sės praradę tik 2.

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
PERKŪNIŠKAI ŠTUR

MUOJA ANGLIJĄ

Anglai Sako, kad Jie Nušo
vę žemyn 30 Vokiečių 

Lėktuvų
London, liep. 29. — 170 

Vokietijos orlaivių įnirtu
siai, desperatiškai, nieko ne
paisančiai, bombardavo pie
tiniai rytinę dalį Anglijos, 
ypač prieplaukas ir laivus, 
taipgi anglų orlaivių sto
vyklas, žibalo sandėlius ir 
kitus kariškai svarbius 
punktus.

(Angų cenzūra slepia, ko
kius būtent miestus vokie
čiai bombardavo; o anglų 
komanda skelbia, kad dau
guma vokiečių bombų pa
taikę į laukus...)

London, liep. 29.—Anglai 
pripažįsta, jog šiandien vo
kiečiai oro bombomis nu- 
kandino karinį Anglijos lai
vą naikintuvą “Renn”(?).

London, liepos 29.—Ame
rikos žinių agentūra United 
Press praneša, jog vokiečių 
orlaiviai taip smarkiai bom
bardavo. Anglijos laivus, 
kad tie laivai “kaip korkos” 
šokinėjo vandenyje.

Roma. — Sudano fronte, 
Afrikoj, italai suėmė ketu
ris anglų tankus su koman
duojančiu oficierium.
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Ką Daugiausiai Palietė Pramonės 
Nacionalizavimas Lietuvoje?

Skaitytojas jau bus, be abejo, skaitęs, 
kad Lietuvoje vyriausybė paskelbė suvi- 
suomeninimą fabrikų, bankų ir kitokių 
stambesnių biznio įstaigų.

Amerikos lietuviškoji anti-sovietinė 
spauda dėl to iš kailio neriasi. Kaip tai, 
esą, Paleckio vyriausybė drįstanti imtis 
tokių žygių?! Esą, tai smūgis lietuvių 
tautai.

Nei kiek nemažiau prieš tai šaukia 
Amerikos žydų anti-sovietinė spauda. To
ji pati spauda rėkia tuo pačiu balsu, to
kiu pačiu tonu. Anti-sovietinė žydų 
spauda skelbia, kad šis Lietuvos vyriau
sybės žygis visųpirmiausiai užduosiąs di
delį smūgį “žydų tautai”!...

Žiūrėkime, kaip toji spauda susivieni
ja, kaip ji suranda bendrą toną savo 
kalbai!

Iki šiol Amerikos lietuvių klerikalų, 
socialistų ir fašistų spauda šaukė: Lietu
vą užvaldė (arba užvaldys) žydai.

Na, o žydų buržuazijos spauda šaukia: 
naujoji Lietuva uždavė didžiausį smūgį 
žydų tautai!...

Kame gi yra tiesa? Kurie teisingi?
Abeji—žydų buržuazija ir socialburžu- 

azija ir lietuviškoji buržuazija ir social- 
buržuazija—meluoja. Abeji sako netiesą! 
' Sutinkame su vienu faktu: Lietuvoje 
žydai kapitalistai turėjo daug fabrikų ir 
biznio centrų savo rankose. Kai kur jie 
veikė išvien su lietuviškais kapitalistais. 
Iki šiol, todėl, daugelis lietuvių anti-semi- 
tų teigė, kad Lietuvoje visą pramonę val
dą žydai ir kad lietuviai turį budėti, ne
užleisti žydams pozicijų.

Turime sutikti ir su antru faktu: Lie
tuvoje buvo daug ir lietuviškų kapitalis
tų—bankininkų, pramonininkų, biznierių 
ir dvarponių. Žydų buržuazija iki šiol 
skundėsi tuo faktu, kad lietuviški kapi
talistai Lietuvoje bandą atimti iš žydų 
biznį ir pramonę ir palikti “žydų tautą 
beteisę.”

Dabar, atėjusi Sovietų vyriausybė pa
sakė: fabrikai ir bankai, visas stambes
nis biznis ir dvarai priklauso tiems, ku
rie juos išstatė—darbo žmonėms; žemė 
priklauso tiems, kurie ją dirba,—valstie
čiams, žemdirbiams.

Vadinasi, žydas ar lietuvis kapitalis
tas, paeina po tuo pačiu įstatymu — jis 
privalo viską atiduoti darbininkų ir vals
tiečių valstybei.

Iš kitos pusės žydas, ar lietuvis dar
bo žmogus, paeina po tuo pačiu įstaty
mu,—jei jis dirba, — jis valgo; jei jis 
nori dirbti, jam darbo sovietinėje Lie
tuvoje bus užtenkamai. Kiekvienas dar
bo žmogus, nepaisant jo tautybės ir tiky
bos, yra kviečiamas bendran darban, 
kurti naują visuomenę, naują sistemą 
—socialistinę sistemą.

Va dėl ko dabar Įietviškoji buržuazija 
Amerikoje ir žydiškoji buržuazija eina 
išvien ir rėkia išvien prieš sovietinę Lie
tuvą.

Va, dėl ko dabar lietuviai darbo žmonės 
ir žydai darbo žmonės Amerikoje sako: 
Lietuvoje vyriausybė yra darbo žmonių 
ir todėl ji turi būti mūsų remiama, ka- 

I dangi niekas iki šiol tiek daug nepasi
tarnavo Lietuvos darbo žmonėms, kaip ši 
vyriausybė!
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Darbas Neužtikrintas
“Kas būtų, jei Burke-Wadsworth vers

tino ėmimo kariuomenėn bilius pataptų 
įstatymu?” Šį klausimą stato ne vienas 
darbininkas.

Jis klausia: “Jeigu aš, ištarnavęs vers
tinai metus laiko kariuomenėje, kaip sa
ko bilius, sugrįžęs iš ten, ar galėčiau sa
vo darbą gauti? Ar bilius garantuoja 
man ‘seną’ darbą?”

Tai rimtas klausimas.
Deja, atsakymas į jį tėra tik vienas: 

“Viskas priklausys nuo samdytojo malo
nės: jei jis norės, tave priims atgal, o jei

Čia ir Keri visa tragedija. Sakysim, 
darbininkas turi neblogą darbą. Jis jį 
įsigijo per ilgus metus ištikimai ir sun
kiai dirbdamas. Na, ir jis esti paimtas 
metams laiko kariuomenėn. Jam sugrį
žus, samdytojas gali (ir daugely j atsiti
kimų taip bus) pasakyti: “Tau darbo 
nėra; turiu tavo vietoj kitą.”

Atsimename, kas buvo po pereito karo. 
Prieš karą, kai darbininkai buvo imami 
kariuomenėn ir siunčiami Franci jon, 
jiems buvo sakyta: kai sugrįšite, gausite 
savo senus darbus, arba dar geresnius 
darbus, negu turėjot, kai buvote paimti 
kariuomenėn.

Bet kai tie pątys darbininkai buvo iš 
kariuomenės paleisti, daugelis jų negalė
jo atgauti ne tik savo senų darbų, bet nei 
jokių.

Šiuo metu Washington© ponai ruošia
si dar skaudesnę komediją darbininkams 
sulošti.

Štai, kodėl reikalinga daryti viskas, 
kad tokis Burke-Wadsworth bilius nepa
taptų įstatymu.

j Verstinas Kariuomenėn Ėmimas 
—Kam Jis?!

Šiuos žodžius rašant, t. v. Burke-Wads
worth Conscription senato militarinės 

i komisijos bilius jau yra priimtas. Jis 
bus patiektas abiems kongreso butams— 
senatui ir kongresui—apsvarstyti ir pri
imti.

Einant šiuo bilium, visi Jungtinių Val
stijų vyrai, nuo 18 iki 64 metų amžiaus 
bus suregistruojami verstinai militarinei 

| tarnybai.
Iš viso tokių vyrų Jungtinėse Valstijo- 

' se susidarys iki 42 milijonų, o gal ir 
daugiau.

Ypatingiausias dalykas tame biliuje 
tas, kad daugelis samdytojų šiuo metu 
nepriima darban darbininkų, turinčių 
virš 40 metų amžiaus. Toki darbininkai 
samdytojams atrodo per seni. Tačiau ei
nant Burke-Wadswortho biliumi, milita
rinei tarnybai yra tinkami vyrai net iki 
64 metų amžiaus!.

Bet tai ne viskas. Ne vienas žmogus 
paklaus, kokiam tikslui toji konskripcija 
—verstinas militarinei tarnybai ėmimas 
tokio milžiniško vyrų skaičiaus? Ar tai 
šalies apgynimui?

Kiekvienas, pagalvojęs, atsakys, kad 
šalies apgynimui tokių priemonių nerei
kia. Tai nėra daroma šalies apgynimo 
sumetimais. Tai yra daroma imperialisti
niais sumetimais siųsti vyrus į kitus 
kraštus. Tai yra imperialistinio karo su
metimais tas daroma.

Nesenai tas pats kongresas priėmė bi- 
lių, verčiantį registruotis visus nepilie- 
čius. Dabar einama prie "dar griežtesnių 
žygių: registruoti visus vyrus. Rytoj ar 
po ryt bus imamasi kitokių žygių. Ir vis 
bus skelbiama, jog tai yra šalies apgyni
mui! Tikrumoje gi tai bus reakcijos su
stiprinimui, mūsų krašto į karą įtrauki
mo tikslais.

Didžiausia nelaimė mums atrodo yra 
tame, kad nedaug žmonių kol kas prieš 
šį bilių pasisakė. Tiesa, prieš jį, pasisa
kė sen. Norris ir dar keli kiti žymūs 
krašto vyrai. JPrieš jį pasisakė visa eilė 
darbo unijų ir jų veikėjų.

. Prieš šį bilių pasisakė didžiulis Tarp
tautinis Darbininkų Ordinas.

Bet to visko neužtenka.
Mūsų nuomone, prieš šį bilių turi pa

sisakyti juo platesnės Amerikos darbo 
žmonių masės, kurias jis daugiausiai pa
lies. CIO, ADF, Geležinkeliečių Brolijos 
ir kitos darbo žmonių unijos ir Šiaip or
ganizacijos.

Lietuvių organizacijos taipjau neturi 
snausti; josios irgi turi pareikšti savo 
nusistatymą prieš verstiną ėmimą ka
riuomenėn Amerikos piliečių.

Dabar yra laikas. Šią savaitę, sako
ma, abu kongreso rūmai šį bilių svars
tys. O gal net bus bandoma jis pervary
ti nesvarčius.

Taigi reikalas yra nepaprastai svar
bus. Turime sukrusti. Turime veikti. Tu
rime eiti visi išvien, reikalaujant kon- 
gresmanų ir senatorių atmesti Burke- 
Wadsworth bilių, kol dar nėra pervėlu!

iis, Jei Hitleris 
Laimės?

“Kas bus, jeigu Hitleris lai
mes, o Anglija pralaimės?” šį 
klausimą mes girdime veik 
kiekvienoj kolonijoj, kieRvie-

Vokietijos imperializmas su 
Hitleriu? Ar Anglijos impe
rializmas su Chamberlainu ir 
Churchilliu?

spauda ir Wall Stryto milio- 
nieriai nėra Sovietų Sąjungos 
draugai. Jie gal būti labiau, 
kaip kas kitas, neapkenčia So
vietų santvarką. Jie ilgiausiai 
nenorėjo skaitytis su faktu— 
Sovietų Sąjungos gyvavimu. 
Jie labiausiai bijo Sovietų 
santvarkos. Ir jie šaukia apie 
Hitlerio “maršą” prieš Sovie
tus ne todėl, kad jie pritaria 
Sovietams, kad jiems gaila So
vietu Sąjungos, bet todėl, kad

Apsivedimo Stovis
Klausimas: 1913 m. aš su

tikau savo dabartinę žmoną 
Europoj ir mes pradėjome 
drauge gyventi. Negalėjom 
apsivesti, nes jos vyras gy
vena Rusijoj ir nuo jo ne-

kad karas kilo 
Na, bet Lenki- 
išspręstas. Ne-

kad Anglija 
Lenkijos, kuri

džiais atsakyti į jį negalima. 
Kad suprasti, kas bus, jeigu 
Hitleris laimės, tai reikia su
prasti : kokis šis karas, už ką 
jis vedamas?

Kiti sako, 
dėl Lenkijos, 

jos klausimas 
reikia manyti, 
kariautų dėl
per šimtmečius stumdavo į ka
rą, kad kiti kariautų dėl An
glijos labo. Anglija nėra to
kia. Vėl sako, kad Hitleris 
kariauna už kolonijas. Tas tu
ri tiesos, bet dar ne visa tiesa. 
Jeigu čia būtų tik kolonijų 
klausimas, tai Anglija tučtuo
jau susitaikintų su Hitleriu, 
arba, geriau sakant, Vokieti
jos imperializmu. Juk Angli
jos pagelbininkė Franci ja jau 
sumušta. Ją dabaigė mušti pa
ti Anglija užpuldama ant 
Francijos karo laivyno, grob
dama Francijos karo laivu's ir 
skandindama. Francija turi 
bent penkis kartus tiek kolo
nijų, kaip turėjo kaizerinė Vo
kietija. Anglija galėtų pasi
dalinti jas su Vokietija ir Ita
lija, palikti tik nuotrupas 
Francijai ir laikinai joms to 
užtektų. Hitleris ir vėliausioj 
savo kalboj kalbėjo apie tai, 
kad jis norėtų idant anglai 
gautų protą ir karą baigtų. 
Bet to nėra, nepaisant, kaip 
Anglija yra blogoj padėtyj.

Tai kame gi dalykas? Ko
dėl tokis Anglijos užsispyri
mas tęsti karą? Kodėl taip 
kietai lioosevelto administra
cija remia Angliją?

Tik į šiuos klausimus gavus 
teisingą supratimą galėsime 
suprasti, kas bus, jeigu Vo
kietija karą laimės, o Anglija 
jį prakiš.

Vyriausia priežastis karo, 
tai ta: kas turi būti šeiminin
kas kapitalistiniame pasaulyj, 
Anglija ar Vokietija. Koloni
jos svarbu, svarbu turėti vie
ną kitą koloniją, bet dar 
svarbiau pasaulyje viešpataut. 
Kaip žinome, iki šiol pasauly 
(kapitalistiniame) viešpatavo 
Anglijos imperializmas. Vo
kietija buvo parblokšta. Ver- 
salės Sutartis buvo ją supan
čiojus. Anglija padėjo Vokie
tijai atsistoti ant kojų. Angli
ja, Amerika ir Francija, bijo
jo Vokietijoj proletarinės re- 
vo 1 i u ei j os—Sovietų santvar
kos. Anglija, kad neprileidus 
Vokietijoj prie .revoliucijos, 
tai pati padėjo laužyti Versa- 
lės Sutartį, visaip rėmė Hit
lerį, atidavė jam vieną po ki
tai šalį. Anglija, Francija ir 
Wall Stryto imperialistai ma
nė, kad Hitleris bus “Napole
onas”, kad jis užpuls Sovietų 
Sąjungą, išnaikins naują1'* san
tvarką, panaikins tą bolševiz
mo pavojų, prieš kurį Angli
ja, Francija ir Amerika buvo 
pastatę “t virtum as”—su d arę
dideles Lenkiją, Rumuniją, 
Pabaltijos limitrefus. Bet So
vietų Sąjunga išaugo į milži
nišką jėgą. Vokietijos impe
rializmas suprato, kad jam 
nelaimėti karą prieš Sovietus, 
kad jeigu jis įsivels į karą su 
Sovietų Sąjunga, tai jam pa
čiam galas. Todėl, Vokietijos 
imperializmas pasirinko dirvą 
ten kautis, kur lengviau, kur 
jo atsparai neparengta dirva, 
kur geriau veikia jo agentai, 
kur pilna nazių 
Penkta Kolumna 
n is!

B'et tai reiškia
menybę kapitalistiniame pa
saulyje. O jau čia vienai An
glijai persiaura. Jau dešimts 
metų viešpatauja baisus ne
darbas, baisus krizis. Tat ir 
prasidėjo kova ne vien už at
skirą kokią koloniją, už atski
rą kokią šalį, bet už imperia
lizmo pirmenybę pasaulyje. 
Klausimas atsistojo: kas pa
saulyj turi būti šeimininkas^ ar

šnipų, kur 
suleidus šak-

kova už pir-

nė”. Anglijos kolonijos yra 
152 kartus didesnės už pačią 
Angliją. Anglija pavergus apie 
500,000,000’ kitų tautų žmo
nių. Anglijos kolonijos po vi
są pasaulį. Ant Anglijos im
perijos nenusileidžia saulė. 
Anglijos kolonijose yra visko, 
ko tik yra pasaulyj. Anglija 
turi per 11,000 prekybos lai
vų. Sumušk Angliją, subyrės 
jos imperija. Dalis kolonijų 
atsimes. Dalis jų virs savisto- 
vėmis, bet silpnomis valstybė
mis. Dalis jų teks Vokietijos 
ir Italijos imperialistams. Pa
saulyj bus, ne vienos kokios 
kolonijos, bet visame kapita
listiniame pasaulyj, šeiminin
kas ne Churchill, ne Anglija, 
bet Hitleris, Vokietija. Štai 
kaip mąsto Vokietijos impe
rialistai. Štai kodėl Hitlerio 
visos kalbos nuo pat pradžios 
karo vyriausiai nukreiptos 
prieš Angliją, štai kodėl jis 
net K. Markso darbininkų 
obalsį: “Visų Šalių Darbinin
kai Vienykitės, Jūs Nieko Ne
pralaimėsite, tik Retežius, o 
Laimėsite Pasaulį”, savaip SU- 
ambrino į obalsį: “Visų Šalių 
Darbininkai, įskaitant ir An
glijos ir Franci jos, Vienykitės 
prieš Anglijos Imperializmą!” 

štai kur yra pati svarbiau
sia priežastis karo. Susikirto

Vokietijos imperializmas, nau
jas, kuris nori pasaulį valdyti 
ir Anglijos imperializmas, ku
ris valdė pasaulį ir kartu tą 
buvusią Tautų Lygą. Eina žūt- 
būtina kova. Pasigailėjimo ne
gali būti. Vokietijai pagelbi- 
nis įrankis yra Italija. Angli
jai pagelbinis įrankis buvo 
Franci j a. Franci j a per eilę 
metų savo politikos neturėjo. 
Franci ja vilkosi Anglijos uo
degoje.

Dar -pasaulyje yra Ameri
kos imperializmas, Japonijos 
plėšikiškas .imperializmas ir 
laisvų tautų—Sovietų Sąjun
ga, tas naujas pasaulis.

Amerikos imperialistai bijo 
įsigalėjimo Vokietijos impe
rializmo, kuris su pagelba Ita
lijos * imperializmo pirmiausiai 
pasidarys baisus konkuren
tas Pietų ir Centralinėj Ame
rikoj. Todėl, po priedanga 
p a g e 1 b o s “demokratijai”, 
Wall Strytas ir Roosevelto ad
ministracija metėsi į pagelba 
Anglijai ir Francijai. 
Anglija dabaige smaugt 
ciją, tai ir tą pateisino. 
Anglijos agentai veda
rikoj propagandą už Jungtinių 
Valstijų įtraukimą į Anglijos 
imperiją, tai jiems niekas nie
ko nesako. Amerikos impe
rialistai remia Angliją, nes su
pranta, kad senas Anglijos 
imperializmas yra mažiau pa
vojingas, negu busimasis Vo
kietijos imperializmas, naujas 
kapitalistinio pasaulio šeimi
ninkas. \

Japonijos imperialistai, dau
giau solidarizuojasi su Vokie
tijos imperializmu. Jie naudo
jasi karo proga ir stengiasi 
kuo daugiau prisiplėšti Azijoj. 
Jie . taikosi prie Anglijos ir 
Francijos kolonijų. Jie siekia 
prie buvusių Holandijos Rytų 
Indijos kolonijų. Jie gali ga
lų gale būti Vokietijos impe
rializmo pagelbininkais, kad 
damušus Anglijos imperializ
mą.

Darbininkiška 
bai susirūpinus, 
klausimas: Kąs 
Hitleris Angliją 
4ada neatsisuks 
Sąjungą? Ir šį
bai pučia Amerikos kapitalis
tinė spauda. Ji suranda jau 
dabar visokius “nesutikimus” 
tarpe Sovietų Sąjungos ir Vo
kietijos.

Pirmiausiai, turime pareikš
ti, kad Amerikos kapitalistų

Kada 
Fran- 
Kada 
Ame-

visuomenė la
ir tai rimtas

atsitiks., jeigu 
sumuš, ar jis 
prieš Sovietų 
klausimą la-

jų Širdis to nori, kad jie ir gu-turejQ persįsJęyrįmo. Atvy- 
la .r kelia su ta minc.a, I kom . Jungtines Valstijas

Antra, turime pasakyti, kad atskirais laivais ir paspor- 
Sovietų Sąjunga buvo ir yramais 1914. Aš tada pasida- 
apsupta kapitalistinių, jai ne- ,vįau> kad nevedęs. Mes vėl
draugiškų, priešingų, visada 
prieš ją nusistačiusių valsty
bių, kurios tik tykojo, laukė 
progos, kad ją pulti, kad ją.
pasmaugti. Bet ta negalėjo! Pierų 1913 Ui. sakiau, kad 
padaryti todėl, kad Sovietų, esu vedęs žmogus. Ar man 
Sąjunga yra spėka, kad ten I sunku bus gauti pilietystę, 
200,000,000 žmonių, apsijun
gę, kaip vienas ir jeigu reikės, 
tais žinos, už ką ir prieš ką 
kariauna! Ir todėl, kad tarp
tautinis proletariatas, darbo 
valstiečiai, visi, kurie kenčia

pradėjom drauge gyventi ir 
dabar turime tris vaikus. 
Kada aš prašiau pirmų po-

kadangi esu užsiregistra
vęs kaipo nevedęs žmogus 
1914 m. Ką galiu daryti?

Atsakymas: Tamsta ne- 
_ , ____  galėsi tapti Amerikos pilie- 

kapitalistinėj sistemoj, milio-lčiu, pakol nesutvarkysi Sa
nai bedarbių, daugybė techni
kų ir specialistų, visi, kurie 
trokšta laisvės, geresnio gyve
nimo, kurio jie verti, kurį ga
lėtų pasidaryti, jeigu ne ka
pitalistinio surėdymo pančiai 
ir netvarka, visi tokiame ka
re būtų su Sovietais, ir fron
te, ir užfrontėj. Tą žinojo ir 
žino Sovietų priešai.

Trečia, prieš Sovietų Sąjun
gą, niekados negalėjo impe
rialistai sudaryti bendrą fron
tą, nes juos skirstė, dalino jų 
plėšikiški tikslai. Vienybės ne
buvo praeityje, nebus ir at
eityje. Jeigu dabar skaldėsi 
Anglijos, Amerikos, Francijos, 
Vokietijos, Italijos, Japonijos 
imperialistai, tai ir ateityje jie 
skaldysis. Vokietijos imperia
listai norės būti viešpačiais,

vo naminį gyvenimą. Ka
dangi tavo žmona vis netu
ri persiskyrimo, tamstos 
apsivedimas nelegalis. Jei
gu dabar prašysi pilietys- 
tės, prašymą atsakys, prie
žastimi, kad gyveni su kito 
vyro žmona. Visų pirma, 
legalizuok savo apsivedimą. 
Tegul žmona kreipiasi prie 
teisingo advokato išgavi
mui persiskyrimo 
pirmo vyro.

nuo jos

Negali Gauti Apdraudos 
Sulig Socialūs Apdraudos

Akto
Klausimas: Dirbau šapo- 

se ir fabrikuose Illinois val
stijoj per suvirš 30 nietų.

jeigu jie laimės karą prieš An- Kelis kartus ketinau grįžti 
glija. Anglijos jr Francijos im- į Europą ir todėl neband-
perialistai norės atsikelti iš 
parblokštų pozicijų. Amerikos 
imperialistai turės savo pro
blemas. Japonijos plėšikai rū
pinsis, kaip apsaugoti savo 
grobį. Vieningo imperializmo, 
kapitalizmo ir net fašizmo ne
bus! Jeigu Francijoj vakar tie 
žmonės buvo “demokratai” o 
šiandien yra fašistai, tai aiš
ku, ant kiek jie yra veidmai
niai, nachalai ir isterikai! Net 
fašizmas ir tas nebus vienin
gas. Vokietijos fašistai 
“skriaus” Italijos fašistus, o 

“vietos 
fašistai 
Ameri-

Vokietijos 
Italijos

Italijos fašistai norės 
po saule”, Japonijos 
turės savo problemas, 
kos imperialistai savo.

žiau tapti šios šalies pilie
čiu. Dabar esu 65 m. am
žiaus ir negalėjau dirbti 
per paskutinius penkis me
tus.' Mane užlaiko mano 
duktė, bet ji ir turi savo 
šeimą. Ar aš galiu gauti fe- 
deralę ar valstišką pensiją?

Atsakymas: Tamsta ne
dirbai nuo priėmimo Socia- 
lės Apdraudos Akto ir to
dėl neapdraustas sulig fede- 
ralio plano, ir negali rei
kalauti federalės apdrau
dos.

Nebūdamas Amerikos pi
liečiu, negali prašyti valsti-

Ketvirta, ir tai svarbiausia, I jiškos pensijos, kuri tams- 
atminkime, kad tais klausi-i tos valstijoj duodama tik 
mais daug daugiau rūpinasi’ piliečiams. Jeigu dar gana 
Sovietų Sąjungos vadai, prie- jrūtas ar sveikas, gali iš- 

J.“ ca“tU?iu T®"!™! dirbti vieną metą ir pusę 
kokiame nors industriniame 
darbe, uždirbdamas $50 
kas trys mėnesiai, ir taip 
būsi kvalifikuotas sulig fe- 
deraliu planu. Kada tik sto
si prie darbo, prašyk So- 
cialės Apdraudos sąskaitos 
numerio ir kortelės.

kapitonu Stalinu. Jie žino, 
kur ir kaip vairuoja tą lais
vų tautų laivą—Sovietų Są
jungą, kurios dalimi 
Sovietų Lietuva. Jie 
užtverti visus kelius ir 
kurie galėtų vesti į 
žmonių tėvynę 
das, kurios 
laisvai žmonijai budavoti lais
vą savo tėvynę. Jie mokės pa
statyti ten užtektinai apsigy
nimo jėgų, kad kiekvienai 
kiaulei sugurinti jos snukį, 
kada ji bandys knisti socialis
tinės tėvynės daržą. Jie mo
kės taip dalykus sutvarkyti, 
kad, kaip Klemas Vorošilovas 
sakė, jeigu iš kur priešas 
puls Sovietų žemę, tai ten pat, 
priešo žemėj, jis bus sumuš
tas ir palaidotas. Ir tas pasi
kartojo Japonijos provokacijų 
laiku; Finliandijos beprotiško 
žygio metu; Lenkijos pasipū
timo laiku; Pabaltijoj, Bessa- 
rabijoj ir kitur.

Darbo liaudis gifli būti rami, 
kas dėl Sovietų Sąjungos sau
gumo. Tuo kartu darbo liau
dis, visi, kam brangi laisvė, 
brangus naujas gyvenimas, 
tvarka, kur nebus išąaudojimo 
žmogaus žmogumi, tie visi pri
valo daugiau rūpintis budavo- 
jimu darbininkiškų organiza
cijų, skleidimu mūsų spaudos, 
laisvės idėjų,, atmušimu priešų 
atakų. Vai. Sūnus.

yra ir 
mokes 
takus, 
darbo

vetimas govė- 
galėtų pakenkti

ūkės Jungt. Valstijose
Klausimas: Kiek yra ūkių 

Jungt. Valstijose, ir kiek 
žmonių ant ūkių gyvena?

Atsakymas: 1935 m. kuo
met paskutinis žemdirbiš- 
kumas cenzas imtas, buvo 
6,812,350 ūkių Jungt. Vals
tijose, iš 1,054,000,000 akrų 
žemės. Iš višo, gyventojų 
ant ūkių yra 31,800,907, tai 
padidėjimas virš 1930 m. ir 
1925 m. Bet 1935 m. suvirš 
10,490,000 žmonių tikrai 
dirbo ant ūkių.

Londom—Anglija pašau
kė į kariuomenę dar 300,- 
000 vyrų; tai turės jau ke
turių milionų armiją.

London. — Anglija pripa
žįsta, kad vokiečiai nus
kandino jos naikintuvą 
“Whirlwind.”

..1 Aifi
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IBS NATIONAL SOFTBALL TOURNEY 
NOW NEARING SEMIFINALS

BROOKLYN. N. Y. — The Na
tional Sports Department stated last 
week that it was satisfied with the 
way things were going in the Na
tional Softball Tournament. The 
games are proceeding in most cities 
as per schedule and already one 
division championship has been se
lected with at least two more to be 
decided upon within the first two 
weeks of August.

Chicago has been the only city 
that has been below expectations 
this year in the tournament. How
ever. there are signs here, too, that 
a division championship shall be

WOE IS ME
—By SEE KAY

A friend of ours came in and 
said. “Boy, this is hot!” (He wasn’t 
showing me pictures — just describ
ing the office). “Your reminder 
makes me less conscious of the 
heat,” I retorted with intent of 
sarcasm. After a few more such 
witty remarks, our friend Pushed 
out of the place and we resumed 
our labors to the rythmic “plop, 
plop, plop” of sweat from the fore
head to the floor. I never realized 
that there was so much water in 
the human body. Every hour, I 
scraped the accumulated salt from 
the brow and ran downstairs to 
weigh myself — just to make 
sure . . .

Under the circumstances, it is not 
surprising, then that our mind be
gan to delve into fantasy. It seems 
that we wish to be where we are 
not and have things we have not. 
And so is the case with us. I tell 
you. neighbor, if we had a lamp 
to rub, a swimming pool would rise 
up right in this here office—bath
ing beauties and all! On second 
thought, the heck with the bathing 
beauties, I’m chiefly concerned with 
something to. keep me cool. (Darn 
my conditioned thinking!). But. 
tragic reality reminds us that I 
wasn’t Aladdin’s beneficiary, so - 
plop, plop, plop . . .

Days like these bring back me
mories of another July several years 
ago, when the heat exacted a toll 
of several more gallons from me. It 
took all the energy out of me and 
[ hated to do anything. Inertia 
would fittingly describe our activi
ties.

A friend found us in the cellar 
with a fan in one hand and ice 
water in the other. Noting our se
mi-petrified state, he said, “You’re 
run down.” (news!) “What you 
need,” he continued, “is to enjoy 
the gentle ‘moo’ of a cow. the sweet 
chirping of birds, a night’s sleep in 
the haystack, the sweet-smelling 
air of a farm, etc., etc. ” Well, af
ter more indiscriminate heaving 
around of adjectives on his part, I 
agreed. In my state I would have 
agreed that cats and mice were 
bosom buddies. The next day. off 
to the farm we went, for better or 
for worse. I will spare the reader 
a mess of gory details and relate 
the incidents as they occurred.

Since the farmer had to attend to 
his chores, I was met at the sta
tion by his daughter. Oh, yes, he 
had a daughter (or there wouldn’t 
be a story). Well, this was a big 
story — about 220 pounds of it. 
Her name was Emma, but she said 
they called her “Booby.” I didn’t 
get the connection until we became 
better acquainted.

As soon as our bag was deposited 
at the house and introductions tak
en care of, she insisted on showing 
me the farm. I insisted on seeing 
it from the porch, but she was per
suasive and I was a gentlemen, so, 
tired or not, off we went.

The air was swell, the songs of 
the birds would have been plea
sant (if Emma did not insist on 
proving to me that she had a good 
voice), the fields and flowers were 
beautiful, but three hours of walk
ing is no way to start resting! Two 
hundred pounds or not, I was ad
amant on this question and we fin
ally started our trek home. On the 
way we encountered her father 
carting a load of baled hay on a 
truck. .One of the bales fell off and 
I got a hold of one end and waited 
for her father tq get out of the 
cab and help me put it back on 
the truck. After looking at me cur
iously for a moment, Emma came 
over, took the hay and nonchalant
ly heaved it on top of the rest of 
the bales. Our vanity went into 
convulsions. “You might’ve strained 
yourself,” we admonished her. I 
had to justify my position some
how . . .

Night, the thing I was waiting
for, finally arrived. I was sore and 
ached all over and would have
thought twice if given a choice
between $1,000 and sleep.

They gave me a room up in the 
attic in back of the house. Now, I 
thought to myself, let’s get a few 
lungfulls of that sweet-smelling air 
by the window and then to bed. 
But no sooner had I opened the 
window than I started choking on 
a peculiarly strong odor that was 
wafted into the room. We inves
tigated the source of this and dis
covered that our neighbors several 
hogs were lolling in their mud pool. 
“Sweet-smelling air,” I thought, 
“Wait until I lay my hands on that 

chosen and will be sent to New 
York.

The Division No. 1 tourney is 
progressing, according to reports, 
and the championship game will be 
played off during the LDS picnic 
in Montello on August 10th. Bridge
port, Conn, will vie with a Massa
chusetts team for honors.

Division Number 2 has almost 
completed its eliminations and ex
pects to do so before the half of 
this month is over. Division Number 
Three will be represented by the 
Cleveland Leaders who were runner- 
ups in the 1938 Tournament.

Division Number Four will be re
presented either by Kenosha, Wis
consin, oi’ by the RoseLanDerS, 
who, it is said, will clash for the 
right of participating in the finals 
soon. Other Chicago teams, playing 
a different type of softball, passed.

The finals will be staged at the 
World’s Fair Softball Grounds on 
Saturday, August 24th. A large 
championship trophy shall be 
awarded to winners of the National 
title.

Jobless Resist 
Ruling on Dues

SAN FRANCISCO.—The Workers 
Alliance of California branded 
Attorney General Earl Warren’s rul
ing that relief clients cannot pay 
dues to any organization as “ano
ther long step in the direction to
ward native American fascism.”

Urging pressure on the California 
relief commision to repudiate the 
Warren edict the California Al
liance launched a campaign to pro
tect its rights as an organization 
and the rights of the people on 
relief.

The opinion delivered by Warren 
at the behest of the state relief 
administration is another long step 
in the direction toward native Ame
rican fascism” said the Alliance in a 
statement signed by State Vice-Pre
sident Oscar Fuss.

“The Workers Alliance intends 
to fight this through legal injuctions 
and a mass campaign in which we 
are certain to get aid of churches, 
unions, Granges and other organiza
tions since this i’uling affects them 
as much as us.

“Meanwhile the attorney general’s 
opinion in our hands shows that 
lhe final determination of this 
question is up to the state relief 
commission. And while waiting for 
the meeting of the commission, we 
are going ahead with dues collec
tions as usual.

“The complete opinion of the at
torney general does not take effect 
until the next meeting of the com
mission; and they may rule other
wise.

“In fact we are sure that an 
aroused California will be able to 
convince the commission that unions, 
churches, Granges and other orga
nizations are just as much a neces
sity as food; for without their orga
nizations people today would not 
oven be getting food.”

The ruling by Warren interpreting 
the “famine relief act” passed by 
the State Legislature was:

“It follows from the provision that 
donations to any organization, po
litical or otherwise, from relief mo
neys, for fees, dues or other pay
ments except as are determined to 
be necessities under the rules and 
regulations established by the com- 

, mission, would result in disqualifica
tion from the appropriation made by 
said statue.”

A field becomes exhausted by con
stant tillage. — Ovid.

They that stand high have many 
blasts to shake them,

And if they fall, they dash them
selves to pieces.

Shakespeare.

guy! Oh, well,” said I optimistical
ly, “the air can’t kill me. So to 
bed. I was just about to doze off 
and then bolted up again. A strange 
noise was permeating the whole at
mosphere. We looked out the win
dow again and ’lo and behold! There 
was Emma sitting on a rock and 
playing a French horn! “Pop and 
Mom are asleep,” she said, “so I’m 
practicing outside. I hope I’m not 
keeping you awake.” “Oh, no. Not 
at all,” said I. Darn my pedigree!

But, ah, I thought, there’s still 
the haystack! On our way out, I 
.’mapped the latch on the back 
door. It was a small pile of hay, 
but who was I to discriminate 
against haystacks. No sooner was I 
on top and settled in a comforta
ble position, then I let out a yelp 
and clutched at my bead to find 
that a bunch of hair was AWOL! 
It seems that “Bossie” was having 
her midnight snack. We tied "Bos
sie” to a fence, settled down and 
slept soundly for two hours . . .

To be awakened suddenly out of 
a sound sleep is not the best of 
things, but that’s what happened 
and I found myself banging away 
at the back door of the farmhouse 
as if the four Fates were after me. 
Now, I have nothing against na
ture; I think it’s grand, but did it 
have to rain that particular night?! 
I ran towards a small wooden build
ing that looked like a shed and

LETTER
We are lost when we begin to think it is all a farce 
we begin to wear a cynical smile that we really mean 
we question lhe mornings and afternoons and nights 
we sit in a parlor

we drink tea and wine we praise pure perfect poetry
we question our inner springs and what makes us stop and go 
we halt at street corners under a yellow light 
we speak of our loss

which is women which is money which is wanting to fight 
which is an ideal and bread and a spinal support
something of magic something to shake enervated bones 
and churn pale blood

it is time for something, surely to aVise 
to arise and shake this dignity off us, 
to shake the air too still with stultified 
ambitions, to cry out,

shaking not heaven but our own stupor 
our sick pondering: lost lost we are lost, 
and we are, quite, and the midnight, moon 
is weaving, and we

weaving prepare our clever endings, 
for we really shan’t emerge, shall we? 
Edward and Murray and David, shall we emerge 
or perish in darkness?

Robert Halperin.

Are the things you buy Union Made? Maintain the American way 
by buying Union Label goods.

The Actor 
And His Role

A part is complete only when the 
actor has made the words of the 
character his own. The actor’s tem
perament must be able to wake 
without external stimulus. To 
achieve this, the actor must work, 
mainly at rehearsals, to make 
everything surrounding him during 
the play his own atmosphere, to 
make the purpose of the role his 
own purpose. Only then will his 
temperament express itself “natu
rally.” This “natural” temperament 
is the most valuable, for it is the 
most convincing and honest.

If the actor does not make the 
essence of the play his own and, 

j most important, does not believe 
that the secret of real art lies in 
faith in the unconscious (which in 

'itself reacts from the essence) he 
will be compelled to use cliches of 
the past, cliches worked out during 
bad rehearsals. Everything will be 
boring and stale. The audience will 
know in advance how he is going 
to act. The most interesting thing 
in any new role is unexpectedness.

The most important thing for a 

stumbled blindly into its dark re
cess. Suddenly, I found myself batt
ling a swarm of demons that sur
rounded me on all sides. After the 
din of battle died down, it became 
evident that I stumbled into the 
private abode of a domestic bird— 
the chicken coop. I groped around 
until I found a small pile of straw 
and tried to make the best of a 
bad night. . .

I was awakened by uncomfortable 
pains shooting through my head and 
found one chicken perched com
fortably on my chest, while another 
was pecking away at my ear. Right 
there and then, I decided that I had 
enough rest for a long time and 
to pack my things and head for 
the city. Trying to walk and pull 
straw out of my ears, hair and pa
jamas, my gait probably looked 
like a cross between the St. Vitus 
dance and jitterbugging . . .

When I got back to the city, my 
run-down condition was most cer
tainly gone, but I brought back a 
brand new set of D.T.’s to remind 
me of the “gentle moo of a cow” 
and “sweet chirping of birds.”

What did I do to my friend? Oh, 
I explained that I was called home 
on business and praised the farm 
so much that two days later he 
took a trip out there. Probably he 
thought that strange gleam in my 
eye mirrored my. increased vitality.

Youth Face 
War and Death

Young people in Franco Spain to
day have nothing to look forward 
to but more war and death, ac
cording to a statement issued today 
by Mrs. Helpn Simon, director of 
the Youth Campaign of the United 
American Spanish Aid Committee, 
200 Fifth Avenue, and Acting Sec
retary of the World Student Assoc
iation.

Mrs. Simon appealed for im
mediate action by the United States 
Government and the Pan-American 
Conference of Foreign Ministers to 
evacuate stricken Spanish youth in 
France.

“After 33 months of slaughter and 
famine,” the statement points out, 
“Spanish youth again is being forced 
by Franco into the army. All young 
people must join the Phalange, fas
cist youth organization. A recent 
decree condemns all young Phalan- 
gists to three years military service. 
Recent news from Spanish Morocco 
Indicates that it is full of young 
men drilling. This is Spain’s new 
generation, still in its teens, whom 
Franco is preparing for slaughter 
in his campaign for the conquest of 
territories and markets in the pat
tern of his supporters and allies — 
Hitler and Mussolini.

“Hundreds of thousands of Span
ish youth arc in Franco’s dungeons 
and concentration camps, condemned 
foi' their support of the democratic 
principles of Republican Spain. Each 
month hundreds arc executed. The 
Spanish press is filled with stories 
of the arrests of young people — 
fifteen years old, sixteen years old. 
Most of these are never tried, but 
are held incommunicado indefintcly.

“Unemployment is widespread. 
Young people, under an October de
cree, must serve as ‘apprentices’ at 
whatever scale of hours and wages 
the employer pleases. Apprentices 
may not quit their places of work 
for a minimum of a year, and this 
period, no regular employment is 
guaranteed, and young people again 
face unemployment knd the terrible 
hunger which is destroying Spain’s 
younger generation.

“It is to this living hell that 
thousands of young Republican sol
diers and active workers may be 
returned from conquered France 
by Hitler and Mussolini, unless im
mediate action is taken,” said Mrs. 
Simon in conclusion. “Immediate 
representations must be made by 
all friends of the Spanish youth to 
the French Government, urging 
that there . be no turning over of 
Spanish Republicans to Hitler and 
Mussolini who would without doubt 
hand them over to Franco’s firing 
squads. Our own Government must 
be urged to extend diplomatic pro
tection and provide' transportation 
and asylum to these heroic young 
people, and send them Rescue Ships 
so that they may find new life in 
’friendly countries of our Hemis
phere. The urgent necessity for 
their evacuation from France must 
be impressed upon the delegates to 
the Pan-American Conference now 
meeting at Havana.”

stage director is the ability to. get 
at the soul of the actor — i. e., the 
ability to tell him how to find what 
he needs. It is not enough to show 
an actor the make-up and to ex
plain the text to him; it is also ne
cessary to point out to him, with
out his noticing it, a practical way 
of carrying out his task.

The education of an actor must 
consist in enriching his uncons
ciousness with various abilities: the 
ability to be free, to concentrate, 
to be serious, to be scenic, active, 
expressive, observant, facile in ad
justment — there is no end to this 
list. The unconscious armed with 
such abilities will forge out of the 
given material an almost complete 
production.

The actor ought simply to under
stand and master the text together 
with his colleagues and corhe on 
the stage to create an image. That 
is the ideal.

Then all the necessary weapons 
and abilities will have been deve
loped in the actor. The actor must 
be an improviser. That is where ta
lent lies. The main mistake of the
atrical schools is that they jtry to 
teach when it is necessary to deve-

lop.
An artist must take up eurhyth

mies not in order to be able to 
dance nor to acquire beautiful gest
ures or postures; he must take it up 
so as to impart to his body (to de
velop in himself) a feeling of plasti
city. And rhythm is not only in 
movement, it exists also anything he 
pleases out of himself, in gestures, 
in voice, in the music of his speech, 
in the logic of his feelings. E. V.

CLEVELAND SOFTBALLERS TO COME 
TO N.Y. REPRESENTING DISTRICT

CLEVELAND, OHIO. — Blasting ten runs across in the 
first inning, the Cleveland LeaDerS turned back a fighting 
Ambridge team 12-9, gaining the right to go to New York 
for the ,LDS National Softball Championship finals.

Playing before a good crowd. onS------------------------------------------ -----
a scorching hot day here at Glen
view Park, the Cleveland LeaDerS 
staved off Ambridge’s late rally to 
haridily annex the victory.

Andrews started on the mound 
for the Clevelanders, leaving in the 
fifth frame in favor of Johnny Ma- 
zan, after nine runs and eight hits 
scored on him. However, out of the 
nine that Ambridge pushed across 
In the five innings, only two were 
earned runs as the Cleveland de
fence cracked wide open committing 
seven errors in five innings while 
Mazan took up the game finishing 
in grand style allowing b'ut two 
hits and no runs.

Bolkovich started for the visitors, 
was replaced by Malin in the first 
frame after giving up four runs on 
two walks and four straight hits. 
Malin lasted long enough to give up 
six runs on two hits, a walk and 
some loose infield play, and was re
placed again by Bolkovovich who 
pitched a steady game thereafter, 
being nicked for two runs and five 
hits.

A ten run deficit didn’t scare the 
Ambridge boys a bit as they started 
to close the gap inning after inning 
taking full advantage of the Lea
DerS loose defensive play to bring 
up the score to a 11-9 standing in 
the 5th inning. Here, however, the 
Clevelanders clamped down hard to 
hold the Ambridge team scoreless 
for the remaining four innings. 
From the sixth inning on, it was a 
real ball game with some fancy 
pitching and defensive playing by 
both teams.

Ziburis, Gates, Miljenovic and 
Andrews led the Cleveland attack 
with two hits apiece, with Soldacki

YOUR HEALTH-GUARD IT 
AND IT WILL GUARD YOU

Calluses

Callosities are a thickening and 
hardening of the skin. They are pre
sent wherever there is irritation and 
pressure to the skin. For that rea
son the soles of the feet, particu
larly over the metatarsal or front 
arch of the foot, are a frequent 
site. They are also commonly found 
under or on the side of the big toe. 
The resulting hardening of the skin 
is nature’s method of protecting the 
underlying tissue so that callosities, 
in intent, are a protective measure. 
This thick, hardened skin is appa
rent on the palms of the hand of 
men, such as iron workers, carpen
ters, tinsmiths and bricklayers, who 
do hard, laborious work. Those who 
row for the first time develop blis
ters on their hands, which if the 
sport is continued become hard and 
resistant. The callosities on the 
hands are not painful and when the 
work is discontinued for any length 
of time the skin gradually returns 
to normal. t)

Since the feet constantly bear the 
pressure and weight of the body, the 
callosities continue to grow. When 
the foot is not on proper align
ment and the shoes Improperly fit
ted or constructed, the callbses that 
arise continue to develop until they 
reach such proportions that the 
pressure of the calluses alone gives 
rise to pain and disability. These 
calluses are very common in girls 
wearing high-heeled shoes. The bo
dy weight is shifted to the metatar
sal area, and as a result this area 
becomes hardened and eventually 
painful.

The treatment for this condition 
is essentially an attempt to re
move the irritation and pressure on 
that part of the skin. The removal 
of the calluses gives only tempora
ry relief. In a short time they rede
velop and pain returns. The import
ant thing to bear in mind is that 
wherever there are callosities there 
is a defect in the mechanism of the 
foot, or shoes, or both. The treat
ment consist in supporting the me
tatarsal arch, first by removing the 
excessive callus as far as possible 
without producing pain or bleeding, 
and then applying a soft felt pad in 
that area. Exercises which 
strengthen and develop the liga
ments are of unmost value. The ex
orcise generally prescribed is the 
picking up of objects from the floor, 
such as picking up marbles with the 
toes. Orthopedic shoes should be 
worn. Heels should be low and the 
shoe at least one-half size larger 
than the one previously worn.

These simple steps conscientiously 
and diligently applied often give 
greater relief to the sufferer. Where 
the foot is completely flat, ortho
pedic treatments and exercises to 
the entire foot should be given. In 
cases where the individual has suf
fered great discomfort a thorough 
examination by a capable orthope
dic surgeon is advisable.

INSECT BITES
During the summer out-door sea

son, numerous insects, such as mos
quitoes, flies, bees, fleas and ants 
appear in large numbers and be
come troublesome pests. Among 
other things, they may cause skin 
sores by their bites. This is due to 
the injection of irritating chemicals

slamming a home run with a mate 
aboard and Balchunas smashing a 
triple. For Ambridge, Navkevic, Po- 
lica and Simon were the big guns 
with two hits apiece. •

Amongst some bad fielding by 
both teams, there were some fancy 
fielding gems. Tops among them 
was Chuck Norvidas sensational 
ruuning catch of Valentine’s long fly 
ball out in left which brought the 
crowd out cheering. Valentine did 
some fancy fielding out in short 
center, at one time tearing over to 
short right field to scoop up a 
short fly that was going to find a 
safe landing place. Both rival third 
basemen, Skogus of the LeaDerS 
and Navkevic of the visitors, fought 
with even honors on some nifty 
third base playing throughout the 
game.

It certainly was a thriller of a 
contest, especially the tight play 
throughout the remaining innings of 
the game, and it can be happily said 
a clean cut game with swell sports
manship on both sides.

Detroit Forfeits

Detroit also was supposed to play, 
however, they could not make up a 
team and dropped out at the last 
minute, so it’s Cleveland as the Di
vision Three representatives for the 
National Title, and if you discount 
the LeaDerS loose play after piling 
up a ten run lead, it looks like plen
ty of trouble for you Easterners. To 
Ambridge, thanks for coming out 
so solidly, twenty-seven strong, and 
best wishes for your winning the 
Ambridge city title.

—Sportsman.

into the skin during the biting pro
cess.

All people do not react alike to 
insect bites. Some get terrific large, 
painful red swellings, while others 
have only a small swelling lasting 
a short time. The best way to treat 
all such inflammations resulting 
from insect bites is both simple and 
effective. Just apply a cold wet 
compress to the affected part until 
there is relief. You may use either 
cold water or boric acid solution on 
a clean handkerchief or a piece of 
gauze. To prepare boric acid solu
tion, dissolve one level teaspoonAil 
of the powder and let it cool before 
using.

Sometimes a hard lump from a 
bite may remain for one or more 
days. Just keep the sores clean and 
do not scratch. Apply hot wet com
presses. The chief danger from a 
bite is the possibility of infection 
with pus forming germs. If such an 
infection occurs it will be necessary 
to consult a doctor. Infection may 
usually be prevented by not scratch
ing the bite, and by applying the 
cold, wet compress immediately af
ter the bite. If the bite is on the 
arm or leg, put on a bandage and 
pour the cold boric solution on the 
bandage and keep it wet conti
nuously.

Mosquito bites on the upper eye
lids may prove alarming, since here 
tremendous swelling takes place, be
cause of the loose structure of the 
tissues. This may occur during sleep, 
and be discovered on awakening. 
The whole eye may be closed by ,a 
puffy swelling. Do not be alarmed. 
Just apply cold wet compresses and 
the swelling will go down in a short 
time.

When Ma is Sick
When Ma is sick she pegs away, 
She’s quiet tho, not much to say; 
She goes right on a doing things, 
And sometimes laughs and even 

sings;
She says she don’t feel extra well, 
But then, it’s just a kind of spell, 
She’ll be all right tomorrow, sure, 
A good night’s sleep will be the 

cure;
And Pa, he sniffs, but makes no 

kick,
For womenfolks are always sick;
And Ma just smiles,—lets on she’s 

glad,
When Ma is sick, it ain’t so bad.

BUT—
When Pa is sick he’s scared to 

death,
And Ma and us Just hold our 

breath;
He crawls in bed and puffs and 

grunts,
And does all kinds of crazy stunts.
He wants Doc Brown, and mighty 

quick,
For when Pa’s ill, he’s mighty sick.
He gasps and groans and sort of , 

sighs;
He talks so queer and rolls his eyes.
He jumps and runs, and all of us 
And all the house is in a fuss.
Peace and joy is mighty skeerce— 
When Pa is sick, it’s something 

fierce.

Wilful!
Jerry: “Does Mary Hill have her 

own way?”
Perry: “Does she! Why she writes 

her own diary a week ahead.”

■nA



Ketvirtas Puslapis

Kanados Lietuvių Komiteto 
Lietuvos Liaudžiai Ginti 

Pareiškimas

gali jau ilgiau neišsilaikyti, 
pradėjo jieškoti pas

Tautininkų Diktatūra Subyrėjo
Po trylikos ir pusės metų 

Lietuvos tautininkų - fašistų 
diktatūros su A. 
priešakyj geležiniai 
pagaliau subyrėjo, 
šiandien 
Kartu su 
pašau no 
išeivija. \ 
Kanados 
gimtinis^ 
žmonėms 
Lietuvos ffonų ekonominę ir 
dvasinę priespaudą, atgavo ci- 
viles laisves, demokratiją. Lie
tuvos liaudies troškimai, vil
tys ir neatlaidžios ir priešfa- 
šistinės kovos nenuėjo niekais.

Prisidėjome ir Mes

, Prie Lietuvos liaudies kovų 
už pasiliuosavimą iš po fašis
tinio jungo ir mes, Kanados 
lietuviai, nemažai prisidėjome. 
Mes atlaikėme du 
Lietuvių Kongresu, 
suvažiavę iš visų

Smetona 
retežiai 

Džiaugiasi 
Lietuvos žmonės,

jais džiaugiasi viso 
sąžiningoji lietuvių 

^Džiaugiamės ir mes, 
lietuviai, kad mūsų 

kraštas, Lietuva, jos 
^nusikratė fašistinę 
ponų

Kanados i 
kuriuose, I n 
Kanados 

kraštų nuo įvairių lietuvių or-1 
ganizacijų atstovai, diskusavo-. 
me, svarstėme, dirbome pla
nus, kaip padėti Lietuvos!
liaudžiai atgauti demokrati
nes teises. Visose Kanados!
lietuvių kolonijose buvo atlai
kyta desėtkai masinių priešfa- 
šistinių mitingų, priimta ir pa
siųsta protesto rezoliucijų, rei
kalaujančių pasitraukti Sme
toną, suteikti žmonėms civiles 
laisves, paliuosuoti priešfašis
tinius kalinius. Kanados Lie
tuvių Komit. Lietuvos Liau
džiai Ginti pagamino protesto 
atvirutes, kurias Kanados lie
tuviai individualiai pasiuntė 
Lietuvon Smetonos vyriausybei 
virš vieno‘tūkstančio. Mes rin
kome po peticijomis parašus 
ir kolektyviai siuntėme Sme
tonos vyriausybei, reikalauda
mi paliuosuoti priešfašistinius 
kalinius. Nežiūrint, kad tau
tininkų-fašistų aštri cenzūra 
veikė, pieš stengėmės susirišti 
su Lietuvos žmonėmis. Tam 
tikslui buvo pagaminti laiškai- 
atsišaukimai į Lietuvos liaudį, 
kuriuos Kanados lietuviai 
siuntė Lietuvon savo giminėms 
ir pažįstamiems, ragindami 
kovoti prieš Smetonos fašisti
nį režimą. Tas, savaime, pri
davė Lietuvos žmonėms dau
giau drąsos ir pasiryžimo ko
vai už laisvę.

Kanados lietuviai ne vien 
tik moraliai atkakliai rėmė 
Lietuvos liaudies priešfašisti- 
nes kovas, bet gražiai parėmė 
ir materialiai, ypač pol. an- 
ti-fašistiniųs kalinius. Nuo 
pirmo Kongreso ligi šiol sukė- 
lėme Lietuvos priešfašistiniam 
kaliniam $760. Nors keliai, 
dėl siaučiančios fašistinės re
akcijos Lietuvoj, buvo neleng
vi siuntimui pinigų, bet mes 
atradome, kaip pasiųsti ir kol 
buvo fašistinis režimas ten, 
prisiėjo tik KLKLLG žinoti,

viešai pranešti per ką siuntė
me, būtent: pirmu kart (gruo
džio mėn., 1936 m.) kol dar 
nebuvome susirišę su Lietuvoj 
veikiančiais žmonėmis, $100.- 
00 pasiuntėme per Paryžių, 
Tarptautinės Darbininkų Pa
gelbės Centrą. Vėliau gavome 

j informacijų iš Lietuvos, kad 
priešfašistiniams kaliniams ga
limo siųsti pinigus ponios K. 
Grinienės (Dr. K. Griniaus, 
buvusio Lietuvos prezidento 
žmonos) vardu. Pasiekus šiai 
žiniai tuojau, rugpjūčio mėn., 
1937 m., per ponią Grinienę 
pasiuntėme $1OO..OO; 1938 m., 
liepos mėnesyje, pasiuntėme 
$60.00; ir spalių mėn., tais pa
čiais metais, pasiuntėm $500,-

Taigi, kaip matome, ir mūs, 
Kanados lietuvių 
širdžiai dirbome 
Lietuvos liaudies 
prieteliai, gelbėdami moraliai 

materialiai pasiliuosuoti iš 
I po fašistinės priespaudos, pa
stangos nebuvo veltui.

Liaudis Jau Laisva

Lietuvos liaudis jau išlais- 
! vintą. Tautininkų-fašistų ga- 
I lybė sutriuškinta. Pats dikta
torius Smetona išlėkė pas Hit
lerį. Naujoji Lietuvos Vyriau
sybė, sudaryta ant demokra
tinių pamatų su Justu Palec- 
kiu priešakyje, atidarė fašis
tinių kalėjimų ir koncentraci
jų stovyklų duris, paliuosavo 
visus priešfašistinius kalinius, 
kurie Smetonos buvo įkalinti 
vien už tai, kad jie kovojo už 
demokratines teises, už eko
nominį žmonių būvio pageri
nimą. Justo Paleckio Vyriau
sybė, tai buvo tikroji liaudies 
Vyriausybė. Ji iš pirmos die
nos ėmėsi žygių patenkinti 
tuojautinius Lietuvos žmonių 
reikalavimus: panaikinti vals
tybines skolas, sumažinti že
mės ūkio mokesčius, pakelti 
ūkininkams produktų kainas 
ir darbininkams algas, teikti 
kaip galint prieinamesnėmis 
sąlygomis medikalę pagalbą 
žmonėms, taipgi įvesdinti ki
tas reformas dėl žmonių gero
vės. Pagaliau kuo greičiausiai 
pasirūpinti paskelbti seimo 
rinkimus demokratiniai laisvu 
ir slaptu balsavimu, kurie jau 
įvyko liepos 14 Jr 15 dd.

Tiesa, visa tai įvyko su pa- 
gclba draugiškos Lietuvos 
žmonėms kaimyninės valsty
bės, Sovietų Sąjungos. Lietu
vos liaudis buvo pavergta 
dvarponių, stambiųjų fabri
kantų ir bankininkų ir Smeto
nos su ginklu prispausta, to
dėl buvo bejėgė viena pati to 
jungo nusikratyti, atgauti de
mokratines teises, 
bręstantis Lietuvos 
priešfašistinis sąjūdis, 
kart vis daugiau 
pradėjo braškinti 
fašistu diktatūros

kurie 
kaip 
draugai

n ne
tikri 

ir

Tačiau 
liaudies 

kas 
ir daugiau
tautininkų- 
pamatus ir

kaip ir per ką siuntėme. Da-į todėl Smetona su savo klika, 
bar visuomenės žiniai galime matydamas, kad ir durtuvais

zzzzzzzzzzzz.

Hitlerį savo sostui sudrūtini- 
mo (tą faktą liudija jo pa
bėgimas į hitlerinę Vokietiją). 
Ačiū Lietuvos liaudies aky
liems budėtojams ir Sovietų 
Sąjungos pagelbai, Lietuva li
ko laisva ne tik nuo hitlerinės 
intervencijos, bet išsiliuosavo 
ir iš po savo šalies pavergėjų, 
kurie begerdami žmonių krau
ją sau puotas kėlė.

Savaime, visi Lietuvos liau
dies priešai, kurie gyveno Lie
tuvoj ir mito kitų prakaitu (o 
jiems niekad nerūpėjo žmonių 
laisvė nė gerovė), nebus pa
tenkinti šiais įvykiais Lietuvo
je. Nepatenkinti ir užsienyje 
gyvenanti, kuriuos tautininkai 
iš valstybės iždo šėrė iš žmo
nių išsunktais centais, arba jų 
bičiuliai, kurie lig šiol taip ge
rai gyveno Lietuvoje, bet da
bar tas viskas nutrūko, o ki
tiems net ir teismo suole pri
sieis atsisėsti už visokias suk
tybes. Tie apverkia dabar, 
kad nėra Lietuvos, Lietuva 
pražuvo, ją okupavo .Rusija ir 
1.1. Tačiau mes, Kanados lie
tuviai, daugumoje esame kilę 
iš smulkių valstiečių-ūkininkų 
arba darbininkų šeimos ir čia 
esame darbininkais, todėl 
mums nieko netenka gailėtis. 
Priešingai, mes turime džiaug
tis, kaip džiaugiasi Lietuvos 
žmonės, nes ištikrųjų Lietuvos 
žmonės nieko nepralaimėjo, 
tik išnaudotojų retežius.

Tiesa, praėjusieji seimo rin
kimai liepos 15 d., kiek ži- ,I 
nios pasiekia (šiuos žodžius . 
rašant, dar tikri rezultatai ne- I 
žinomi), atrodo, gal daugiau . 
pasuks Lietuvos vairą, negu 
kas tikėjosi, ir mes galime su
tikti su tuo, ar nesutikti. Bet 
juk mes troškome Lietuvos 
žmonėms laisvės, demokrati
nių teisių ir jei liaudis savo 
balsų dauguma pasisakys, kad 
ji nori įsijungti į Sovietų Są
jungą, tai jų reikalas. Viena, 
kas lieka mums, tai stengtis 
kuo glaudžiausiai susirišti su 
Lietuvos liaudimi ir ateityje 
vesti kultūrinį lietuvių tautos 
darbą.

Kanados Lietuvių Komitetas 
Lietuvos Liaudžiai Ginti. 
Sekretorius, J. Lesevičius.

ŽMONĖS SKUNDŽIASI 
BAISIA PRAEITIMI

Valgykite
MEDŲ

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

kites juomi.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Kaina 75c Kvorta

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.
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PHILADELPHIJOS IR APYLINKES ATYDAI

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Phlladelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisves”

Įvyks "1 Rugsėjo 
Nedėlioję JL Sept.

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS. PIRMA DOVANA $50.00
Penkios dovanos po $10 ir 15 dovanų po $5; viso dovanų 21

Is unkšto {Mirkant bilietą Įžanga nuo 5c 
iki 25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 
25c kiekvienam. Prašome Įsigyti bilietus 

iš anksto.

Puiki dailės programa: Dainuos Aido Cho
ras iš Brooklyn, Lyros Choras iš Phila- 
delphijos, Moterų Birutes Choras iš Phila. 

ir Lyros Choras iš Baltimores.

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS ?RAKALBĄ

Kaunas. — Per Darbo Rū
mus kiekviena diena dabar 
pereina dešimčiai tūkstančių 
darbo žmonių, įvairių profesi
jų darbininkų. Kasdien čia 
vyksta eilės susirinkimų, ku
riuose aptariami savi reikalai 
ir steigiamos profesinės sąjun
gos. Pav., vien tik liepos 3 d. 
Darbo Rūmuose įvyko susirin
kimai : Kauno batsiuvių, mėsi
ninkų, kino teatrų darbininkų 
ir tarnautojų, kiemsargių, 
skalbyklų, cheminių valyklų ir 
dažyklų darbininkų ir žydų 
darbo masių.

Lietuvos darbo žmonėms su
laukus teisės atvirai ir laisvai 
pasisakyti, kasdien aiškėja 
vaizdas, kaip įvairiose darbo 
srityse buvo išnaudojami dar
bininkai ir kokiose nepaken
čiamose sąlygose jų daugumai 
teko dirbti ir gyventi.

Pav. kiemsargių tūkstanti
niame susirinkime pareikšta, 
kad puošniems Kauno ponų 
rūmams aptarnauti “samdo
mieji” žmonės—kiemsargiai
gyvena tų rūmų požemiuose, 
rūsiuose, katilinėse arba tvar
tuose įrengtose “kamurkose”. 
Koks gyvenimas tokiuose “bu
tuose”, kalbėti neverta. Tai li
gonių gamyklos—džiovos ir 
kitokių ligų lizdai. Ir tokiuo
se “butuose” eilę metų gyve
no tūkstančiai žmonių. Kiem
sargių darbas prasideda auš
tant ir baigiasi vėlai naktį, už
tai dažniausiai tegaunant “ne
mokama butą 
syje, tvarto 
Kiemsargiai 
daug darbo 
tarnaujant, 
kito darbo 
žmonos ir 
prasimanyti 
kad galėtų 
me pirmą kartą per keliolika 
metų ir kiemsargiai išdrįso 
viešai reikalauti savo būvio 
pagerinimo, kurį nutarta siek
ti per profesinę sąjungą, ku
riai organizuoti išsirinko ko
mitetą.

Kauno skalbyklose, chemi
nėse valyklose bei dažyklose 
dirba keletas šimtų žmonių. Iš 
šios profesijos darbininkų pra
nešimų paaiškėjo, kad 
sąlygos daugelyje šių 
tiesiog pasibaisėtinos, 
niausiai dirbama nuo 
18 valandų į parą, 
valandžius nemoka. Pasiskun
dus darbo inspektoriui atleis
davo iš darbo. Kai kur te
dirbama vos po kelis mėnesius 
per metus, per mėnesį uždir
bant vos po 50 litų. Susirin
kusieji reiškė džiaugsmą, kad 
atėjo laikas, kad ir darbo 
žmonės gali laisvai savo rei
kalus aptarti, reikšti pageida
vimus, kelti aikštėn visokius 
nemalonumus ir prašyti žmo
niškesnio darbo ir atlyginimo 
sąlygų. Be kitko nutarta, kad 
mažos įmonėlės, kuriose blo
giausios darbo sąlygos ir dar
bininkės labiausiai išnaudoja
mos, 
mos 
nes. 
savo

Batsiuvių buvo susirinkę per 
2,000 asmenų. Susirinkimo da
lyviai džiaugėsi, kad greit at
eis laikas, kada nereikės sta
tyti jokių reikalavimų, nes 
Lietuvos darbo žmonės laimin
gai ir laisvai gyvens socialis
tinėje respublikoje. Nutari
muose pabrėžta, kad šiuo lai
ku kol kas nereikia reikalau
ti labai didelio uždarbio, vyti 
iš darbininkų tarpo girtuoklia
vimą, įvesti astuonias darbo 
valandas ir t.t. Batsiuvių pro
fesinė 
galiai, 
turėjo 
į kurį 
litų.

LATVIJOS IR LIETUVOS 
SPORTININKAI SU

SITAIKYS

Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės sto
ties, nuo čia nuveš j pikniką. Automobiliais: važiuokite Frankford Ave. iki City Line, per
važiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei i Rd. No. 132. Pavažiuokite apie V/2 mailes sekdami iškabas.

drėgname rū- 
kampe ir pan. 
turėdami labai 

pono namus ap- 
patys negalėdavo 
imtis. Todėl jų 
vaikai turėdavo 

įvairiausių darbų, 
išmisti. Susirinki-

darbo 
įmonių 

Daž- 
12 iki

Už virš-

būtų uždarytos ir steigia- 
didelės modernios įmo- 
Taip pat nutarta steigti 
profesinę sąjungą.

Ryga.—Latvijos sporto cen
trinių sąjungų ir įvairių spor
to organizacijų oficialus orga
nas “Sportą Pasauls” vedama
jame straipsnyje pavadintame 
“Prisiartino vėliausias laikas 
atnaujinti pertrauktus sporto 
santykius su Lietuva” rašo, 
kad vadovaujant naujam vyr. 
sporto reikalų tvarkytojui mi- 
nisteriui Blausui, dabar jau 
bus galima laisvai palaikyti 
sportinius santykius su Sovie
tų Sąjunga ir atnaujinti su 
Lietuvos sportininkais. Dėl 
sporto santykių su Lietuva nu
traukimo, laikraštis rašo: Kai 
Latvijos sportininkai grįžo po 
pereitos vasaros krepšinio pir
menybių į Rygą, įvyko ilgiau
si pasitarimai, pasikalbėjimai, 
kurių pasekmės buvo tos, jog 
kai kurie latvių sportininkai, 
gelbėdami savo savimeilę ir 
reputaciją, privedė prie spor
tinių santykių nutraukimo su 
Lietuva. Kiekvienam aišku, 
kad tai I 
kad latvių 
mėjusi, ir 
laimėjimą 
kui, buvo 
pertraukiant su pietų kaimy
nu visus sportinius santykius. 
Be abejo, šis žingsnis nebūtų 
padarytas tuo atveju, jei Eu
ropos pirmenybėse būtų nuga
lėjusi Latvijos rinktinė, todėl 
pralaimėjimą šiuo kartu rei
kėjo nutylėti kitokiu būdu. 
Vėliau reikalo svarbumą, at
rodo, suprato ir patys konflik
to iššaukėjai, bet tada buvo 
nebepatogu iš naujo kreiptis į 
lietuvius ir patiems vėl prašy-

ti atnaujinti tą draugiškumą, 
kurį buvo sugriovę. “Su savuo
ju konfliktu”, rašo laikraštis, 
“esame palietę ir Estiją, nes 
neįvyko visos tos rungtynės, 
kurios reguliariai kiekvienais 
metais vyko trijų kaimynų,— 
Estijos, Lietuvos ir Latvijos 
tarpe. Ir materialiai 
daug netekę. Nereikia 
ti, kad pereitą rudenį 
turėjo įvykti Baltijos 
bių futbolo turnyras,
kartą jis iširo irgi. . . dėl mū
sų pačių kaltės. Dabar spor
tininkų šeima tiki, kad naujo
ji vyriausybė, kuri viskuo la
bai rūpinasi ir latvių sportinin
kams suteiks senąją draugys
tę su jų mieluoju kaimynu 
tuviu.”

esame 
užmirš- 
Rygoje 
valsty- 
bet šį

lie-

Belgrad, Jugoslavija. 
Vokietija gavo leidimą 
naudot Jugoslavijos vario 
kasyklas, turtingiausias Eu
ropoje.

is-

Anwaaienis, uepm ov,' >• 
į | ■. .m a ■■■■■—

i Suomiai Žada Sovietams 
Nuginkluot Aland Salas

Berlin. — Vokiečių radio 
pranešė, jog Suomija susi
tarė su Sovietais kas liečia 
Alando salas, esančias tarp 
Bothnijos užlajos ir Balti
jos Jūros. Tos salos priklau
so Suomijai, ir laike karo su 
Sovietais Suomija jas ap
ginklavo ir aptvirtino, su 
Švedijos pagalba.

Pagal dabartinę sutartį 
su Sovietais, Suomija žada 
šias salas nuginkluot ir ne
pervest jokiai pašalinei val
stybei. Sovietam paliekama 
teisė laiks nuo laiko peržiū
rėt Alando salas, idant per- 
sitikrint, kad jos nebus pa
verstos į karinį punktą 
prieš Sovietus.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.
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Minersville-Shenandoah

sąjunga, nors ir nele- 
tačiau seniai veikė ir 

net savo streikų fondą, 
buvo surinkta per 500

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

Kiekvienam 
buvo daryta todėl, 

i rinktinė nebuvo lai- 
kad užtušuotų pra- 
geresniam viršinin-

> sukeltos drumzlės,

Piknikas su Programa
Dienraščio “Laisvės” Naudai

Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

Įvyks 18 dieną Rugp.-August
Bus labai gražioje vietoje

MAR LIN PARK
MINERSVILLE, PA.

Bus puiki muzikale programa; skanių valgių, gėrimų.

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

Rengia LDS 8-ta kuopa naudai dienraščio “Laisvės”

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

LAKE HOPATCONG
Didelis ežeras, puikios maudynės, šokiam 

salė ir gražus miškas piknikui.

Rugpjūčio 4 August
1940 r"

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

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

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

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

Ekskursijai nepatartina labai puoštis. Rengkitčs paprastai, taip kaip j 
bcach’ius važiuodami, tai ant traukinio ir miško nereikės saugotis dulkutės.

Parsamdoma laivukai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong.

Didelis ir švarus 
ežeras, kuriame AXZ 
galėsite maudytis 
per visą dieną.
Yra kam bariai ę c 

persirengimui.

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

Jersey City Terminai, traukinys išeis 9:00 A. 
*East 22nd St., Hayajne, traukinys išeis 9:15 A.

Elizabethport, N. J., traukinys išeis 9:20 A.
Elizabeth, N. J., traukinys išeis 9:25 A. M.
Newark, (Broad St.), traukinys* išeis 9:00 A.

M.
M.
M.

M.

GRĮŽTANT ATGAL, TRAUKINYS APLEIS PARKĄ 8:30 V. VAKARO
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Darbo Lietuvos Sąjunga
BMgHBay— n ■ ■■ "i - j'i.i n ,i. į į ■

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 785 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho

NOTICE is hereby given that License No» 
GB 2352 has been issued. to the undoraipned 
to sell beer at retail, Junder Seotion 101 
of the Alcoholic Beverage Control Low at 
1808A Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

KAUNAS. — Vyriausybei 
paskelbus Liaudies Seimo rinki
mus, tuojau susiorganizavo 
Darbo Lietuvos Sąjunga, kuri 
atsišaukime į Laisvosios Lietu
vos Respublikos piliečius ir pi
lietes išdėstė tokią platformą:

ganizavimą kaimuose ir tt. šie 
gandai nepagrįsti ir pramanyti. 
Jie skleidžiami su tikslu su
skaldyti Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių vienybę, pasėti liau
dyje nepasitikėjimą nauju gyve
nimu ir grąžinti nekenčiamą se-

prenuses.
EDWARD LUBY

674 Central Avė., .. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB i960 lias l>cen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
968 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

A FENTU LIS G EO RGI OI) ES 
New Brighton Garden Restaurant

968 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

premises.
MARIA SCHMIDT

Four Star Delicatessen
1808A Fulton Si., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2302 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
439 Columbia St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH S. MORIELLO
439 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

“Mes, darbininkų profesinių 
sąjungų, fabrikų ir įmonių ko
mitetų atstovai, valstiečiai, dar
bo inteligentijos atstovai, rašy
tojai, menininkai, sporto orga
nizacijos, laisvos Lietuvos mo
terys, Lietuvos darbo jaunimas, 
o taip pat Lietuvos komunistų 
partija, suprasdami didžiuosius 
rinkimų į Seimą kampanijos 
uždavinius, susijungiame į vie
ningą “Darbo Lietuvos Sąjun
gą’, kad išrinktume į Seimą 
pačius geriausius atsidavusius 
liaudies sūnus, sugebančius gin
ti ir įkūnyti tikruosius liaudies 
troškimus.

Mes šaukiame visus dorus

nąją tvarką. — Atsišaukimą 
pasirašė visa eilė fabrikų ir 
įmonių darbininkų, mokslinin
kų, kultūros darbuotojų, rašy
tojų, menininkų, artistų, agro
nomų, inžinierių, pedagogų, 
žurnalistu atstovų, ir Lietuvos1 
Komunistų Partijos ir Liet.' 
Komunistinės Jaunimo Sąjun
gos Centro Komitetai.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6866 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 Prospect Park West, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TREASURE FOOD 'MARKET’. INC. 
258 Prospect Park West, Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2729 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of - the Alcoholic Beverage Control Law at 
7307 ■ • 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
p remises.

HARRY SHRIFT 
7307 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1417 hiis been issued to the undersigneo’ 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a* 
1151 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th, 
premises.

EDWARD GEV1RTZ
1151 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2027 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
263 Riverdale Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on til? 
premises.

ISRAEL STEINER
263 Riverdale Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 781 has been issued to thhe undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
513 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STELLA KARP 
New Starlight Cafeteria

513 Leonard St., Brooklyn. N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 187 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID JAGERMAN
1050 Rogers Ave, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IS KITUR
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-

ruiukuia puaiapia

būkite. Taipgi kviečiami “Laisves” 
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. Rast. V. Taraškiene.
(177-178)

NOTICE is hereby 
GB 1706 has been 
to sell beer al 
of the Alcoholic 
5909 Avenue N, 
County of Kings, 
premises.

SIDNEY 
5909 Avenue N,

given 
issued

retail
Beverage

Borough
to

that License No. 
to tlie undersigned 

under Section 107 
Control Law a* 

of Brooklyn,
lie consumed off th?

KRAVITZ
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7365 has iieen issued to (he undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 107 of 
Control Law at 516 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

G1USEPP1NA CERULLI
5-16 State St., Brooklyn, N. Y

tho Alcoholic Beverage 
State St., Borough of

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2163 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section J0< 
of the Alcoholic Beverage Control Law a» 
5012 — 3r<I Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oil I hr 
premises.

FRED FIXSEN
5012 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 2934 ’lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of tlie Alcoholic Beverage Control l.aw al 
•1-110-12 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed on tlie 
premises.

KATHERINE ZANDER 
-1-110-12 Avenue 11, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7592 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail mulct 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law al 2081 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to lie con
sumed on the premises.

HUNT BROS. TAVERN, INC.
2081 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y

Lietuvos piliečius ir patrijotuš, 
visus rinkikus, nepriklausomai 
nuo jų visuomeninės padėties, 
tautybės ir tikybos, balsuoti tik 
už tuos kandidatus, kurie pasi
ryžę ir sugeba nuosekliai ir 
griežtai kovoti už šiuos veika- j 
lavimus mūsų platformos, kuri) 
atitinka Lietuvos darbo žmonių! 
reikalus:

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1757 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a> 
485 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off til? 
premises.

.JOSEPH BROWN
483 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2050 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
1291-121'3 Prospect Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY PRENNER 
1291-1293 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2910 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
18 1 Bedford Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th? 
premises.
JACOB PALUSZEK & JOHN ZIELINSKI 

184 Bedford Ave.. Brooklyn, N. Y

a) Vzsienio politikos srityje. 
1. Lietuvos Respublikos ir So
vietų Sąjungos tautų draugiš
kumas ir tvirta bei nelaužoma 
Lietuvos Respublikos ir Sovietų
Sąjungos Socialistinės Respub
likos sąjunga, b) Vidaus politi
kos srityje. 1. Atleisti darbo 
valstiečius nuo mokėjimų už ne
sumokėtus mokesčius ir skolas, 
panaikinti įvairias jų baudas. 
2. Neturtingųjų ir mažažemių, 
valstiečių ūkius atleisti nuo 
bankinių skolų. 3. Visapusiška' 
valstybinė parama bežemiams' 
ir mažažemiams zvalstiečiams ir j 
aprūpinimas jų žeme. 4. Page-,' 
rinti darbininkų ir tarnautojų1 
padėtį, pakeliant darbo užmo
kestį ir pagerinant darbo sąly
gas. 5. Darbo žmonių sociali
nis draudimas ligų ir nelaimin
gų atsitikimų atvejais įmoninin-l 
kų arba valstybės lėšomis. 6., 
Pasenusių darbininkų, darbinin
kių ir darbo invalidų aprūpini
mas valstybės lėšomis. 7. Liau
dies sveikatos apsaugos išplėti

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1360 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1739 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th, 
pren ises.

JOSEPH DEBARBIERI
1739 Broadway, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1779 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

DAVID KESSLER
6 Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 556 has been issued to (he undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law al 
180 West Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th? 
premises.

JOHN KOTULAK
180 West St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 611 lias been issued to the; undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law al 
2212 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tli? 
premises.

RUDOLF LOUIS
2212 Voorbies Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 778 lias iieen issued to tlie undersigned 
to sell beer al retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
161-3 43rd Si., Borough of Brooklyn,
Comity of 
premises.

161-3 -13r<i

Kinqs, to lie consumed on the

MARY KANE
St., Brooklyn. N. Y.

NOTICK is
EB 2628 Im

hereby trivett 
is been issued

that License No. 
to the undersigned

mas — ligoninių, sanatorijų, 
dispenserių, ambulatorijų tink
lo didinimas. 8. Visapusiškas
tautinės kultūros, meno, mokslo 
ir liaudies švietimo plėtimas.
9. Visiška tautų lygybė ir tikė
jimo laisvė. 10. Tolimesnis liau
dies kariuomenės demokratini
mas. 11. žodžio, spaudos, susi
rinkimų, sąjungų laisvė, darbo 
žmonių reikalams ginti. 12. Ci
vilinės metrikacijos įvedimas. 
13. Piliečių asmens ir turto ne
liečiamumas. 14. Sustabdomas

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2373 has been issued t*o the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
390 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

ANNE WILLIAMS
390 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given' that License No. 
GB 6903 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10’. 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
544 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

CARL J. ROLUFS
514 86th St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2230 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
7 12 Manhattan Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CASHES KING MARKETS SYSTEM, INC 
742 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 234 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
223 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

HENRY KESSEL
223 Troy Ave., Brooklyn. N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 — 3rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS RAFFAELE 
Domenick’s Bar & Grill

119—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

mokėjimas pašalpų ir pensijų 
turtuoliams ir liaudies prie
šams, panaikinami aukštesniųjų 
valdininkų asmens priedai ir 
sumažinamos besaikiškai išpūs
tos aukštų valdininkų algos. 15. 
Butų nuomos sumažinimas ir 
neturtingųjų nuomininkų teisių 
aptikrinimas. 16. Kova su spe
kuliacija.

Atsišaukimas baigiamas: Lie
tuvos liaudies priešai ir jų pa
kalikai, senojo režimo šaliniu-Į 
kai, skleidžia visokius provoka
cinius gandus apie smurtą prieš į 
tikinčiuosius, priverstinį bažny-į 
čių uždarymą, apie tariamai nu- i 
matomą priverstinį kolchozų or-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10199 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1796 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th, 
premises.

THE BETTER DAIRY. INC.
1796 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1661 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

JOHN BRUNO
89 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2229 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN SOMMER
299 Palmetto St., Brooklyn. N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2503 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
555 Throop Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP LAUBEN
555 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1815 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
60 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS RUSSO
60 St .Nicholas Ave.. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License Nq 
EB 771 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 407 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
2-13 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the i 
premises. |

JOSEPH MESKAUSKAS |
213 Bushwick Ave., Brooklyn. N.- Y. j

——----- --------------- -------- |
NOTICE is hereby given that License No. i 
EB 796 1ms been issued to tlie undersigned 
to sell beer til retail under Section 107 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law tit 
1103 Avenue M, Borough ol Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tlie 
premises.

HYMAN & MAX. LIEBERMAN 
1103 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 459 lias iieen issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law al 
50 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tlie 
premises.

I VINCENT KRAUCUNAS
50 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1981 1ms Iieen issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of tlie Alcoliolic Beverage Control Law at 
56 1 Wythe Avenue, Borough of Brioklyn, 
County of Kings, to lie consumed on tlie 
premises.

VERONIKA SKODIS
561 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 578 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
-178 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th? 
premises.

ANTHONY I’ALAZZO
■178 Kings Highway, ' Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given (imt License No. 
EB 521 1ms been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law a> 
1 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th? 
premises.

JACOB GULD1N,
I Montague St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 621 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
171A Fifth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th? 
premises.

MICHAEL HUGHES 
171A F’ifth Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 822 litis been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law m1 
■I02I Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th# 
premises.

JAMES E. ENRIGHT
■1021 Flat lands Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2039 1ms been issued to the undersigned 
to .4ell beer at retail under Section 101 
of the Alcoliolic Beverage Control Law al 
1768 E. New York Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on th? 
premises.

NOOLAS & DEMETRI CO., INC. 
1768 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y

to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control l.aw at 
301 Pearl Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tlie 
premises.

JOHN BEHRENS & WILLIAM BEHRENS 
301 Pearl St. . , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 637 lias Iieen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage. Control l.aw al 
85 Johnson St., Borough ol Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th? 
premises.

WILLIAM HEMPE
85 Johnson St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law id 
172 Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS FREEDMAN
172 Havemeyer St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 681. 1ms iieen issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of tlie Alcoliolic Beverage Control Law- at. 
1002 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed on the 
premises.

OTTO TIEDEMANN
•1002 Church Ave,., Brooklyn, N. Y.

NOTIC E is hereby given that License No. 
EB 675 ims Iieen issued to tlx- undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoliolic Beverage Control Law at 
1147 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed on tlie 
premises.

EMIL J UN KE
1117 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 601 lias liven issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of tlie Alcoliolic Beverage Control Law al 
29 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed on tlie 
premises.

FRANK MESSINEO ’
29 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 820 has been issued Io the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
2258 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th? 
I > rem ises.

CARMINE CUCURULLO 
Roosevelt Bar & Grill

2258 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1124 has been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES RAY
301 Palmetto St., Brooklyn, N -Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2037 lias been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control l.aw at 
626 - 92 nd St., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN A. MALLEN
626 -- 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2055 has iieen issued to Hie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoliolic Beverage Control Law al 
373 Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed on the 
premises.

HENRY HOFFMAN
373 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2678 Ims iieen issued to tlie undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
1082 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tlie 
premises.

CLASSON BAR & GRILL, INC.
1082 Fullon St., Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tol.: Glenmore 5-6191

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1735 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2703 Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed off (lie 
premises.

JOHN PAPP1ANOU
2703 Avenue Z, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 6826 has be»n issued Io the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6809 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

WILLIAM SCHWARTZ
6809 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2 113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIGMUND R. TURCZANY
318 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y. j
NOTICE is hereby given that License No. j 
EB 1381 lias been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law at j 
142 Driggs Ave., Borough of Brooklyn, Į 
County of Kings, to be consumer! on the 
premises.

FRANCES PIOTROWSKI 
As Administratrix of the Estate of 

BENJAMIN PIOTROWSKI 
Park Bar & Grill

112 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby' given that License No. 
EB 1123 Ims been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of tlie Alcoliolic Bev< rage Control Law al 
17 Grove Street, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to lie consumed on tlie
premises.

TRAVIS BROS., INC.
17 Grove St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i s' hereby given that Liet-nse No.
EB 77 I Ims Iieen issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
5323 • 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tlie 
premises.

ANTON BOUR
5323 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1574 Ims been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Lawrence Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed off tlie 
premises.

CHARLES JAEGER
200 Lawrence Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1720 ims iieen issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
919 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed off tlie 
premises.

ROSE SALVATORE
9 19 DeKalb Ave.. Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

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

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

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLDWaHM Visokiausių Rūšių

TRADE IT IN FOR A

I7JEWEL
Bulovai

ŽIEDAI -

Estonu Fabrikai Bus Tvar
kiai Suvalstybinti

Tallinn, Estonija.—Sovie
tine estonų valdžia sudrau
dė darbininkus, kad jie pa
tys, pagal savo nuožiūrą, 
neturi pervedinėti fabrikus 
ir kitas biznio įmones į vals- 
stybės rankas. Estonijos vy
riausybė pareiškė, kad ji
nai pati rūpinsis tvarkiai ir 
sistematiškai suvalstybinti 
tas įmones.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1868 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WALTMAN
180 Hull St.. Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 696 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a> 
80 Avenue O, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th? 
premises.

HERMAN BRANDSTATER 
Margie Sweet Shop

80 Avenue O, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 791 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1713 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th? 
premises.

MINNIE KR1NSKY 
Famous Kosher Delicatessen

1713 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1738 1ms iieen issued to tlie undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
353 — 17th Street, Borough of Brooklyn, 
County' of Kings, to be consumed off the 
premises;

JOSEPH M. CH0DK0WSK1
353— 17th St., Brooklyn, N. Y.

a—--------------------------------------- a

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

į----- --------------------------------------—-w
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nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT:
LIPTON :

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tarpe •
Graliam & Manhattan Avės. •

Tel. Stągg 2-2173 e 
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą •

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje’*.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1619 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a< 
43 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DANIEL HANAWAY
43 Hicks St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 24.’7 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Evergteen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off, the 
premises.

ANNA ZABOLOTNY z
89 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1631 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section- 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
356 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MOLLIE & MARY LEVINTON 
356 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2591 has been issued to the undersigned 

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

117 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

PETER MEHL
117 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2127 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
113 Prospect PL, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

WERNER MEYER
113 Prospect Ph, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6907 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10J 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2277 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROBERT E.. FREY
2277 McDonald Ave., JSJjouklyn, N. Y.

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1615 License No. L. 886

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus ir Likerius 

karnoj

Manhattan Liquor Store

Reikia Pirkti Patin- 
Krautuvej

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

S

INI OU»(M OiSIlUIICCO

Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės 'ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūsles Nesveikumai ir kitos 
Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėk
mingai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zins su 
Pasitikėjimu. Atskiri pasitarimų kam

bariai Vyram ir Moterim
Laboratorija, Kraujo ir šlapumo Tyrimai, X-Rays 

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
110 East 16111 St, N. Y.

(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos) 
Tarp Union Sq. ir Irving Pi.

VALANDOS: 9 A. M.-8 P. M.; Sek
madieniais: 9 A. M.-2 P. M.

» NMMl
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NewWko^/Z^fŽinios
Buvo Konferencija Ap
gynimui Amerikos Tra

dicijų ir Laisvių
Kada viešpataujanti klasė 

stengiasi Jungtines Valstijas 
įtraukti į karą, tai tuo kaitų 
reakcija didėja, kad susilpni
nus darbo žmonių pasiprieši
nimą karui, kad daugiau pa
vergus darbininkus karo rei
kalams, kad turčiai galėtų 
daugiau pasidaryti pelnų. To
dėl auga reakcija prieš komu
nistus, sveturgimius, darbo 
unijas, stengiamasi įvesti ver
stinas kareiviavimas ir pana
šūs žygiai.

Kad reakcinius žygius at
remti, tai New Yorke susida
rė platus, masinis komitetas: 
“The New York Conference 
for Inalienable Kights, Room 
1402, 305 Broadway, New 
York City, kuris ir sušaukė 
pirmadienį, liepos 29 dieną, 
Town Hali Svetainėje konfe
renciją. čia buvo svarstoma 
kaip apginti darbininkų teises, 
jaunuolių teises, kad nebūtų 
laužoma Amerikos garbingos 
tradicijos ir įvedamas versti
nas kareiviavimas, sveturgimių 
teises ir panašūs dalykai. Ma
nome, greitai gausim.e konfe
rencijos nutarimus ir jie bus 
paskelbti dienrašty j. Tai bus 
planai tolimesniam veikimui 
New Yorke— sekite juos.

Išvyko 21 Katalikų Ku
nigas į Tolimus Rytus

Surengta didelės iškilmės 
išleidžiant 21 katalikų kunigą 
į Tolimus Rytus. Pamaldas at- 
aikė kunigas James E. Walsh. 
Tie katalikų kunigai vyksta į 
Chiniją, Francijos Indo-Chi- 
nus ir kitas rytų kolonijas 
skleisti katalikybę. Kaip pra
eitis parodė, tai to’ki “misio
nieriai” būdavo niekas kitas, 
kaip pirmieji valdančios kla
sės žvalgai. Dabar Tolimi Ry
tai virto didelių varžytinių zo
na tarpe Japonijos ir Ameri
kos imperialistų, tai veikiau
siai, už tai prisėjo reikalas ir 
naujų misionierių.

Viešnios iš So. Bostono
Pereitą sekmadienį lankėsi 

Brooklyne (ir “Laisvėje”) d-gė 
Šukienė su dukrele .Olga, iš So. 
Bostono.

Viešnios pabuvojo “Laisvė
je,” paskui apsilankė Coney Is
lande ir žadėjo dar pamatyti 
Pasaulio Parodą.

Pasidžiaugdamos geromis ži
niomis iš Lietuvos, viešnios pa
aukojo savo dienraščiui “Lais
vei” vieną dolerį.

Geltonplaukė Šoko iš Auto
Geltonplaukė Bernice, 28 me

tų amžiaus, guli netekus sąmo
nės North Hudson ligoninėj. Ją 
ten atvežė tūlas Eric Berger, 
kuris sako, kad jie abu važia
vo keliu, moteris buvo išsigė- 
rus, atsidarė automobilių ir šo
ko lauko pusėn. Skaudžiai su
žeista galva ir nukentėjo nuo 
sukrėtimo. Kol ji neturi sąmo
nėj ir negali dalykų paaiškinti, 
tai jos’ pristatytojas sulaikytas 
ištyrimui.

Nuodingi Dūmai Kankino 
Virš 1,500 Žmonių

Kilo gaisras krautuvėse 
809-821 Southern Blvd, Bronx, 
kur buvo sudėta gumas ir tūli 
chemikalai. Pasiskleidė baisus 
tiršti, kartūs, smaugianti ir 
kankinanti dūmai. Virš 1,500 
žmonių bėgo, klupo, dėjosi 
prie bumų šlapias skepetaites. 
Daugelis iš jų sunkiai susirgo. 
Gaisrą begesinant net 7 ug
niagesiai pritroško ir buvo su
teikta jiems pirmoji pagelba.

Pirkite Bilietus į "Laisvės” Ekskursiją
šį sekmadienį, rugp. 4 d. 

(August 4th), įvyks dienraš
čio “Laisvės” ekskursija trau
kiniu į Nolan’s Point Park, N. 
J.

Visa didžiojo New Yorko 
apylinkės pažangioji lietuvių 
visuomenė privalo remti šią 
ekskursiją, remti materialiai 
savo dienraštį.

Jau tik kelios dienos beliko 
iki ekskursijai. Rengėjai turi 
žinoti iš anksto, kiek žmonių 
važiuos, nes iš anksto reikia 
pranešti kompanijai ant kiek 
žmonių prirengti traukinį.

Tad prašome brooklyniečių 
tuojau kreiptis į “Laisvės” 
raštinę ir įsigyti bilietus iš 
anksto. Kaina $1.00 nuvažia
vimui ir sugrįžimui.

Newarkiečių, elizabethiečių, 
bayonniečių ir jerseycitiečių 
prašome pranešti per dienraš
tį, kur galima gauti bilietų, 
kad žmonės žinotų, kur kreip
tis, norėdami įsigyti.

Žinios Apie Brooklyno Siuvėjus
Trečiadienį, liepos 24-tą, į- 

vyko Lietuvių Kriaučių 54-to 
Skyriaus susirinkimas. Dėlei
šilto oro žmonių buvo mažai.

Iš finansinio raporto supra
tome, jog pirmam pusmety j iš
mokėta virš $2,800. Tai dau
giau, negu ben kokiais kitais 
metais. Didesnio išmokėjimo 
priežastis yra tame, kad šiais 
metais buvo Amalgameitų 

I Unijos 25-kių metų j ūbi Įėjus 
ir jįjį minint išsimokėjo dau
giau pinigų, kaip va: koncer
tui, vakarienei, paveikslams. 
Prie to, prisidėjo stambesnės 
aukos: Dariaus-Girėno staty
mui paminklo ir nukentėju
sioms nuo karo vilniečiams.

Tikietai ir Aukos
Nupirkta už $10 Lietuvių 

Am. Piliečių Kliubo pikniko 
tikietų. Taipgi ir Jurginės 
Draugijos už tiek pat.

Paaukota $10 Kalifornijos 
raštinių darbininkams, kurie 
veda bylą, kad išlaisvinus sa
vo unijos narius iš kalėjimo. 
Juos kalėjiman uždarė todėl, 
kad jie atsisakė duoti savo 
knygas peržiūrėti valstijos ty
rinėjimo komitetui, panašiam į 
tą pagarsėjusį Dies komitetą. 
Kalbami raštinių darbininkai 
priklauso prie CIO unijos.

Pikniko Raportas

Pikniko raportas dar nėra 
pilnas, bet jau galima pasaky
ti, kad liko pelno $249.90. 
Spėjama, jog pasieks arti tri
jų šimtų dolerių. Jeigu taip, 
tai pralenktų 1937 metų pik
niko pelną, kuris viršijo visų 
penkių metų piknikų pelnus.

1936 metais kriaučiai pa
naikino atskiras grupines 
pjovynes, sudarė vieningą vei
kimą ir nuo to jau praėjo pen
ki piknikai, kurie davė skyriui 
pelno $1,161.89. Tai nemaža 
suma pinigų. O kur yra dar 
balių pelnas?

Kalbant apie šios vasaros 
pikniką, — reikia pasakyti, 
kad Šimėno čermanas pardavė 
daugiausia tikietų.

Raportai

Unijos politinis nusistaty
mas yra tame, kad reikia rem
ti Roosevelto trečiąjį terminą, 
nes tai tik jis vienas gali su
mušti Willkies kandidatūrą į 
prezidentus. Į republikonų 
kandidatą unija žiūri prastai.

Iš Trade ’ Boardo (Amato 
Tarybos) pranešama, kad dau
giau nebus jokių atsišaukimų 
dovanojimui bausmių už dirbi
mą viršlaikių. Sykį pagavo dir
bant, užsimokėjai bausmę, tai 
ir užsimokėjai.

Delegatas Bubnys pradėda
mas savo raportą padėkavojo 
Michelsonui, kad viską perda
vė jam tvarkoj. Toliaus jis sa

Automobiliais važiuoti ne
patartina, nes parko savinin
kas už pastatymą automobilio 
rokuos 25c ir rengėjai nuo au
tomobiliais atvažiavusiųjų ims 
20c nuo asmens įžangos. O ku
rie užsimokės $1 ir atvažiuos 
traukiniu, tiems įžangos nebus 
—veltui įžanga.

Puikiausias pasimaudymas 
Hopatcong didžiajame ežere. 
Puikus laivukais pasivažinėji
mas, linksmas laiko praleidi
mas gražiame miške, kur yra 
daug stalų, daug suolų poil
siui. Bus skanių valgių ir gėri
mų. Taipgi bus muzika šo
kiam.

Maynardo pikniką šiemet 
sulijo. Nuo jo šiemet pelno 
gavome daug mažiau, negu 
gaudavome kitais metais. Tad 
visi “Laisvės” patriotai privalo 
rūpintis, kad pavyktų ši eks
kursija, kad ji nors dalinai at
pildytų tą trūkumą nuo May
nardo pikniko.

P. Buknys.

vo raporte žymėjo, jog jau 
veik visos lietuvių kriaučių šai
pos po biskutį juda, bet darbų 
nėra perdaugiausia.

Šimėnas serga ir jo dirbtu
vė uždaryta, nes nėra kam 
vesti tvarkos darbe. Taigi, Ši
mėno kriaučiai gal būt mau
dosi.

Kallbant abelnai apie dar
bą, tai pats gali suprasti kiek 
jo yra daug, kad liepos mėne- 
sis jau baigiasi, o New Yorke 
66-šios dirbtuvės dar durų ne
atidarė. Dilgelis laukia siūti 
kareiviškų uniformų, bet jos 
vis dar neprasideda.

J. Nalivaika, 
Skyriaus Koresp.

Lenkų Redaktoriai už 
Verstiną Karo Tarnybą 

Jaunuoliams
New Yorke laikė trisdešimts 

lenkų redaktorių konfėrenciją. 
Jie po to Lenkijos Pavilione, 
Pasaulinėj Parodoj, turėjo ska
nius pietus. Lenkų priešdarbi- 
ninkiškos spaudos redaktoriai 
priėmė rezoliuciją, kurioj pil
nai užgiria verstiną Amerikos 
jaunimo ėmimą į armiją ir ją 
pasiuntė prezidentui Roosevel- 
tui.

Abelnai, lenkų turtingieji 
sluogsniai turi stiprią spaudą, o 
su pagelba bažnyčios jie laiko 
lenkų mases paklusnume. Da
bar jų pozicija už verstiną ar
mijoj tarnavimą pilnai supran
tama, nes jie jau neturi daugiau 
vilties, kad Anglija atkariautų 
jiems didelę Lenkiją. Jie mano, 
kad tą padarytų Amerika, jei
gu ji įsiveltų į karą.

Trys Lėktuvų Nelaimės
Long Islande įvyko trys lėk

tuvų nelaimės. Vienas lėktuvas 
vairuojamas M. Vinickio buvo 
priverstas nusileisti. Tada iš
skrido jo j ieškoti lėktuvas ve
damas Povilo Saltainio ir jo 
pagelbininko M. B. Daivis. Jų 
lėktuvui kas tai pasidarė ties 
Wantang, kad jis iš 2,800 pė
dų nukrito iki 2 pėdų ir užka
bino langų rėmų krūvą. Lakū
nai nedaug -sužeisti, bet lėktu
vas pusėtinai apkultas. Tuo pat 
tikslu išskridęs kitas lėktuvas 
vedamas H. Brown ir J. Gra
ham taip pat susikūlė netoli 
Massapeque. Abu lakūnai ma
žai nukentėjo.

Trūkus ir nukritus didžiajam 
keltuvui LaGuardia orporte, 
penki plieno darbininkai išsi
gelbėjo nuo mirties spėjimu at- 
šokt iš pavojaus vietos, vienas 
tapo sužeistas.

| Komunistą Partija Pra
šo Sukelti $100,000 

Aukomis
New Yorko valstijos Komu-, 

nistų Partijos Komitetas išlei
do atsišaukimą į visus darbi
ninkus, pažangius biznierius ir 
profesionalus, kuriame prašo 
padėti sukelti rinkimų fondą. 
Komunistų Partijai bėgyj še
šių savaičių reikia sukelti 
$100,000. Partijos nariai pra
šomi skirti dienos uždarbį, ką 
daugelis ir padaro. Tuo kartu 
yra platinama kuponeliai, ku
riuos prašo simpatikų pasi
pirkti.

Kaitra Paveikė Arklį
Stovėjęs prie Fulton turga

vietės arklys ^nusprendė, kad 
kaitros jam perdaug ir nei iš 
šio nei iš to ūmai pasileido 
bėgti šuoliais iki pasiekė ir sta
čiai panėrė East Upėn prie 
Dover St. Gelbėtojų radosi 
daug, bet kaip ištraukti 1,500 
svarų gyvulį, buvo problema. 
Pagaliau jį iškėlė mechanišku 
keltuvu po poros, valandų dar
bo, kuriame prakaitavo gais- 
ragesių, policijos ir gyvulių 
globos departmentų eksper
tai.

Karščiai Kankina 
Gyventojus

šiemet ilgai New Yorke bu 
vo vėsus oras ir daugelis ka" 
bėjo, kad jau “vasaros ne 
bus”, kad “žemė atšalo.” Da 
bar kaip tik tenka nusivili 
tomis pranašystėmis. Jau grei
tai bus dvi savaitės, kaip New 
Yorko gyventojus kankina di
deli karščiai. Juos jaučia ir 
kitur, bet kur mažesni miestai, 
ūkiai, ten karščiai nėra taip į- 
kyrūs. New Yorke, kur kam
bariai maži, didelis susikimši
mas, tai karščiai tikra kanky
nė. Viena laimė, kad čia yra 
daug maudynių, tai žmonės 
skubinasi i jas. Bet ir ten di
delis susikimšimas. Pereitą 
sekmadieni j maudynes buvo 
išvažiavę iki keturių milionų 
žmonių. Coney Islande buvo 
apie 1.500,000 žmonių , tai, 
kaip silkių bačkoj. Riis Par
ke, Rockaway, buvo apie 
1,200,000.

Mirė
Anna Genevich, 58 m. am

žiaus. Mirė liepos 28 d., Hud
son City ligoninėj, Hudson Ci
ty. N. Y. Gyveno po antrašu 
1400 Jefferson Ave., Brook
lyne. Laidotuvės įvyks rug
pjūčio 1 d., šv. Jono kapinė
se. Kūnas pašarvotas namuo
se. Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva.

Juozas Katronaitis, 59 m. 
amž., 679 East 39th St., Broo
klyn, mirė liepos 27 d., Kings 
County ligoninėje. Kūnas pa
šarvotas namuose, bus palai
dotas liepos 30 d., ŠV. Jono 
Kapinėse. Laidotuvių apeigas 
prižiūri graborius Matthew P. 
Ballas (Bielauskas).

New Yorke 280 samdytojų 
nubausti bendrai $2,234 sumai 
už nepildymą darbininkų kom
pensacijos įstatymo.
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Lietuviui Rakandų Krautuve 
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION 

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tel EV 7-8451 'Brooklyn, N. Y.
|l =.......  ______ ____ _______ WWW VW WWW WWW WWW WWW WWW WWW

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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“Slaptas” Angly Lėktuvas
Buvo pasklidę girdai, kad j 

LaGuardia orlaivių laiką at
skris “slaptas” Anglijos orlai
vis su labai svarbia misija, 
šeštadienį ir sekmadienį ten jo 
laukta, nuolatos dižiuravo 32 
policininkai, bet tas lėktuvas 
nepasirodė. Klausimas ar jis ir 
skrido.

Didžiausias Amerikos Laivas
J New Yorko prieplauką at

plaukė naujas Amerikos lai
vas “America.” Jis nesenai- 
baigtas budavoti. Tai laivas, 
kuris turi 34,440 tonų įtalpos, 
gali vežti iki 2,500 keliaunin
kų. Jo išbudavojimas ir įrengi
mas atsėjo $15,750,000. Buda- 
vojo Newport News prieplau
kose.

SVARBUS IŠVAŽIAVIMAS
Sveikatos Kultūros Draugijos, 

Brooklyno skyrius rengia didelį Au- 
to-Busu išvažiavimą į Birutės Dar
žą, White Sulphur Springs, N. Y. 
Sekmadienį, rugpjūčio 4 d. š. m. Bu
šai išvažiuos 6:30 vai. ryte, nuo Lie
tuvių Piliečių Kliubo, Union Avė., ir 
Stagg gatvių važiuojantieji gali už
sisakyti sau vietas pas Draugijos 
sekretorių I. Kanaporių, Natural 
Health Foods Store 380 Hooper St., 
Brooklyn, N. Y. ,

Į ten ir atgal tik $2.00 kelionės 
lėšos kainuoja, meldžiu užsiregis
truoti nevėliaus kaip penktadienį, po 
piet rugpjūčio 2 dieną. — Išvažiavi
mo Komitetas. (177-179)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 9 kambarių nams, tik

tai biskutį 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)

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 aludė. Randa prieina
ma. Galima įsigyti ir degtinės lais- 
nius. Parsiduodama pigiai. Atsišau
kite j "Laisvės” ofisą, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (173-178)

LDS KUOPŲ VEIKĖJŲ 
ATYDAI

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

(177-178)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Agnieška Menkeliūnaitė, po 

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

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)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kampiniai (box) 

kambariai ir kartu maudynė. Renda 
žema. Prie Wilson Ave. gatvekario 
linijos. Savininką galite matyt nuo 
7 vai. vakaro, 284 Cooper St. 
(Ridgewood) Brooklyn, N. Y. — M. 
Stasiūnas. (177-179)

Išsirandąvoja krautuvė, 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 kreiptis pas: Mrs. H. Bush, 
56-10 Remsen Pl., Maspeth, L. L 

(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)

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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 auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

FRANK NORRIS

Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus 
Taipgi atlieku plytų ir 

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

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Telefonuokite: Flushing 9-4485

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

F. W. SHAUNS 
(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

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
[domiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

> H iu.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated 
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS 
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
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 BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO




