
Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

KRISLAI
Tokiems gerai visur. V
Pakurstymas prie karo.
Naujas gyvenimas ir

nauja dvasia.
Nuo vienų, prie kitų.

Rašo A. B.

t.... •.........asneas
Prašome visų “Lai

sves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.
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Prezidento Roosevelto Sū\ 
nūs Elliot bandė pasirodyti 
dideliu patriotu. Jis irgi sa
vanoriai įstojo armijom Bet 
dar neišvažiavus iš namų, 
Elliot jau tapo paskirtas 
kapitonu. Algos gaus po 
$200 į mėnesį ir dar $150 
pridečką išlaidoms.

Mat. Elliot prezidento sū
nus. Bet jeigu jis būtų dar
bininko sūnus ir tik tiek te
nusimanytų apie orlaivinin- 

. kystę, kiek dabar nusima- 
• no, tai turėtų pradėt iš pat 

apačios, prakaituoti už apie 
$25 į mėnesį ir imtų net 
penkius metus pasiekti ka
pitono laipsnį.

Argi tas neparodo, kad ir 
Jungtinių Valstijų armijos 
kapitonai ir oficieriai dau
gumoje yra privilegijuotr 
turčių klasės žmonės? V J

Bostone kongresuoja Am
erikos Legionas. ‘ Tai dau
giausia buvusiam kare buvę 
oficieriai, kapitonai ir kiti 
viršylos, kurie turi pinigų 
kasmet susivažiuoti ir gerai 
ūžti.

Šiame suvažiavime legio
nieriai prabilo šio krašto 
apsaugos ir karo reikalais. 
Girdi, jau jeigu mums fei- 
kėš kariauti, tai geriau ka
riaukime ant svetimos teri-

šis legionierių nusistaty
mas yra pakurstymas prie 
karo. Jie jau per seni, jiems 
armijon stoti ir mirti nebe
reikės. Bet šio legionierių 
žygio negalės užgirti mūsų 
jaunimas, kurie nenori savo 
jauną gyvybę pakišti po že
me kur nors Europoj, arba 
Azijoje.'

Gaudavome ir skaitydavo
me senosios Lietuvos laik
raščius. Gauname ir skaito
me laikraščius ir naujosios, 
laisvos Lietuvos. Teisingai 
vienas iš mūsų štabo išsirei
škė: Taip noris ir taip ma
lonu dabar skaityti 
vos laikraščius!

Lietu-

Lietu- 
Žodį.” 
senųjų

Gauname “Darbo 
vą” ir “Darbininkų 
Nepalyginsi prie 
Kauno laikraščių, kaip “Lie
tuvos Žinios” ir “Lietuvos 
Aidas”.

Naujoji spauda veidrodis 
Lietuvos liaudies darbų ir 
pasimojimų susikurti pra
bangų ir linksmą gyvenimą.

Suomija sutiko leisti Vo
kietijai siųsti savo armiją 
per jos teritoriją į Norvegi
ją. Mat, Vokietijai vande
niu siųsti kareivius Norve- 
gijon pavojinga, nes anglai 
gali nuskandinti.

Vadinasi Suomija tapo 
nazių įrankis karui prieš 
Angliją. O anais laikais ta 
pati Suomijos buržuazija 
buvo įrankis Anglijos ir 
Franci jos prieš Sovietų Są
jungą. Savo kailyje nerimo 
ir nerimsta.

Reikia nepamiršti, kad 
dabartinėje Suomijos vald
žioje labai svarbų vaidmenį 
lošia broliai socialistai. Mū
siškiai menševikai turėtų 
savo broliams suomiams da
bar pasrūti didelį pasveiki
nimą už patarnavimą Hitle
riui

No. 229 LAISVĖS ^iM2E-3878STBEET Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugsėjo (Sept.) 28, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII.

Roosevelt Uždraudė 
Japonijai Seną Ge

leži ir Plieną
Tuomi Prezidentas Baudžia Japonus už Įsiveržimą į Indo- 

Chiną; Dabar Pritruksią Geležies Japoną Karui

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas rugs. 26 d. 
patvarkė, kad nuo spalių 
15 d. bus leidžiama išvežt 
sena geležis ir plienas iš 
Jungtinių Valstijų tiktai į 
'Centralinę ir Pietinę Ame
riką ir į Angliją.

Šiuomi prezidentas pir
moj vietoj uždraudė plieno 
ir geležies laužo pardavinė
jimą Japonijai, nors jis ne
minėjo Japonijos vardo. Už- 
draudimą jis pašvelnino 
tuom, kad, sako, pačios 
Amerikos apsigynimui rei
kią taupyt seną geležį ir 
plieną.

Sulaikymas geležies ir 
plieno laužo nuo Japonijos 
yra bausmė japonam už tai, 
kad jie įsiveržė į Indo-Chi
ną, francūzų koloniją.

Iki šiol Japonija čia gau
davo 91% visos senos ge
ležies ir plieno, ką pirkda
vo iš užsienių. Nustoję šių 
metalų iš Amerikos, japo
nai iš niekur kitur negalės

Japonai Nužudė 15 
Civilių, “Ramiai Įei
dami” į Indo-Chiną
Haiphong, I n d o - C h ina, 

rugs. 27. — Japonų laivai 
vakar įgabeno 2,000 savo 
kariuomenės per Haiphongo 
prieplauką į Franci jos kolo
niją Indo-Chiną. Pirm išli
pant japonams iš laivų, jų 
lėktuvai bombardavo gele
žinkelio kryžkelę, suardė 
kelis namus, užmušė 15 ne- 
kariškių gyventojų ir su
žeidė 18. Vietinė francūzų 
vyriausybė u ž p r o te stavo; 
tada japonų komandierius 
paaiškino, kad bombardavi
mas įvykęs per klaidą.

Francūzai buvo iš anksto 
paskyrę patalpas japonams, 
ir kai japonai maršavo į tas 
patalpas, tai surikiuota 
francūzų kariuomenė trum
pai pasveikino japonus.

Šie japonų kariai atvyko 
pagal sutartį tarp Franci- 
jos ir Japonijos. Sutartis 
leidžia įgabent dar 4 ar 5 
tūkstančius japonų ir susta
tyt juos prie trijų oro laivy
no stovyklų, kurias francū
zai “laikinai” perveda japo
nams. Francūzai taipgi duo
da Japonijai teisę siųst sa
vo armiją ir karo pabūklus 
per Indo-Chiną į karo fron
tą prieš Chiniją. Sutartis, 
tačiau, neleido japonams 
sausuma ateit iš Chinijos į 

-Indo-Chiną. Vis tiek japo
nai praeitą sekmadienį sau
suma įsiveržė, iš Chinijos į 
francūzų Indo-Chiną, ke
liuose mūšiuose sukirto 
francūzus ir iki šiol užėmė 
ten du miestus, Dong Dan
gą ir Langsoną.

jų gauti tiek, kiek reikia ka
rinei Japonijos mašinai.

Pernai Japonija pirko iš; 
Amerikos 1,286,031-ną toną 
senos geležies, o šiemet per 
septynis pirmuosius mėne
sius — 662,738 tonus. Per 
paskutinius 6 metus japonai 
viso prisipirko 8 milionus ir 
500 tūkstančių tonų senos 
geležies iš Jungtinių Valsti
jų, ir iš to metalo, be kitko, 
jie pasistatė 500 tūkstančių 
tonų naujų karo laivų.

Anglija per septynis pir
muosius K mėnesius šiemet 
pirko Jš Amerikos 736,418 
tonų geležies ir plieno lau
žo, o Kanada—268,591-nąl 
tona, v

Prezidentas Rooseveltas 
n e u ž d r a u d ž ia Japonijai 
pirkt iš šios šalies naujai 
pagamintą plieną, bet toks 
plienas japonam būtų labai 
perbrangus. Nėra užginta 
Japonijai pirkt ir gatavus 
karo pabūklus iš Amęrikos.. 
Ale pagal pirmesnį prezi
dento įsakymą tokiem pir
kiniam japonai turėtų gaut 
specialius leidimus, o Ame
rikos valdžia gali neduot tų 
leidimu, v

Jau pirmiau uždrausta 
pardavinėt orlaivinį gazoli
ną Japonijai, bet paprasto 
gazolino tai japonai dar ga
li pirkt iš Amerikos, kiek 
tik jie nori.

Vokiečiai Sakosi Pa
darę Anglijai Didžių 

Kariniu Nuostolių

arti Ply- 
kareivines 
sunaikino 
sandėlius

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečiai oro 

bombomis Anglijoje sunkiai 
sužeidė Filton lėktuvų fab
riką, Plymoutho, Portlando 
ir Southendo prieplaukas; 
sėkmingai bombardavo an
glų karo laivus 
moutho ir anglų 
ties Dungeness; 
kelis fabrikus ir
p i e t - r y t i n ėję Anglijoje j 
pleškino Londono prieplau
kas ir sandėlius ir padarė 
ten daug gaisrų.

Anglijos bombininkai ne- 
phdarė jokios karinės žalos 
Berlyne ar kitur Vokietijoj, 
tik sunaikino šiaip kelis 
namus ir užmušė keletą ne- 
kariškių gyventojų.

Vokiečiai per dieną su
naikino 10 anglų orlaivių, o 
iš savo pusės prarado 8.

Vienas mažas vokiečių 
submarinas nuskandino ke
turis prekinius anglų laivus, 
viso 25,000 tonų įtalpos.

Washington. — Čionaiti- 
niai politikai sako, niekas 
nepasikeitė dėl to, kad Ja
ponija pasirašė karinę su
tartį su Vokietija ir Italija.

Anglą Šturmai Prieš 
Vokiečius

Anglų Pranešimas: •
London, rugs. 27. — An

glų orlaiviai naktį ir šian
dien iš ryto šturmavo Vo
kietiją kuo didžiausiu įtū
žimu; padegė karinius vo
kiečių punktus šiaurinėje 
Francijoje, Belgijoj ir Ho- 
landijoje; keliomis bombo- 

|mis apardė dvi didžiąsias 
i Berlyno elektros dirbyklas 
ir vėl bombardavo Tempel- 
hof orlaivių Stovyklą prie 
Berlyno. Vokiečių valdoma
me Franci jos, Belgijos ir 
Holandijos pajūryje anglai 
lakūnai užkūrė gaisrų eilę 
per virš 100 mylių.

Anglai sako, kad dabar 
jie kas naktį bombarduos 
Berlyną;

Anot anglų, tai vakar jie 
nušovę žemyn 31-ną vokie
čių orlaivį, o vokiečiai tik 8 
anglų lėktuvus.

Italai Taip Pat Grūmoja 
Jungtinėm Valstijom

Roma, rugs. 27. — Italų 
laikraščiai įspėja Ameriką, 
kad ji bus užpulta iš abiejų 
vandenynų, jeigu eis karan 
išvien su anglais prieš Vo
kietiją.

GESAI LONDONUI?

Washington. — Scripps - 
Howard laikraščių užsieni
nis redaktorius sakosi ga
vęs žinių, kad vokiečių la
kūnai keršys Londonui nuo
dingomis karinėmis dujo
mis už tai, kad Anglijos or
laiviai bombarduoja Vokie
tijos miestus.

OHIO TEISMAS
ATMETĖ KOMUNIS

TŲ KANDIDATUS
Cleveland, Ohio. — Šios 

valstijos sekretorius G. M. 
Neffner išbraukė komunis
tų ir kitų mažesnių partijų 
kandidatus ateinantiem rin
kimam. Komunistai kreipėsi 
į aukščiausią valstijos teis
mą; ir šis teismas rugs, 26 
d. visai atsisakė svarstyt 
komunistų bylą. ‘

Komunistų advokatai tad 
pareiškė, kad tai šiurpus 
laužymas piliečių teisių, ku
rias užtikrina šalies konsti
tucija.

E. Browderiui, komunis
tų kandidatui į prezidentus; 
J. W. Fordui — į vice-prezi- 
dentus, ir kitiem Kom. Par
tijos kandidatam buvo su

brinkta 34,500 piliečių para
šų, nors įstatymai reikala
vo tik 24,129 parašų. Komu
nistų priešai paveikė 6,700 
piliečių atšaukt savo para
šus, bet ir tada liko daugiau 
piliečių parašų komunis
tams, negu buvo reikalauja
ma.

Prisiekdintųjų posėdinin- 
kų teismas įkaitino šešis- pi
liečių parašų rinkėjus ko
munistams k a n d i d a tams, 
kad, girdi, jie “neteisingai 
išgavę tuos parašus.” 
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Nazių - Romos - Japo 
nų Sutartis prieš 
Ameriką ir Angliją

Vokietija, Italija ir Japonija Veiks Išvien Kariniai, Eko
nominiai ir Politiniai prieš Angliją jr Ameriką

Berlin, rugs. 27. — Vo
kietija, Japonija ir Italija 
šiandien pasirašė karinę, 
ekonominę ir politinę sutar
tį veikt išvien prieš Angli
ją ir Jungtines Valstijas. Ši 
sutartis paveda Vokietijai 
ir Italijai padaryt “naują 
tvarką” Europoj, o Japoni
jai duoda teisę savaip per- 
tvarkyt Chiniją ir kitus 
Azijos kraštus. Sutartis ga
liosianti 10 metų.

Vokietija, Japonija ir Ita
lija padės viena kitai siekt 
savo tikslų tose srityse.

Ši sutartis nėra atkreipta 
prieš Sovietų Sąjungą. Vo-

kiečiai, japonai ir italai pa
sižada laikytis jau padary
tų su Sovietais sutarčių.

Jau sudaryta bendri Vo
kietijos, Italijos ir Japo
nijos komisija išdirbt pla
nus, kaip tos trys šalys san- 
darbininkaus prieš Jungti
nes Valstijas ir Angliją.

Po sutarties pasirašymui, 
Japonijos, Vokietijos ir Ita
lijos politikai pareiškė, tarp 
kitko, kad japonai ims į sa
vo globą francūzų koloniją 
Indo-Chiną ir Rolandų Ry
tinę Indiją.

Trukšmas Angly Seime dėl 
Jy Laivyno Prakišimo

London, rugs. 27. — Dau
gelis Anglijos seimo narių 
reikalauja išdiskusuot 
šoje sesijoje klausimą, 
yra kaltas, kad anglų 
laįvai buVo priversti
bėgt nuo Dakaro, francūzų 
prieplaukos miesto Vakari
nėje Afrikoje. Jie bombar
davo Dakarą tris dienas, iki 
pabėgo.

vie
kas 

karo 
pa-

Vichy, Franci j a, rugs. 27. 
—Francūzų vyriausybė tei
gia, kad anglų karo laivai 
pabėgo nuo Dakaro tik to
dėl, kad francūzai juos su
mušė.

Vokiečių Orlaiviai Nai
kina Londoną Žiauriau 

negu bet Kada
Anglai Praneša:

London, rugs. 27. — Dide
li būriai vokiečių orlaivių 
šiandien prasigrūmė pro 
anglų greituosius lėktuvus 
ir pro jų priešorlaivines ka- 
nuoles, ir bombardavo Lon
doną žiauriau negu bet ka
da iki šiol, kaip sako anglų 
komanda.

Vokiečių bombįninkai vėl 
visu smarkumu puola mies
tus pietinėje ir rytinėje An
glijoje.

Jie vėl sudegino ir suardė 
daug krautuvių ir kitų na
mų vidurinėje Londono da
lyje; užmušė didelį skaičių 
merginų darbininkių pieti
niame Londono šone.

Vokiečių lakūnai didžiau
siu įnirtimu atakavo Liver- 
poolį.

Anglai šiandien nukirto 
žemyn 20 vokiečių orlaivių.

Tai jau 21-na diena, kai 
vokiečių bombininkai be at
laidos degina ir griauna 
Londoną ir kitus Anglijos 
miestus.

ORAS.— Šį šeštadienį šil
čiau, dalinai apsiniaukę.

Japonai Grasina 
Keršyt Amerikai

Tokio, rugs. 27. — Japo
nų spauda grūmojančiai ra
šo prieš Jungtines Valstijas, 
kad jos skolina $25,000,000 
Chinijai ir uždraudžia ge
ležies ir plieno laužo išveži
mą į Japoniją. Sako, kad ja
ponai, keršydami, sulaikysią 
šilko žaliavos pardavinėji
mą Amerikai.

Japonų politikai pradeda 
kalbėt, kad galima būtų pa
daryt nepuolimo sutartį 
tarp Japonijos ir Sovietų 
Sąjungos.

Japonijos valdininkai šne
ka, kad jeigu Amerika eis 
kariaut prieš Vokietiją, tai 
Japonija kariaus prieš Ame
riką.
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ISPANIJA GREITAI IŠ
STOSIANTI KARAN

PRIEŠ ANGLIJĄ
Berlin, rugs. 27.— Ispani

ja dar oficialiai neprisidėjo 
prie Vokietijos - Italijos - 
Japonijos karinės sutarti/s 
prieš Angliją ir Ameyrką. 
Bet vokiečiu laikraščiai ra
šo, kad ir Ispanijoj “artina
si didžiojo sprendimo valan
da.” d

Sen. Clark Reikalau
ja Ištirt Angly Agen

tus Amerikoje

“Pasibaigė Taikos Stovis su 
Amerika,” Sako Japonų 

Karininkas
Shanghai, rugs. 27.—Vie

nas aukštas japonų karinin
kas užreiškė, kad Amerika, 
abar duodama naują pas

kolą Chinijai ir uždrausda- 
ma senos geležies išvežimą į 
Japoniją, tuomi “faktinai 
jau padarė galą taikai tąrp 
Jungtinm Valstijų ir Japo
nijos.”

Japonai grasina užkirst 
Amerikai pirkimą ■ įvairių 
jai reikalingų medžiagų iš 
Indo-Chinos ir iš Holandiš- 
kos Rytinės Indijos. O Am
erika pirko iš tos Indijos 
daugius cinos, gumos, chini- 
nos ir kopros.

n

|

Washington. — Demokra- Kritikuoja Rooseveltą, kad 
tas senatorius B. C. Clark 
rugs. 26 d. reikalavo, kad 
kongresas ištirtų žmones, 
kurie vadinasi Komitetu 
Remti Talkininkus ir Tuom 
Ginti Ameriką.

Senatorius Clark sako: 
“Tai pavojingiausias komi
tetas, kuris darbuojasi iš 
pasalų ir stengiasi paveikt 
kongresmanus ir senatorius, 
kad jie darytų tarimus An
glijos naudai.”—Šį komite
tą finansuoja Wall S try to 
turčiai.

Propagandos organizaci
jos, kurios dirba Anglijos 
naudai, dabar ragina Ame
riką parduot Anglijai kelis 
tuzinus didžiųjų bombinių 
orlaivių, kurie ’ priklauso 
Amerikos armijai ir 
nui.

“Tos organizacijos

Jis Paskyrė Savo Sūnų į 
Kapitonu

Washington. — Kai kurie 
senesni karininkai kritikuo
ja prezidentą Rooseveltą, 
kad jis paskyrė savo sūnų 
Elliottą oro laivyno kapito
nu. Sako, kad Elliottas ne
turi jokio karinio mokslo 
nei patyrimo toj srityj.

Nesą Skirtumo tarp Roose
velto ir Willkie

laivy-

New York. — čionaitinis 
dienraštis “Daily News” jau 
kelis kartus įrodinėjo, kad 
republikonų kandidatas j 
prezidentus Willkie taip ka
riškai stoja už Angliją, kaip 
ir Rooseveltas.. “Daily

sten-'News” ir kitais klausimais 
giasi įvilkt Jungtines Vals- nemato skirtumo tarp Rdo- 

kaip tvirtina suvelto ir Willkie o.

I

tijas į karą,”
senatorius Clark.

Farmerių - darbiečių še Hanoi, Indo - China.—Vis 
natorius Shipstead ir demo- daugiau . japonų armijos 
kratas senatorius Holt kri- veržiasi į Franci jos koloni- 
tikuoja Amerikos valdžią,‘43 Indo-Chiną. Francūzų 
kad ji davė visą valią An
glijos agentams Alfredui 
Duff Cooperiui ir N. Cow- 
ardui važinėti po visas 
Jungtines Valstijas ir saky
ti karines kalbas už Angli
ją viešuose susirinkimuose, r .. , ~ _

Chungking, Chinija. — 
Apart < kitų aukštų Japoni- nos 
jos karininkų, chinai kare kas 2 vai. po 12-kos naktį iš 
iki šiol užmušė 60 japonų šeštadienio į sekmadienį, 
generolų. Taip skelbia patys Reikės pasukt laikrodžius 
japonai. valandą atgal.

i vyriausybe reikalauja sus
tot Japonai nepaiso.

Pasukit Laikrodžius 1 Vai 
Atgal Šeštadienio Naktį
New Yorke ir daugelyje

H

itų valstijų užsibaigs “die- 1 j j 
os šviesos taupymo” lai- ’

i

mmmmb



-^Antras puslapis
——-■

k Seštad. Rugsėjo 28, 1940

BY

JAI S V
LITHUANIAN DAILY, PUBLISH

The Laisve, Ine, 
every day, except Sunday 

Established April 5, 1911
<27 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 

Tel. Stagg 2-3878 
President.............
Secretary-Treasurer . . 
Editor...............................

Jos. Kairys 
J. Gašlūnas 
Roy Mlzara

SUBSCRIPTTON RATES:
United States, per year ........................  $5.50
United States, six months -..................  $3.00
Brooklyn, N. Y., per year ---------------  $6.00
Brooklyn, N. Y., six months —............- $3.25
Foreign countries, per year ..................  $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ............._  $5.50
Canada and Brazil, six months --------- $3.00

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

Act of March 3, 1879.
—............................

Jurgelionis Ragina SLA Kuopas 
Remti Pabėgusius Pas Hitlerį Bu

vusius Žvalgybininkus
Po pereitojo SLA Seimo “Tėvynės” re

daktorius p. Jurgelionis darė žingsnį po 
žingsnio, kreipiantį SLA organą į sme- 
tonininkų-hitlerininkų organą. Jis išvadi
no Lietuvos žmones šunimis, kam jie nu
vertė fašistinį režimą, kam jie pasirinko 
naują santvarką, naują gyvenimą. Jur
gelionis pradėjo kampaniją už tai, kad 
įnešti į SLA narius nesantaiką. Jis pra
dėjo vienus SLA narius kurstyti prieš 
kitus; jis pradėjo kampaniją prieš tuos 
SLA narius, kurie džiaugiasi smetoniš
kojo režimo nuvertimu Lietuvoje ir įstei
gimu naujos santvarkos.

Logika reikalauja, kad, pasakius a, 
turi sakyti ir b. Jurgelionis tatai ir daro. 
Šios' savaitės “Tėvynėje” jis įdėjo atsi
šaukimą tūlo pas Hitlerį pabėgusio Sta
sio Kuzminsko, buvusio aukšto valdinin
ko smetoniškoje valdžioje.

Kuzminskas rašo, kad jis gyvena pas 
Hitlerį. Hitleris Kuzminską ir kitus pa
bėgėlius globoja: duoda jiems maisto, 
duoda jienis pastogę. Hitleris juos gra
žiai priglaudžia.

To neužtenka. Jurgelionis prašo SLA 
narių ir kuopų, kad jos rinktų aukas ir 
siųstų 
stems 
šelpti.

Mes
SLA narių pinigų ir jų siuntimas Hitle- 
rui, pastarąjį stiprins medžiaginiai ir po
draug padės pabėgusiems smetoninin- 
kams vesti visokias provokacijas prieš 
Lietuvą. Kitais žodžiais: p. Jurgelionis, 
neva ragindamas SLA narius remti sme- 
tonininkus—buvusius Lietuvos liaudies 
kankintojus,—jis, netiesioginiai, ragina 
remt Hitlerį.

Kas gi tie pas Hitlerį pabėgusieji, ku
riuos p. Jurgelionis ragina SLA narius 
savo aukomis remti?

Žemiau paduodame tūlų pabėgėlių 
vardus, kurie tilpo “Darbo Lietuvoje” iš 
š. m. birž. 25 d. Paduodame ir tūlų pro
fesijas. Tegu SLA nariai pasiskaito:

1. Mykolas Adomavičius, gyvenęs Kau
no mieste, Vokietaičio g. 5, buvęs valsty
bės saugumo departamento (žvalgybos) 
agentūros vedėjas.

2. Juozas Andrašiūnas, buvęs valstybės
saugumo departamento (žvalgybos) 
agentūros vedėjas. J

3. Vytautas Bliumfeldas, gyvenęs Pa
nevėžio mieste, Agronomijos g. 58. y

4. Feliciįonas Bortkevičius, buvęs vals
tybės saugumo (žvalgybos) policijos vir
šininkas.

5. Pranas Burba, buvęs valstybės sau
gumo (žvalgybos) departamento agentū
ros vedėjas.

6. Vladas Cibavičius, buvęs valstybės 
saugumo (žvalgybos) policijos Vilniaus 
apygardos vyr. valdininkas.

7. Tadas Chodakauskas, buvęs Panevė
žio miesto burmistras—Smetonos švoge- 
įŠs.

8. Stasys čenkus, buvęs valstybės sau
gumo policijos (žvalgybos) Vilniaus apy
gardos viršininkas.

9. Stasys česna, buvęs valstybės sau
gumo policijos (žvalgybos) ’Tauragės ra
jono viršininkas.

. 10. Albinas čiuoderis, buvęs valstybės 
saugumo departamento (žvalgybos) ypar-. 
tingojo skyriaus viršininkas. ••

11. Jonas Dagys, buvęs valst. saugu- • 
mo policijos (žvalgybos) Kauno apygar
dos vyr. valdininkas.
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12. Augustinas Galeckas, buvęs valsty
bės saugumo departamento (žvalgybos) 
agentūros skyriaus viršininkas.

13. Edmundas Gralius, buvęs pasienio 
policijos Tauragės baro vyr. policininkas.

14. Jonas Jadviršis, gyvenęs Panevėžio 
mieste, Pilies g. 14.

15. Pranas Jakys, buvęs valstybės sau
gumo (žvalgybos) ir kriminalinės polici
jos Šiaulių apygardos vyr. valdininkas.

16. Stasys Jakutis, buvęs valstybės 
saugumo (žvalgybos) policijos Kauno 
apygardos vyr. valdininkas.

17. Ipolitas Januškevičius, buvęs vals
tybės saugumo (žvalgybos) ir kriminali
nės policijos Šiaulių/ apygardos viršinin
kas. /

18. Kazys Jaras, buvęs valstybės sau
gumo (žvalgybos) ir kriminalinės poli
cijos Ukmergės apygardos agentūros ve
dėjas.

19. Vaclovas Kymantas, buvęs valsty
bės saugumo departamento (žvalgybos) 
vyr. valdininkas.

20. Albertas Laisvėnas, buvęs valsty
bės saugumo policijos (žvalgybos) Kau
no apygardos kvotų valdininkas.

21. Pranas-Otto Lepartas, gyvenęs 
Tauragės aps., Žygaičių valse., Smukutės 
km.

22. Aleksandras Lileikis, buvęs valsty
bės saugumo policijos (žvalgybos) Vil
niaus apygardos inspektorius.

23. Kazys Mačiulis, buvęs valstybės 
saugumo departamento (žvalgybos) ži
nių skyriaus viršininkas.

24. Kazys Matulis, buvęs valstybės 
saugumo policijos (žvalgybos) Kauno 
apygardos viršininkas.

25. Pranas Meškauskas, buvęs valsty
bės saugumo departamento (žvalgybos) 
inspektorius.

26. Stasys Milčius, buvęs valstybės sau
gumo policijos (žvalgybos) Kauno apy
gardos vyr. valdininkas.

27. Kazys Musteikis, 
mieste, Būgos g. 24.

28. Aleksas Nakas, 
saugumo departamento 
valdininkas.

29. Jonas Norkaitis, 
mieste, Altų g. 6.

30. Juozas Pakulis,
saugumo (žvalgybos) ir kriminalinės po- 
licijos Šiaulių apygardos agentūros ve
dėjas.

31. Vladas Paragys, gyvenęs Panevėžio 
mieste, Naujamiesčio g. 20.

32. Povilas Plechavičius, gyvenęs Skuo
do miestelyje, Laisvės g. 6.

33. Juozas Reinys, buvęs valstybės sau
gumo policijos (žvalgybos) Kauno apy
gardos vyr. valdininkas.

34. Kazys Sirusas, buvęs, pasienio poli
cijos Tauragės baro policininkas.

35. Antanas Smetona, gyvenęs Kauno 
mieste, Prezidento g. 8.

36. Sofija Smetonienė, gyvenusi Kauno 
(rezidento g. 8.

“Laisvė” Rudens Laiku
Ateina ruduo, reikia ku

ro, reikia daug medžiagų 
įvairiems spaudos darbams. 
O iš vasaros sezono mūsų 
dienraščio iždas yra išsisė
męs. Tą gerai žino visi šir
dingi “Laisvės” patriotai ir 
stoja į paramą savo dien
raščiui. Štai keli skambūs 
žodžiai, kurie verti 
įsitėmy ti:
“Brangūs Draugai:

“Sveikinu savo 
dien$ištį “Laisvę”

visiems

mylimą 
ir visą 

štabą jos darbininkų. Kaip 
pranešėte, kad Maynardo 
pikniką sulyjo ir tai suma
žino dienraščiui . įplaukas, 
tai aš, kaip senas dienraš
čio ‘r 
šėrininkas, aukoju $3.00. (((
mais,

Daugiau aukų gavome se
kamai :

O. Žilinskaitė, Lawrence, 
Mass., $2.50.

Po, $1.00: R. Braus, Ro
chester, N. Y., Pranas Če- 
reška, Montello, Mass., Juo
zas Stankus, Emmaus, Pa., 
Benedict Duoba, Rochester, 
N. Y., Philip Kunz, B’klyn, 
N. Y., D. P. Lekavičius, 
Pittsburgh, Pa., Geo. Wa- 
reson, Brooklyn, N. Y., K. 
J. Vaškys, Brighton^JVIass. 
ir Marijona Misevičienė, 
Norwood, Mass.

Po 50c: J. P. Chepulis, 
Southbury, Conn., F. Na- 
vardauskas, Phila., Pa.,

Laisvės” skaitytojas ir Frank Norvaiša, Tunkhan- 
■ ■ ------ ( nok, Pa., Peter Stankevich,

Su Draugiškais Linke j i- Jamaica, N. Y. ir A. Matu-
nok, Pa., Peter Stankevich,

gyvenęs Kauno

buvęs valstybes 
(žvalgybos) vyr.

gyvenęs Kauno

buvęs valstybes

Chas. Strauss, 
.Thomas, W. Va.”

Tam pačiam tikslui drg. 
Peter .Lileikis, iš Brooklyno 
aukojo $5.00.

Štai trumpas laiškelis:
“Gerbiami. ‘Laisviečiai’:
“Prisiunčiu $10.00, iš ku

rių $5.50 už ‘Laisvės’ pre
numeratą ir $4.50 aukoju 
‘Laisvei’. Draugiškai,

1 J. Zaveckas,
Perth Amboy, N. J.”

hitlerinėn Vokietijon—pabegu- 
smetonininkams - hitlerininkams

puikiai žinome, kad rinkimas iš

mieste,
37. Henrikas Šalkauskas, gyvenęs Kau

no mieste, Mickevičiaus g. 9.
38. Juozas šavinis, buvęs valstybes 

saugumo (žvalgybos) ir kriminalinės po
licijos Ukmergės apygardos vyr. valdi
ninkas.
z 39. Stasys Tareila, buvęs valstybės sau
gumo policijos (žvalgybos) Vilniaus apy
gardos agentūros vedėjas.

40. Jadvyga Tūbelienė, gyvenusi Kau
no mieste, Dainavos g. 5.

41. Eduaidas Turauskas, gyvenęs Kau
no mieste, Perkūno ai. 11.

42. Ignas Urbonas, buvęs pasienio po
licijos Tauragės baro vyr. policininkas.

43. Stasys Vaičiulis, gyvenęs Panevė
žio mieste, Zitos g. 7.

44. Jonas Vailokaitis/gyvenęs Kauno 
mieste, Vienybės aikštė 8.

45. Petras Vainiūnas, gyvenęs Kauno 
mieste, Ivinskio g. 44.

Iš 45 pabėgėlių, apie 25 yra yra buvę 
žvalgybininkai,—visokį žvalgybos virši
ninkai.

Kas buvo, toji smetoniška žvalgyba?
Ogi tai tokia įstaiga, kuri per arti 

14-ką metų persekiojo, kalino, kankino, 
! siuntė katorgosna ir žudė visus Lietuvos 
i žmones, katrie išdrįso ištarti žodį už de

mokratiją, už žmonių laisvę!
Su žvalgybininkais Vokietijon bėgo 

Smetona, Smetonienė, Tūbelienė, Choda- 
kauskas (Smetonos švogeris, apvogęs 
Panevėžio miestą, kurio burmistru jis 
buvo), Vailokaitis ir eilė kitų. Vis tai 
buvusieji Lietuvos valdovai, kurie per 
14-ką metų Lietuvą valde, Lietuvos liau
dį engė, spaudė, išnaudojo! Vis tai as
menys, kurie Lietuvos varguomenės cen-

valdžia ir liaudies seimu.
Liaudies seimas

Pirmiausiai krinta į akis 
buvo gatvių siaurumas ir bažny- 

rinktas visų piliečių ir kan- čių gausumas. Namai yra 
didatai buvo , tikri liaudies seno stiliaus, kai kur mato- 
sūnūs. j si ir moderniosios technikos

Dabar pradėsim apie kas- statybos.
dieninį mūsų gyvenimą Daug kur buvau išvaikš- 
Bendrai paėmus, tai negali- . . *. išlandži • tet 
ma vaizdingai viską apibu- neiš k si. Buvau 
dinti, bet maždaug kaip a lankti <n0 kal 
luXbfiklenUSVleS1U mU’ su > Trijų kryŽhi 
sųTZ U , -i . . . kalną, Vilniaus Katedrą irKalbant apie ūkininkus,- *b Mt mažesni baž. 
mažažemius, tai šie gi gaus ny<$ ir smulkesnių pastatų, 
daug lengvatų. Liaudies i _ T/ m i *->•
seimo yra nutarta nusavin
ti visi stambieji ūkiai,—pa
likti tik tiek žemės, kad ga
lėtų ją apdirbti vien tik šei
mos nariai be jokių samdi
nių. Didžiausia norma yra 
palikta 30 ha. žemės. Visai 
suprantama, kad tiek žemės 
visiškai užtenka ūkinin
kams.

Mažažemiams ir beže-
žemės,

lis, Jersey City, N. J.
Gražus žiupsnelis para- miams pridės tiek 

mos, puikus supratimas sa- kad jie galėtų patys pragy- 
vo dienraščio reikalų. Tiki
mės, kad ir kiti dienraščio 
skaitytojai paseks aukščiau 
suminėtus draugus.

Dabar visi turime rūpin
tis, kad mūsų dienraščio va
jus gavimui naujų skaityto
jų pavyktų. Kiekvienas 
“Laisvės” skaitytojas yra'nebus įvesta. Pasiliks vidu- 
prašomas gauti savo dien- tipiškų ūkių valdymo siste- 
raščiui nors po vieną naują — - -j------

skaitytoją.
“Laisvės” Administracija.

Laiškas iš Laisvos Lietuvos
Philadelphietis Viktoras 

Kaziniauskas (V. Kazen) 
gavo iš Lietuvos 
giminaičių net tris laiškus 
ir prisiuntė “Laisvei”. Že
miau paduodame tas vietas, 
kurios liečia Lietuvoje pa-

nuo savo

Pirmas Laiškas
Mylimas brolau ir broliene!

Labai mes visi esame pa
tenkinti dovanomis, kad jūs 
manęs nepamiršote ir išpil- 
dėte mano prašymą... 
Brangieji, parašykite, kaip 
pas jus dabar girdėt. Gal 
toks pat sumišimas, kaip 
pas mus Lietuvoje. Mes tai 
buvome labai nusiminę, kai 
užėjo rusų kariuomenė. Bet 
dabar kol kas tai nieko blo
go iš jų nematome. Tik Die
ve saugok, kad tik nebūtų 
karo, tai viskas bus gerai. 
Gal visi susilyginsime, ne
bebus tų biednų, visų skriau
džiamų ir stumdomų. Da
bar tai prie kiekvieno gali 
prieiti, netaip, kaip pirmiau 
būdavo. Pirmiau pasižiūrė
davo, kaip atrodai. Jeigu 
apsirengęs poniškai, prieisi. 
O jeigu vargšas, tai ateik 
kitą dieną, dabar laiko ne
turiu. Tai matote, kokia bu
vo teisybė ant svieto...

B. Kažinauskas,
Vidiškių paštas, 

Ukmergės apskr.

Antras Laiškas 
Brangus Dėde ir Dėdiene!

Dovanokite už tokį mūsų 
apsileidimą... Labai dėkin
ga esu už tokias dideles do
vanas.

Labai linksma būtų gy
venti, kad to karo nebūtų.

venti ir valdžiai šiek tiek 
atlygintų. Be to, dar ma
žažemiai ir bežemiai gaus 
paskolą trobesiams ir ki
tiems ūkio padargams įsi
taisyti.

Kolchozai ir sovchozai ar 
panašiai pas mus Lietuvoj

Aš labai gerą tarnybą turiu, 
gerai uždirbu, į mėnesį 60 
litų gaunu; dirbu pas dak
tarą. Darbas nėra sunkus. 
Šiaip tai pas mus linksma. 
Pas mus Lietuvoje gyvena 
nemažai rusų. Pradedam 
rusiškai mokintis kalbėti...

‘ . Stasė.
1940. VII. 28.
Kaunas.

ma. Bendram visu liaudies 
žmonių gerbūviui pakelt, 
SSSR daug ko naujo įnešė 
ir pagerino. Nuo šio laiko 
visi vargdieniai galės savo 
vaikus leisti į mokslą ar pa-1 
našiai.

Vienu žodžiu, gyvenimas 
pasuko kita linkme.

Paskutiniu laiku yra iš
leistas įstatymas, kuriuo 
yra nusavinami, suvalstybi
nami stambieji prekybos ir 
pramonės fabrikai. Šį įsta
tymą visi darbininkai, ūki
ninkai ir darbo inteligentai 
su džiaugsmu sutiko.

Nuo šio laiko’ turės iš
nykti darbo žmonių išnau
dojimas ir jų engimas.

Sugriuvus kapitalistinei 
valdžiai, turėjo pas mus 
įvykti daug reformų, pakei
timų.

Dabar Lietuvoje pragy
venimas nepabrangęs. Dar 
kai kurie dalykai atpiginti, 
pavyzdžiui: kaip būtas, 
elektra, žibalas ir panašiai.

Šį pavasarį, visi žmonės 
buvo nusiminę, kad gal rei
kės badauti,—mat, ilgai ne
buvo lietaus. Bet dabar vis
kas pasikeitė, vėl labai ge
rai atsigavo visi javai ir 
daržovės, nes buvo ir yra 
geras lietus, kurs išgelbėjo 
padėtį. Iš daržovių, šiemet 
bus daugiausiai tik agurkų. 
Vaisiai, daug kur bus iššalę, 
tik pas tuos, kurie iš ru
dens gerai prižiūrėjo, tai

Bendrai paėmus, Kaunas 
dabar gražiau išrodo. La
biausiai patiko, tai Vilniaus 
apylinkės, kurios yra ypa
tingai gražios.

Aš, apie Lietuvą rašyti 
tai rašau, bet norėčiau taip
gi sužinoti ir apie Ameriką. 
Jos dabartinę padėtį, poli
tiką ir kasdieninį visų žmo
nių gyvenimą. Daug ko no
rėtus parašyti, daug ko no
rėtus išsipasakoti, bet tam 
dalykui būtų permaža ir 
knygos.

Turiu nusipirkęs dviratį 
sportišką,—anksčiau turė
jau paprastą, tai su juo ma
nau daug kur apkeliauti po 
Lietuvą, — susipažinti su 
žmonėmis. O kai bus gali
ma, tai ir po visas SSSR 
tautas.

Mūsų visų sveikata yra 
pusėtina, kaip ir gali būti 
mūsų padėtyj.

Jūs, atrašykite, kaip lai
kotės, ar sveiki—Jūs dėdė 
ir dėdienė? Kaip gyvena 
Čialas ir Meri? ,

Visiems pažįstamiem, ap- 
siavusiem ir basiem 
kit širdingiausius 
mus nuo mūsų iš 
Lietuvos šalelės.

Dabar pas mus yra vasa- . 
ra; todėl siunčiu Jums kai 
ko prisiminimui iš savo dar
želio. Tegul Jums prisime
na skaidri jaunystė ir jos 
džiaugsmai su vargais, pra
leista tolimoj Lietuvos šale-

atiduo- 
linkėji- 
tolimos

Trečias Laiškas
Brangus Dėdė ir Dėdiene:

Labai dovanokite, kad 
taip išėjo su atsakymu. Nie
kas ir nemanė, kad bus ši
tokie laikai. Vis laukėm, 
kada pagerės laikai ir be 
baimės galėsim siųsti Jum 
laišką ir siuntinėlius. Bet 
belauk.dami—labai susitruk- 
dėm.

Mes visi labai džiaugia
mės, kad gavom viską, kas 
tik laiške buvo pažymėta.

Dabar pas mus Lietuvoje 
nauja valdžia. Senosios val
džios žmonės išlakstė po už
sienį. Visa valdžia yra Lie
tuvos darbininkų išrinkti 
žmonės. Kurie ir rūpinasi 
visais mūsų gyvenimo sun
kumais ir rūpesčiais.

Prieš SSRS atžygiavimą 
Lietuvon, visi tik gyveno 
abejonėmis. Dabar tos abe
jonės išsisklaidė kaip mui
lo burbulas.

Todėl ir visokiais šmeiž- dienų, panašus, rudens orui, 
tais, jei jie pasiekia Ameri- Šiaip, gyvenimas slenka 

|#ką, nereikia tikėti.
Žinoma, kad kol viskas tiek, 

susitvarkys, tai atsiras vi-

rudens gėrybėmis.
Šiuo laiku,' kai rašau laiš

ką, oras labai nusiteikęs 
- j blogai,—trūksta gražesnių

pamažu,

Tad viso geriausio, ir lin
kime Jums, dėdei ir dėdie-

(Tijsa ant 5-to pusi.)

Klausimai ir 
Atsakymai

KLAUSIMAS :
Gerbiama “Laisvės” Redakci

ja: Malonėkite per “Laisvę” 
atsakyti:

1. Ar galima prisirašyti prie 
Sovietų Lietuvos tiems, kurie 
yra jau patapę šios šalies pilie
čiais, kaip buvo paskelbta “Lai
svėje” ir ar reikės kiek užsimo
kėti?

2. Ar negalėtumėte per “Lai
svę” paaiškinti, kokie dabar 
Lietuvoje yra išleidžiami laik
raščiai, jūjų adresus ir .kainą, 
ir ar negalėtume mes amerikie
čiai jų užrašyti ten savo gimi
nėms ir draugams?

Draugiškai, M. P.
ATSAKYMAS:

1. Skaitykite rugsėjo 24 die
nos “Laisvėje” ant pirmo pus
lapio tilpusį Lietuvos vyriausy
bės pranešimą. Ten pasakoma,- ----- ------- pi pOOCTIYVHia, 

nepastebimai ir kas gali užsiregistruoti Lietu
vos piliečiais, o .kas negali.

2. Kol kas mes gauname tik- 
” Tai maž-

Neperseniausiai buvau
šokių negerovių. Bet laikas Vilniuj visų mūsų išsvajo- tai “Darbo Lietuvą, 
šalins visas tas negeroves, 1

Visi darbo žmonės yra miestas, žinoma daug kuo
labai patenkinti liaudies1 skiriasi nuo mūsų Kauno.

tam mieste. Miestas, kaip ir i daug Lietuvos vyriausybės or-

tais pralobo, įsigijo dvarus, bankus ir 
kitokius milžiniškus turtus.

Kai Smetonos viešpatavimui atėjo ga
las, kai įsikūrė liaudies valdžia, tai šitie 
visi Lietuvos liaudies neprieteliai, palikę 
savo dvarus ir bankus, bėgo pas savo 
globėją, pas'Hitlerį prašyti užtarimo, 
prašyti globos. Hitleris juos priėmė iš
kėstomis rankomis.

Na, ir šiandien Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje organo redaktorius ragina 
SLA kuopas remti tuosius Lietuvos liau
dies neprietelius, pabėgusius pas Hitlerį.

Šiandien p. Jurgelionis ragina SLA na-

1 ganas, dienraštis. Prenumera
tos kaina 3 litai mėnesiui. Iš
eina dvi laidos į dieną. Kiek 
yra metinė prenumerata, nepa
sakyta. “Darbo Lietuvos” adre
sas : Duonelaičio g. 
Kaunas, Lietuva.

Taipgi Kaune išeina 
Komunistų Partijos 
“Tiesa,” “Valstiečių 
tis,
'Bet mes jų negauname.

Beje, Kaune išeina “Darbi-

rius aukoti (netiesioginiai) Hitleriui sa
vo sunkiai uždirbtus dolerius!

Mes patariame SLA nariams neklausy
ti su sąžine ir visokiu padorumu atsisky
rusio savo organo redaktoriaus!

Mes patariame SLA nariams pareikšti 
savo griežtą protestą prieš p. Jurgelionį, 
kuris mojasi padaryti “Tėvynę” smeto- 
nininkų-hitleiininkų globėja!.. nįnkų žodis,” savaitraštis. Tai

Mes patariame SLA nariams neduoti ! darbo unijų organas. Prenume
ratos kaina metams 5 litai, 6 
mėnesiams 3 litai. Adresas: 
Vytauto pr. 57a, Kaunas, Lie
tuva.

Nr. 24,

Lietuvos 
organas 
Laikraš-

Kareivių Tiesa” ir tt.

nei vieno cento smetoniniatas hitlerinin
kams,—buvusiems žvalgybos viršinin
kams ir kitokiems Lietuvos liaudies prie
šams !

v /
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Lietuvos Darbo Inteligentijos Sveikinimai 
Liaudies Seimui

>

inžinie- 
Išskyrus 
visi kiti 
įkvėpimą

Po to, kai Lietuvos Liaudies Seimas nutarė 
paskelbti Lietuvą socialistine tarybų respubli
ka, į fo sesijas rinkosi darbininkų ir valstie
čių atstovai Seimą pasveikinti, žemiau telpa 
Lietuvos darbo inteligentijos bendras sveiki
nimas, kurį Seime skaitė K. Korsakas:

Lietuvos Liaudies Seime! Su nepaprastu 
džiaugsmu Lietuvos rašytojai, menininkai, te
atralai, muzikai, žurnalistai, mokslo darbinin
kai ir visa plačioji darbo inteligentija sutinka 
istorinius Liaudies Seimo nutarimus, atidaran
čius mūsą kraštui šviesą kelią į naują gyve
nimą ir laimingą socialistinę ateitį (ploji
mas.)

Lietuvos darbo inteligentija drauge su vi
sa pavergta liaudimi gerai pažino kapitalisti
nės santvarkos jungą, neteisybes, terorą ir iš
naudojimą.

Ne vienas pažangus rašytojas smetoninio 
teroro po keletą metų buvo iškankintas kalė
jime, ne vieno knyga buvo cenzūros bjauriau
siai sužalota, išbraukyta ir net konfiskuota, 
ne vienam teko slėpti tikrąsias savo mintis ir 
|dėjas užmaskuotose alegorijose, vos atspėja
muose vaizduose. Menkučiai knygų tiražai ir 
dar menkesni honorarai neleido rašytojams at
sidėti vien kūrybiniam darbui, neleido ugdyti 
savo talentų—rašytojai buvo verčiami papil
dyti smulkiosios biurokratijos kadrus arbaz 
nenorėdami atsisakyti kūrybinio darbo, pusba- 
džiauti. Ne geresnė buvo ir plastinio meno 
kūrėjų, ir muzikų, ir artistų, ir 
rių, ir mokslo darbininkų būklė, 
keletą smetoninio dvaro favoritų, 
skurdo ir menko troškiose, kūrybinį
užgniaužiančiose, įvairiausių niekingų sava
naudiškų intrigų apipintose sąlygose—tas in
trigas palaikyti, plėsti ir jomis, lyg lipiu vo
ratinkliu apraizgyti visą mūsų kultūrinį gyve
nimą—buvo aiškiausias smetoninio režimo in
teresas. Platus bibliotekų tinklas, gausūs liau
dies chorai, dažnos, visai liaudžiai prieinamos 
meno -parodos, kiekvieną šalies kampą pasie
kiąs meniškas teatras, krašto elektrifikacija, 
planinga urbanistinė statyba, intensyvus moks
linių tyrimų ir darbo organizavimas buržua
zinėje, kapitalistinėje Lietuvoje buvo ir ligi 
pat paskutiniosios dienos liko tik tolima, visos 
pažangiosios inteligentijos ugdyta svajonė, į 
kurios reiškėjus reakcinė valdančioji klika vi
sada žiūrėjo kaip į pavojingus savo priešus 
(plojimas). Šiandien, kai kapitalizmui mūsą 
krašte trenktas mirštamas smūgis, kai Liau
dies Seimas savo istoriniais sprendimais pa
kirto buržuazijos viešpatavimo pagrindą, visa 
Lietuvos darbo inteligentija gali atsikvėpti pil
na krūtine laisvai ir nevaržomai. Ji siunčia 
prakeikimą tamsiajai praeičiai ir džiaugsmin
gai sveikina naująją, tikrai liaudišką ir tikrai 
kultūringą Sovietą santvarką (ovacijos).

Darbininkų, valstiečių ir darįjo inteligenti
jos Sovietų valdžia—toji krauju ir kančiomis 
revoliucinėse kovose išugdyta Lietuvos liau
dies svajonė—šiandien jau yra tapusi kūnu. 
Liaudies Seimas, nutardamas įvesti Lietuvoje 
Sovietą valdžią, įvykdė karščiausią mūsą dar
bo žmonių troškimą—kapitalistinės santvar
kos panaikinimą. Tegyvuoja nuo šiol vienin
telė teisinga ir geriausiai liaudies reikalus ati
tinkanti Sovietą valdžia Lietuvoje! (ovacijos). 
Darbo inteligentija dabar atiduos liaudžiai vi
sete savo jėgas ir visus savo sugebėjimus: ra
šytojai—geriausias savo knygas, poetai—gra
žiausius savo eilėraščius, muzikai — įspūdin
giausias savo kompozicijas, artistai—talentin- < 
giaūsią savo vaidybą, mokslininkai — giliausį' 
savo žinojimą, architektai, inžinieriai, techni
kai—naudingiausius savo projektus (ploji
mas) .

Bet kad Sovietų valdžiai Lietuvoje būtų pa
dėtas nesugriaunamai tvirtas pagrindas, reikia 
tučtuojau panaikinti mūsų šalyje banką ir 
dvarų viešpatavimą (ovacijos). Mes neabejo
jame, kad Liaudies Seimas ir-čia padarys savo 
lemiamąjį sprendimą, vaduodamasis liaudies 
valia. Lietuvos inteligentija su tvirtu įsitikini
mu jungia savo balsą prie liaudies reikalavimų 
suvalstybinti stambiuosius bankus bei stam
biąsias pramonės įmones ir nacionalizuoti dva
rininkų žemę, atiduodant ją amžinai tiems, 
kurie patys ją purena ir apsėja (plojimas). 
Nuo šiol Lietuvos inteligentija nebeturi būti 
pūdoma ir žalojama kapitalistinės eksploata
cijos pagimdytų savanaudiškų, niekingą sie
kimų įsigyti sau “centrus”', dvarus, susikrauti ■ 
bankuose kapitalus ir tuo būdu sukurti vadi
namosios lietuviškos buržuazijos bei dvarinin
kijos luomą. Dabar mūsų inteligentijai iškyla 
prieš akis kitoks, nepalyginamai prasminges
nis ir kilnesnis tikslas: dirbt tikrąjį kūrybinį 
darbą, skiriant geriausias savo jėgas liaudies

Naujos Knygos

gerovei ir visu ryžtingumu statant socialis
tinę plojimas). Už tai, kad Liaudies
Seimas savo nutarimais, be abejo, patikrins 
inteligentijai šį šviesų, prasmingą kelią—jam 
priklauso didžioji mūsų padėka (ovacijos).
* Trūksta žodžių išreikšti pritarimą, tam 
Liaudies Seimo nutarimui, kuriuo išlaisvintoji 
Lietuva įjungiama į didžiąją laisvąją Sovie
tą Sąjungos tautu šeimą (plojimas). Tik susi
jungusi su Sovietu Sąjunga, Lietuva jausis 
visai saugi, ginama nenugalimos Raudonosios 
Armijos, (plojimas). Tik įėjusi į galingosios 
Sovietą Sąjungos sienas, Lietuva pąsieks sa
vo suklestėjimo ir visuotinės gerovės. Tik pri
ėmusi ir įgyvendinusi Stalino Konstituciją, 
Lietuva patikrins ir savo darbininkams, ir sa
vo valstiečiams, ir savo inteligentijai darbą, 
gerovę ir laisvę (ilgas plojimas). Tik gyve
nant Sovietų Sąjungos ribose išaugs ir sukles
tės Lietuvoje menas, literatūra, teatras, moks
las, kultūra. Tik vadovaujama drauge su ki
tomis Sovietų Sąjungos tautomis didžiojo tau
tų vado Stalino, Lietuva netrukdomai žengs į 
šviesią socialistinę ateitį. Lietuvos darbo in
teligentija, mokslo ir meno kūrėjai sveikina šį 
išmintingą Liaudięs Seimo nutarimą prašyti 
priimti Lietuvą į Sovietų Sąjungą (plojimas). 
Už šio prašymo patenkinimą jau iš anksto 
siunčiame karščiausią Lietuvos inteligentijos 
padėką Sovietų Sąjungos tautoms, Sovietų Są
jungos Aukštajai Tarybai ir mūsų liaudies iš
vaduotojui, visų tikrojo meno ir mokslo kū
rėjų bičiuliui ir įkvėpėjui Didžiajam Stalinui. 
(Atstovai atsistoja, plojimas, šauksmai “va
lio”).

šį darbo inteligentijos sveikinimą pasirašė: 
Salomėja Neris, K. Boruta, prof, šalčius, doc. 
Galaunė, sol. Grigaitienė, Tallat-Kelpša, Ma
žeika, Bukša, prof. Gruodis, K. Korsakas, prof. 
Stasys Šimkus, Dr. Girdzijauskas, doc. Matu
lis, inž. Kolodnas, prof. Z. Ivinskis, Dovydas 
Umru, Alperavičius, Žilionis, Zimanas, Gudai
tis, St. Žukas, Grybauskas, J. Jurginis, Jo
nas Šimkus, Kymantaitė, Jonas Marcinkevi
čius, Kelbauskas, Juozapaitytė, Lukošius, doc. 
Dagys, Tarabildienė, Julius Būtėnas, A. Rū
kas, Landanskis, V. Knyva, agr. Vazalinskas 
ir daugelis kitų.

KAUNAS — KULTŪROS NAUJIENOS. 
Pastaruoju laiku išleidžiama daug naujų ori
ginalių, lietuvių autorių, ir verstinių knygų. 
Spaudos Fondas, kuris jau ligi šiol yra išleidęs 
Basanavičiaus, Napoleono, Nanseno, Mende
lejevo ir Vagnerio biografijas, dabar baigia 
spausdinti žymaus rusų kompozitoriaus Petro 
Čaikovskio biografiją, taip pat šiomis dieno
mis išleidžia Stalino veikalą “Leninizmo pa
grindai” ir Viktoro Prėskienio “Lenino naujo 
tipo partija.”

Mažosios Lietuvos praeities tyrinėtojas is
torikas Dr. Jonas Remeika paruošė spaudai 
Mažosios Lietuvos smulkiąją tautosaką “žmo
nių išmintis” ir išverstą Wustendorferio apy
saką iš senųjų prūsų gyvenimo “Patulnė ir 
Tyrūnė.” Autoriaus jau yra išleista “Preky
ba Nemunu nuo 14 amžiaus pradžios iki 1430 
m.” “Ką kalnęliai pasakoja,” “Lietuv. praeities 
vaizdai” ir “Kai dar amžina ugnis ruseno.” 
“Sakalas” leidžia poetės Salomėjos Neries dvi 
poemas: “Eglė žalčių karalienė,” ir “Našlai
tė,’” kuriose yra ataustos mūsų liaudies pasa
kos. Buv. šv. Kazimiero knygynas išleidžia 
Jono Mercinkevičiaus didžiulio romano trilo
gijos pirmąją dalį—“Baudžiauninkai.” • Pa
ruoštos spaudai ir kitos dvi trilogijos dalys: 
“Valančius” ir “Muravjovas.”

Rašytojas Liudas Dovydėnas paruošė spau
dai naują novelių rinkinį jaunimui, kur pie
šiami valstiečių ir miesto jaunimo netolimi 
laikai, ypač iškeliamas smetoninis režimas.

Rašytojas Kazys Janka/uskas-Janonis para
šė naują romaną iš netolimos praeities gyve
nimo, kur piešiama skurdi .valstiečių buitis ir 
darbininkų dalia.

Eilėraščio rinkinio “Posmai” autorius, po
etas Antanas Rūkas baigė rašyti poemą apie 
žemaičių krašto garsųjį svieto lygintoją, bau
džiavos laikų plėšikų, vadą Tadą Blindą, taip 
pat ruošia spaudai lyrikos rinkinį su savo nau
jausiais eilėraščiais.

Jonas Mackevičius-N ordas paruošė spaudai 
keletą pasakų vaikams: “Peliukės Micės laiš
kai iš Lietuvos užsieniečiams peliukams.” Kny
ga skiriama Lietuvos krantui pažinti. Be to, 
įdomią pasaką “Pašto ženklų karalius” ir

“Lietuvos žvirblio čirkšlio istorija,” kuri pa
rašyta pagal Amerikos archyvų duomenis. 
Baigė rašyti “Vaikų pasakos” II tomą.

Poetas Kazys Jakūbėnas paruošė spaudai 
eilėraščių rinkinį vaikams “Šimtas vyturėlių,” 
kuris sudarys apie 200 pusi. tomą. Į rinkinį 
įeina ir tie eilėraščiai, kurie Smetonos cen
zūros nebuvo praleisti.

Juozas Krūminas išleidžia lyrikos ir poemų 
rinkinį su daug gražių ir aktualių dalykų, ku
rių smetoninė cenzūra neleido spausdinti.

Rusą autoriai lietuviškai. Knygų leidykla 
“Raudonoji Vėliava” išleido žymaus rusų 
jumoristo M. Zoščenko biografinę apysaką 
“Ęasakojimai apie Leniną,” įžymaus rusų kla
siko Katajevo apysaką “Aš darbo liaudies sū
nus” (to paties autoriaus jau išleista “Bal
tuoja burė tolumoj”), pagarsėjusio rusų rašy
tojo J. S. Turgenevo apysaką “Pavasario'srau
tas,” be to Maksimo Gorkio novelių knygą 
“Draugai”, Furmanovo — “Čapajevą” ir A. 
Makarenko romaną “Vėliavos bokštuose.” 
“Šviesos” knygynas išleidžia žinomos švedų 
rašytojos Sally Salminęn dviejų tomų roma
ną “Ilgasis pavasaris” (tos autorės romanas 
“Kotryna” išleista jau anksčiau).

Nikalojaus I Laiškas 
Apie Lermontovą

Philadelphia, Pa.

Smetonininkų Aimana

Neaidi tas riksmas mūs didis, 
Kurs, manėme, svietą išgydys 
Nuo plintančio dažo raudono, 
Ką ardo nervus mūsų pono.

Jau pasninką skelbiam septintą, 
Bet dažas raudonas vis plinta,— 
Rytai, vakarai vis parausta, 
Erdvyną krauju matom praustą. . .

Mūs gerbiamą juodąją skraistę 
Raudoni dažai jau nušvaistė,— 
Nei miglos, nei dūmai cigaro 
Prieš baimę akių neuždaro.

Kas bus, o kas bus, geradėjai, 
Kelius kas užstos tai idėjai, 
Kuri mums' tik baimę gabena, 
Ir griauja mūs santvarką seną?

Iš vieno, ei, stokim į būrį, 
Ir laužą didžiausį užkūrę, 
Matysim, kaip dažas raudonas 
Paskęs dūmuos taip, kaip ir monas!

Bet, ak!—dar bus laužas neblėsęs, 
O liepsnos raudonos vėl plėsis, 
Vėl prarajų žvelgsim bedugnėn, 
Priseis mum patiem žengt į ugnį. ..

Šuolio Sūnus.

Kaip žinoma, Nikalojaus I epocha—viena 
tamsiausių Rusijos kultūriniame gyvenime. 
Juk Nikalojus I daug prisidėjo prie to, kad 
žūtų didžiausia rusų literatūros pažiba— 
Puškinas, nemaža jis prikankino ir kitus ra
šytojus, kurie iš tikrųjų sudarė tikrą Rusi
jos pasididžiavimą,—ir genialiojo poeto Ler
montovo Nikalojus I nemėgo ir jį persekio
jo.

Neseniai iš naujo paskelbtas Nikalojaus 
I laiškas, 1840 m. rašytas imperatorienei, 
liečiąs*tada atskiru leidiniu išleistą garsiąją 
Lermontovo apysaką “Mūsų laikų herojus”. 
Šis laiškas pirmą kartą buvo surastas vo
kiečių istoriko T. šimano 1913 m. ir pakar
totas akademiko E. Taries 1921 m., tačiau 
ligi šiol Lermontovo biografai jį praeidavo 
nepastebėję. Tuo tarpu tai be galo įdomus 
dokumentas, nušviečiąs tiek Nikalojaus 1 re
akcingiausias pažiūras į literatūrą, tiek j 
patį Lermontovą, kurį jis, prieš pat parašy
damas savo laišką, antru kartu buvo ištrė- 
męs į Kaukazą.

“Aš perskaičiau “Herojų” ligi galo,—ra
šo Nikalojus I savo žmonai, — ir randu, kad 
antroji dalis pasibjaurėtina, visai verta būti 
madoje. Tai tas pats niekingų charakterių 
vaizdavimas, kurį randame šių dienų užsie 
nio romanuose. Tokie romanai gadina pa
pročius ir gadina charakterį. Nes, nors tokį 
dalyką skaitai su apmaudu, vis dėlto jis pa
lieka sunkų įspūdį, ir galų gale įpranti gal
voti, kad pasaulis sudarytas tik iš tokių in
dividų, kurie neva geriausius dygius atlieka 
dėl pasibjaurėtinų ir klaidingų priežasčių. 
Kokios turi būti pasekmės? Panieka arba 
neapykanta žmonijai. Bet argi tai mūsų že
miškojo gyvenimo tikslas? Juk ir be to 
yra palinkimo virsti ipochondriku arba mi
zantropu, kam gi tad panašiais atvaizdavi
mais skatinti ir plėtoti šiuos palinkimus! 
Taigi, kartoju, kad, mano įsitikinimu, ši pa- 

‘sigailėjimo verta (žalkaja) knyga rodo di
delį autoriaus sugedimą. Kapitono charakte
ris puikiai užbrėžtas. Kai pradėjau (skai
tyti) šią istoriją, tikėjausi ir džiaugiausi, 
kad, gal būt, jis. bus mūsų laikų herojus, 
nes šioje klasėje yra daug tikresnių žmonių 
už tuos, kuriuos paprastai taip vadina. Kau
kazo korpuse daug yra panašių žmonių, bet 
juos pernelyg retai tepažįsta; tačiau šiame 
romane kapitonas pasirodo kaip viltis, kuri 
nepasiteisina. Ponas Lermontovas neįstengė 
išvesti (ligi galo) šio kilnaus ir paprasto 
charakterio, ir pakeičia jį pasigailėtinomis,

(Tąsa ant 4-to pusi.)

pa-

pa- 
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Poetas Ant. Rūkas Laimėjo 1-mą Premiją
“Darbo Lietuva” (iš šių metų rugpj. 14 d.) 

praneša:
“Švietimo ministerijos paskelbto dainų teks

tų konkurso jury komisija iš kultūros reikalų 
departmento direktoriaus P. Juodelio, Radio
fono dirėktoriaus J. Banaičio ir rašytojų K. 
Borutos, J. Butėno ir L. Dovydėno, susirinkusi 
rugpjūčio 12 d. posėdžio, slaptu balsavimu už 
geriausius dainų tekstus paskyrė šias premi
jas : ,

“I premiją, 500 litų, už dainos tekstą ‘Mes 
su Stalinu’ (slp. Raudonajai Vėliavai).

“II premiją, 300 litų, už dainos tekstą ‘Ne
begrįš ta diena’ (slp. Andriui Kirtikliui).

“III premiją, 1501itų, už dainos tekstą ‘Iš
silaisvinimas’ (slp. Jurgiui Vaičiui).'

“IV premiją, 100 litų, už dainos tekstą 
‘Liaudies kariuomenės daina’ (slp. Jonui Pa
kluonių i) i?

“V premiją, 100 litų, už dainos tekstą ‘Liau
dies kariuomenės daina’ (slp. Būgneliui).

“Už 10 sekančių geriausių dainų tekstų 
skirta po 50 lt.: 1) už tekstą ‘Motulė’ 
Pašvaistei), 2) ‘Niekados nesugrįš’ (slp.
nui Pakluoniui), 3) ‘Darbo valstiečių daina’ 
(slp.’Raudonajam Artojui), 4) ‘Laisvės dai
na’ (slp. šermukšniui), 5) ‘Daina išlaisvintai 
tėvynei’ (slp. J. Rugiui), 6) ‘Nuo Šešupės...’ 
(slp. 666), 7) ‘Laisvam artojui’ (slp. J. S.), 
8) ‘Laisvės daina’ (slp. Vimbai), 9) ‘Laisvės 
daina’ (slp. K. Bangai) ir 10) ‘Sovietų Lie
tuva’ (slp. Varpsčiai).

Atidarius slaptuosius vokus su autorių pa
vardėmis, komisija nustatė, kad I-ji premija 
tenka Antanui Rūkui, II-ji premija—Kaziui 
Jakūbėnui, III-ji premija—Antanui Miškiniui, 
IV-ji premija—Juozui Kruminui ir V-ji pre
mija—Stasiui Lauciui.

“Už 10 sekančių geriausių dainų tekstų po 
50 litų tenka: 1) Jonui Graičiūnui, 2) Juozui 
Krūminui, 3) Kaziui Malinauskui iy Vladui 
Sąchockiui, 4) Stasiui Lauciui, 5) Vyt. Pe-

trauskui, 6) Vytautui Sirijos Girai, 7) Juo
zui Sideravičiui, 8) Albertui Baikščiui, 9) Kle
mui Juraičiui ir 10) Kaziui Malinauskui ir 
Suchovskiui.

“Dainų tekstų konkursu susidomėjimas bu
vo gana didelis. Jame dalyvavo per 500 as
menų iš įvairių' Lietuvos kampų ir net iš už
sienių, o dainų tekstų prisiųsta apie 1,500.

“Premijuotoms dainoms muzikai parašyti 
konkurso taisyklės bus paskelbtos vėliau.”

žemiau talpiname poeto Antano Rūko eilė
raštį, laimėjusį I-mąją premjją:

A. RŪKAS
MES SU STALINU

pa- 
slp. 
Jo-

Lietuva—šalis gražioji 
Kalvos, gojai ir laukai. 
Susiūbavo, sužydėjo 
Visas kraštas raudonai.

Tai dainuok, šalie gimtoji!
Tai į darbą su daina!
Tegu žydi, tegyvuoja
Mūs Tarybų Lietuva! 

žalios lankos, žalios girios, 
Sodai lūžta obuoliais. 
Užsimojo šaunūs vyrai 
žengti Stalino keliais.

Tai dainuok ir t.t. 
Nebeslėgs vargai gimtinės, 
Ponų, buožių nebebus: 
Laime Stalino tėvynėj 
Laisvas džiaugiasi žmogus. ’

Tai dainuok ir t.t. 
Mes«su Stalinu—į saulę! 
Mes su Stalinu—kovon! 
Tenedrįsta nieks pasauly 
Kelti koją Lietuvon!

Tai dainuok, šalie gimtoji!
Tai į darbą su daina!
Tegu žydi, tegyvuoja 
Mūs Tarybų Lietuva!

Liet. Taut. Pas. Kliubo Pareiš
kimas Šaukiamo 1-2 Rugs. Vi

suotino Seimo Klausimu
Liet. Taut. Pašeipinis Kliu- 

bas, laikytam visuotinam savo 
narių susirinkime savo name, 
928 E. - Moyamensing Avės, 
Phila., Pa., 8 d. rugs., svars
tant įvairius kliubo reikalus, 
priėjo ir išklausė raportą savo 
4 delegatų, kurie buvo išrinkti 
ir pasiųsti su įgaliojimais į 
šaukiamą vidurinės tautininkų 
srovės‘seimą 1-2 dd. rugs., 
1940 m., Richmonde, Phila., 
Pa. Po išklausymo delegatų 
raportų ir po rimtų diskusijų, 
buvo prieita prie sekamo su
pratimo ir išvadų vienbalsiai:

Kadangi virš minėto seimo 
šaukėjai ne tiktai nepriėmė . 
mūsų išrinktų ir įgaliotų dele
gatų į seimą, bet juos išnieki
no, apšaukdami ne tik delega
tus, bet ir mūsų visą organiza
ciją bolševikais bei komunis
tais, be jokių rimtų įrodymų, 
ką mes skaitom dideliu dis
kreditavimu, ne tik mūs įga- . 
liotų delegatų, bet ir visos mūs 
pašelpinės organizacijos. Mes 
tokius įvardinimus mūsų narių 
ir visos organizacijos bolševi
kais ar komunistais, skaitoAi 
labai pavojingais, ypatingai 
kas gali pakenkti mūs pašel- 
pinei organizacijai tokiam 
vojingam laike..

Todėl mes vienbalsiai 
smerkiam seimo šaukėjus,
gindami savo garbę ir tiesas, 
reikalaudami seimo šaukėjų 
atšaukti viešai per spaudą 
tuos be pamato užmetimus ant 
niųs delegatų ir visos mūsų pa
šei pinės organizacijos. Nes 
jūs viešai prie susirinkusios 
publikos užmetėt mum, ką 
mes skaitom neleistinu ir pa
vojingu.

Mes pareiškiam, kad mūsų 
organizacijos nėra tikslas už
siimti bent kokiais izmais, ne
paisant kokios rūšies jie būtų. 
Mūsų organizacijos nėra tiksl
ias remti, bei kurstyti bent 
kokiais sumetimais vieną ar 
kitą politiniai nusistačiusią 
grupę ar asmenį vieną prieš 
kitą ir sėti neapykantą. Mūsų 
organizacijos yra sekamas ir 
vyriausias tikslas: Pirmai, su
pažindinti kliubo narius si^ 
šios šalies politine ekonomija 
ir valdymosi įstatymais. An
tras, suteikti pašelpą sergan
tiems nariams ir apmokėti po
mirtinę už mirusius narius, va
dovaujantis konstitucijos nu
rodymais. Ir trečias, būdai, 
kaip geriausia supažindinti 
kliubo narius su įvairiais gyve
nime iškilusiais klausimais. 
Tai mūsų organizacijos vy
riausi tikslai, uždaviniai, ku
riuos nusako mūs priimtos tai
syklės.

Todėl mes siekdami tų virš 
minėtų tikslų ir išrinkom dele
gatus, su tikslu, kad juos ir 
mūsų visą organizaciją supa
žindint su tais naujais iškilu
siais gyvenime įvykiais. Bet . 
jūs, seimo šaukėjai, vietoj su
pažindint su tais iškilustafe 

1 gyvenime įvykiais, mūsų dele
gatus ir visą organizaciją psę 
smerkėt ir užtraukėt nuožiūrą 
ant mūs. Todėl mes griežtai 
reikalaujam, kad viešai at* 
šauktumėt tuos nepamatuotus 
ir diskredituojančius mūsų de
legatus ir visą organizaciją 
užmetimus.

Valdyba:
John Švedas, • 
J. Bender,

- J. Bakeris.

London. — Anglijai trūk
sta tokių lėktuvų, kurie ga
lėtų sėkmingai kovot prieš 
vokiečių orlaivius naktimis, 
sako anglų kariniai žinovai.
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šeštad., Rugsėjo 28, 1940

prieš Chiniją.

LAISVĖS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus Prasideda 1 d. Spalių
Baigsis su 15 d. Lapkričio

“LAISVĖ’’,

London, rugs. 26. — An
glai sako, kad per dieną jie 
nukirtę žemyn 26 vokiečių 
orlaivius, 6 savo praradę 4.

Roma, rugs. 26. — Anglų 
karo laivai vėl bombardavo 
italus Sidi Barrani, Egipte.

Hanoi, Indo-China. — Ja
ponų armija įnirtusiai ata
kavo francūzų kariuomenę 
ir privertė ją pasitraukt iš 
Lang Son miesto.

Clairton, Pa. — Per eks
ploziją ir gaisrą čionaitinė- 
je Industrial Chemical Corp, 
dažų dirbtuvėje tapo sužeis
ti šeši darbininkai.

Ketvirtas puslapis
58=
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Atsisveikinkite su Lietuviškais I^s 3-čio Apskričio Kuopoms Pranešimas
Dvarais ir Vargšų N e prieteliais 

Buvusiais Ponais
(Tąsa)

Pikeliškių dvaras yra labai neturtin
gose vietose, kur mažažemiai valstiečiai 
skursta ir nepajėgia išskursti savo žemių 
rėželiuose. Kaimai čia seni, gerai atsi
mena baudžiavos laikus. Sodybos senos, 
mažutėmis trobomis, skylėtais šiaudi
niais stogais. Dažna iš jų turi pei* 100 
metų. Supuvusios sienos jau prieš eilę 
metų išžirgo ir dar vis žirgsta, stogas ir 
sienojai slegia įrančius pamatus, kurie 
vis neatsparesni lietui ir oro atmainoms. 
Tvartai čia mažučiai, ii’ net neįmanoma 
į tvartą įvesti didesnis gyvulys, klojimai 
toki silpni, kad atrodo rugių prikrautas 
vežimas nugriaus ir stogą, belysdamas 
per žemas ir neplačias duris. Valstie
čiams trūksta žemės, trūksta trobesių, 
trūksta padargų ir trūksta gyvulių, o už 
vis labiau trūksta geresnio gyvenimo, ku
rio jiems pašykštėjo pilsudskinė ir sme
toninė buržuazijos.

Iš Pikeliškių turėjome pasukti į Pa
beržę, tačiau pradėjo smarkiai lyti, ir tu
rėjome sukti kitais keliais, trumpindami 
kelionę. Prastais remontuojamais keliais, 
valkiodamiesi vietomis be kelio automo
biliu pamiškėse, pagaliau per didelį var
gą pasiekėme Nemenčinę, kur sutruko
me bent valandą, kol vikrus kooperatyvo 
tarnautojas įpylė 30 Itr. motorino ir tik 
tada susijieškojome valsčiaus žemės ūkio 
komisiją.

Maišiogaloje buvome anksti rytą, todėl 
tematėme tik darbo pradžią. Nemenčinėn 
pakliuvome apie 15 vai., ir čia radome 
darbą pačiame įkarštyje. Į valsčių sura
šinėti dvarų ir stambesnių, kaip po 30 ha 
ūkių buvo išvykę 8 žmonės motociklais, 
4—automobiliais, 2 arkliais, 8 dviračiais. 
Tarp dirbančių surašinėtojų ir komisijos 
būsto ryšiams palaikyti panaudoti kom
jaunuoliai dviratininkai.

Valsčiuje yra 145 stambūs ūkiai ir dva
rai, kuriuos palies žemės pertvarkymas. 
Stambesnių ūkių, kaip po 40 ha, yra la
bai maža, tačiau dvarų ir šitame vals
čiuje yra labai daug. Patys didžiausi dva
rai yra tarp Paberžės ir Nemenčinės ir 
tarp Nemenčinės ir Vilniaus.

Pats didžiausias dvaras yra Sužonys, 
turįs per 1,300 ha, priklausąs Mykolui 
Tiškevičiui. Kurkausko Mairiškių dv. 187 
ha, Rudnickio Maižešinė—155 ha, Na- 
grodskienės Byru dv.—208 ha, Broido 
Bezdonys ir palivarkai—246 ha, Kalvių 
—230 ha, Koscialkovskio Arvydų dv. — 
581 ha, Sušvilų Skynimai—222 ha, Dam
brauskienės Arvydų II—174 ha, Skersa- 
balis—133 ha, Kareiviškių—152 ha, sale- ‘ 
ziečių vienuolyno Akmentilčio dv.—210 
ha, Karališkos 114 ha, Plavskienės Pa- 
kryžės dv.—300 ha, Maculevičiaus Pane- 
ihenčys—113 ha, Zaikauskienės Rutkaus
ko ir Tiškevičiaus Raudondvaris—565 ha,

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

labai maža tepatraukiančiomis asmenybė
mis, kurios, jeigu ir gyventų, turėtų būti 
paliktos nuošaliai, kad nesukeltų apmaudo, 
Laimingos kelionės, ponas Lermontovai; te
gu jis iššvarina savo galvą, jeigu tai yra ga
lima, sferoje, kurioje jis ras žmonių,, kad 
baigtų ligi galo piešti savo kapitono cha
rakterį, prileidžiant, kad jis apskritai gali j j 
pagauti ir atvaizduoti.”

Šis laiškas buvo lemtingas genialiojo po
eto likimui. Išsiuntus į Kaukazą, paskui po
etą 1841 m. atėjo caro įsakymas “poručiką 
Lermontovą būtinai laikyti fronte, kad vy- • 
resnybė jokiu būdu nedrįstų jokia dingsti
mi jo atitolinti nuo fronto tarnybos savo 
pulke.” šiose įsakymo eilutėse nesunku iš
skaityti caro norą, kad Lermontovas kuo 
greičiau žūtų, ypač atsimenant, kad tuo me
tu Kaukaze vyko nuolatiniai susidūrimai su 
kalniečiais. Kaip žinoma, Lermontovas, ko- 
vose rodydamas didelę drąsą, nežuvo. Jį 
pražudė nelemtame duelyje kulka, tuo su
mažindama vienu žmogum Nikalojaus ] 
priešų skaičių ir vieną genijų atimdama iš 
rusų literatūros. Tačiau genialioji Lermon
tovo apysaka šviečia iŠ praeities kaip vienas 
gražiausių rusų literatūros perlų, tuo tarpu 
Nikalojus I yra Virtęs savosios tautos genia
liųjų žmonių persekiojimo simboliu. Taip is
torija pastato kiekvieną į jo tikrąją vietą.

Tiškos Gėlė—260 ha, Paračevo dv.—515 
ha, Skala—120 ha, Baliampolės dv.—152 
ha, Punžonių dv.—190 ha, Slabadėlė — 
130 ha, vilniečio Pimenevo Žingių dv.— 
377 ha, pravoslavų marijonų dvaras Pass 
—307 ha, moterų saleziečių Lauravas— 
91 ha, Antailio—122 ha, Moliuniškiai, 
Kramkai, Skynimai, Vitaniškiai—365 ha, 
Verusų—238 ha, Žiusinos—359 ha, Buo- 
vydonys—191 Jba, ir kt.

Patys stambiausi žemvaldžiai yra Tiš
kevičiai, turį daug žemių visame Vilniaus 
krašte ir kitose Lietuvos vietose, Pime- 
novai ir kt. Apsukriausi ir kartu žmonių 
labiausiai nekenčiami dvarininkai yra Pi- 
menovai, kurie turėjo daug dvarų Lie
tuvoje bu v. Lenkijoje, daugybę namų 
Vilniuje, Varšavoje, Berlyne ir Paryžiu
je. Vilniuje jo namų masyvai užima ke
lis kvartalus ir tęsiasi net iki Gedimino 
gatvės vidurio. Namai, kuruose telpa 
žoržo viešbutis ir visa eilė prekybos 
įmonių ir įstaigų priklauso šitiems Pi- 
menovams. Broliai Petras, Borisas ir 
Arsenijus Pimenovai yra pasidarę tie
siog tarptautiniais valkatomis, kuriems 
ten tėvynė, kur lengviau eksploatuoti 
darbo žmones. Anksčiau jiems aukso, 
kasyklos buvo Vokietijoje, kur jie be na
mų turi didelį fabriką, paskui jie pasi
darė patrijotais lenkais, tik lietuviais dar 
nesuskubo pasidaryti. Vilniečiai šneka, 
kad Pimenovai nuolat būdavo apsirūpi
nę net 3 pilietybėmis—Vokietijos, Lietu
vos ir Lenkijos. Kai griuvo Lenkija, be
liko tiktai Vokietijos ir Lietuvos piliety
bės:

Buv. Lenkijos premjero Koscialkovs
kio Arvydų dvaras ploto atžvilgiu gana 
didelis, tačiau dirbamos žemes labaįjna- 
ža. \

Sužonių dvaras labai didelis tiek ’že
mės plotu, tiek puikiais mūriniais trobe
siais, kurie geriau atrodo, negu trobesiai 
daugelyje kitų dvarų. Taip pat gražiai 
atrodo ir Raudondvaris. Abiejuose šituo
se dvaruose galima steigti mokyklas ar 
prieglaudas, o taip pat ir darbininkams 
poilsio namus.

Valsčiaus ž. ūkio komisija dirba įtemp
tai ir darbas eina gana sklandžiai. Vakar 
tik prašymus rašė ištisą dieną 15 žmoniiį, 
kurie surašė apie 4—500 prašymų. Dar 
sunku pasakyti, kiek žmonių kreipsis į 
komisiją, prašydami žemes, tačiau atro
do, kad jų bus nemažiau, kaip 1,500— 
2,000.

Žemės paskirstymo darbą dirbs 10 bri
gadų, kurioms vadovaus matininkai, kul- 
tūrtechnikai, girininkai. Vakar Nemen
činėje buvo 4 matininkai, 2 kultūrtech- 
nikai ir 2 girininkai. Dar 2 matininkai 
ar kulturtechnikai turi atvykti į, darbą 
šiandien.

Nemenčinės Žemės Ūkio Komisijai pa- 
• vyko darban įkinkyti visą inteligentiją ir 

kt. esančias laisvas jėgas. Mokytojai, 
valsčiaus tarnautojai, milicininkai, urė
dijos tarnautojai ir kt. žmonės noriai ko
misijai talkina, nesirūpindami atlygini
mu už darbą ir nesiskaitydami su darbo 
valandomis. Jau dabar yra tikra, kad pir
masis darbo etapas—stambių ūkių ir 
dvarų surašinėjimas ir prašymų priėmi
mas bus baigtas visai laiku, net kiek ank
sčiau. Galimas daiktas, kad jau ketvirta
dienį valsčiuje bus pradėti žemes skirsty
mo į sklypus darbai, kuriems jau beveik 
pasiruošta. Nėra abejonės, kad Nemen
činės valsčiaus žemės ūkio komisija že
mės pertvarkymo darbą baigs visai lai
ku, nors šitame valsčiuje darbo yra žy
miai daugiau, negu kituose valsčiuose.
Tiškevičiai Krovėsi Turtus Spausdami 

Paskutinį Kvapą iš Valstiečių
Kuriuose valsčiuose mes tik besižval- 

gysime, visur rasime didelius Tiškevičių 
dvarus, bene didžiausi yra. artimesnėse 
ir tolimesnėse Trakų apylinkėse: Užtra
kis (Zatroče), Lentvaris ir Vokia.

Apie Tiškevičių turtus ir jų įsigijimą 
daug prišneka valstiečiai, tačiau ligi šiol 
labai mažai būdavo rašyta spaudoje. Tik 
Išartą vienas stambiųjų dienraščių drįso 
prisiminti kietą ir žiaurią baudžiavą Že
maitijoje esančiuose Tiškevičių dvasiose) 
ir Tiškevičiai reagavo greitai ir aiškiai. 

_________ (Bus daugiau) .............. .....

LDS 3-čio Apskričio metinė 
konferencija įvyks 27 d. spa- 
lio-Oct., 1940, šv. Jurgio Sve
tainėje, 180 New York Avė., 
Newark, N. J.

Apie svarbą konferencijos, 
rodos, aiškinti daug nereikėtų, 
žinote gerai, ką apskričiai tu
ri už pareigas atlikti. Dauge
lis darbų, kurie atskirom kuo
pom negalimi, atliekami per 
bendrą visų kuopų veikimą 
per apskričius.

Pereiti LDS gyvavimo me
tai buvo svarbūs dar ir tuo- 
mi, kad turėjom vajų naujų 
narių gavimui, taipgi ir Seimą. 
Iš kuopų raportų padarę su
trauką, sužinosime, kiek pro-1

greso padarėme mūsų apskri
tyje.

Todėl kviečiame kuopas iš
rinkti delegatus į apskričio 
metinę konferenciją, susipa
žinti su darbais, kuriuos per
eitų metų konferencija nuta
rė ir pavedė valdybai praves
ti gyveniman, taipgi duoti 
naujus sumanymus, per savo 
delegatus, LDS ir .abelnai vi
suomenės labui.

Kuopos, kurios dar neprigu
li prie apskričio, prisidėkite ir 
dalyvaukite konferencijoj.

Apskričio Valdyba:
M. Guobinis, pirm.
J. Dainius, sekr.

LSWUVHK4
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WORCESTER, MASS naujo gyvenimo. Smetonos 
šaikos režimo Lietuvoj nebėra. 
Vieni lietuviai džiaugiasi Sme
tonos nuvertimu ir Lietuvos 
žmonių pasirįžimu susikurt so
cializmą. Bet yra ir tokių, ku
rie dabar keikia Lietuvą, jos 
valdžią, jos santvarką. Kodėl 
jie taip daro? Kas jie per vie
ni? Kas ištiesų atsitiko Lietu
voj ? Kas dabar daroma Lietu
voj ? Kokia jos ateitis? šiais 
visais klausimais d. Bimba kal
bės. Tai svarbūs klausimai vi
siems lietuviams. Ateikite ir 
išgirskite faktus ir tiesą apie 
naują Lietuvą. Nepraleiskit 
šios progos. Kviečiam visus ir 
visas iš visos apylinkės į šį vi
suotiną lietuvių susirinkimą.

GERIAUSIA DUONA x
\SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkčs, į krautuves 

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

15 d. 
turėjo surengusios 

“Laisvės” naudai 
liko $135.24. 
“Laisrvei” 
likusieji 
reikalams.

pa- 
pa-

Mūsų Naujienos j
Rugsėjo 23 d. įvyko susirin

kimas LLD 11 kuopos. Tur
būt niekur nėra pasaulyje lie
tuvių kalboj atliekami istori
niai taip brangūs apšvietos ir 
kultūros darbai, kokius atlie
ka mūsų Lietuvių Literatūros 
Draugija. Mūsų draugija iš
leidžia gražių knygų ir žurna
lą “šviesą,” kurį nariai gauna 
veltui kas metai. Taigi, vajaus] 
komisija, dd. Jusius ir Skliutas, 
dar turi 3 mėnesius pasidar
buoti gauti naujų narių, šie
met, kaipo jubilėjiniais metais, 
nauji nariai yra priimami tik 
už $1 su pilnom narinėm tei
sėm.

Iš eilės d. Jusius išdavė 
šaunų raportą, kur 155 ir 11 
LLD kuopos bendrai 
rugsėjo 
dienraščio
pikniką. Pelno 
Sakė d. Jusius, 
siųsta $110. O 
skirta apšvietos
šį gražų darbą draugėms ir 
draugams, kas kuom prisidė
jo!, didis ačiū. Skaitykim mū
sų dienraštį “Laisvę” ir pla- 
tinkim.

Drg. Bakšys, “Laisvės” 
agentas, sakė iškolektavęs 
$50 nuo vienos biznio įstaigos 
už garsinimą “i 
ke, įvykusiame 4 d. liepos, 
Maynard, Mass, ir pardavęs 
“Laisvės” Šerą $10 vertės. Pi
nigus pasiuntęs “Laisvei”.

čia buvo susirūpinta ir Ka
nados “Liaudies Balsu.” Nu
tarta rengti jo naudai7 pikni
kas rugsėjo 29 (f./ Olympia 
Parke. Išrinkta tam darbui ko
misija.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
LLD Apskričio sekretorės D. 
Lukienės, kuriame kviečia iš
rinkti delegatus į konferenci
ją, kuri įvyks 20 d. spalių 
(October), South Bostone, 11 
vai. ryte. Laiškas priimtas ir 
išrinkta delegatai iš šių drau
gų : J. Skliutas, D. J. Jusius, 
J. M. Lukas, J. Kižys,.S. Ja
nulis.

Šiemet konferencija yra šau
kiama anksčiau, kad prisi
rengti prie “Laisvės” vajaus.

Worcesteryj įvyks bendras 
susirinkimas abiejų LLD kuo
pų ir “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojų ir visų veikėjų spa
lių (October) 3 dieną, ketvir
tadienį, 7:30 vai. vakare, 29 
Endicott St. svetainėje, šis su
sirinkimas bus “Laisvės” va
jaus reikale. Prašau visų į tai 
atkreipti atydą.

Chinai Telkia Didelę Armi
ją j Indo-Chinos Pasieni
Shanghai, rugs. 26. —Chi- 

nijos valdžia rengiasi pa
siųst didžiulę armiją į pa
sienį Indo-Chinos, francūzų 
kolonijos.

Franci ja yra davus japo
nams “apribotą teisę” ga
bent Japonijos kariuomenę 
ir karo pabūklus per Indo- 
Chiną prieš Chiniją. Dabar 
japonai stengiasi sumušt 
Indo-Chinoj francūzus ir

Laisves” pikiu- varįot visą tą kraštą karui

Mūsų kuopa turi atstovybę 
Lietuvių Kongreso Mass. Są
ryšio Worcesterio skyriuje. Iš 
delegatų raportų pasirodė, 
kad Kongreso apskritys ir ko
lonijų skyriai gerai gyvuoja 
ir veikia. Worcesterio skyriuje 
priklauso 5 'draugijos. Sudėjus 
krūvon visų delegatų atstovau
jamas draugijas, sudaro virš* 
1,000 atstovaujamų žmonių. 
Taipgi paaiškėjo, kad Worces
terio skyrius rengia prakalbas 
spalių (October) 6 d., t.y., ne- 
dėlioj, 7 vai. vakare, 29 En
dicott St. svetainėj. Įžanga 
dykai. Prakalbą sakys d. A. 
Bimba iš Brooklyn, N. Y., 
naujos Lietuvos klausimu.

Gerbiami lietuviai, mūsų 
gimtinė šalis susilaukė naujos 

.sąųtyąrkos, naujos valdžios, . *•

W .I.WW . ''iWulllll MII.... 1

VAJUS

Visų dienraščio “Laisvės” patriotų prašome tuo jaus stoti 
j vajų gavimui naujų skaitytojų.

Prašome visą “Laisvės” skaitytoją gauti savo dienraščiui nors po 
vieną naują skaitytoją.

Naujiems skaitytojams kainoje nuolaidos nėra. Nes viskam 
brangstant prisieis pakelti ir “Laisvės” kainą. Kurie užsisakys 
naujai ar atsinaujins ją laike vajaus, tiems per visus metus ne
bus pakelta prenumerata.

Prenumeratas ir mokestį siųskite šiuomi antrašu:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y



HMM

FUNERAL PARLORS
6010 Incorporated

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE

the

HANDELSMAN

the

the 362 Sumner

hereby given that License .• No.

StY.
No.No.

the

Y.

No.

Montello, Mass 299 Reid
No.NOTICE

SU- vėlyva naktis šokėjus

855

ĮSIGYKITE DABAR!101 Y.
1

the Kings,

64 Ralph

281 New

NOTICE

14 Bedford
215 Sutter

NOTICE is mėty

Ave.,
the

ROSE

No. No.

theprogresyviškos
293 Ralph

M. šolotnskas No.

107

A

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

Borough off Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GB 
to 
of

855 
lyn, 
the

Ave., 
Kings,

St.. 
Kings,

HARRY DICHTER 
2nd St.

107 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

has been 
beer, at

LOUIS PAPRIN 
Bushwick Pure Foods

1348 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Ralph Ave., 
County of 
premises.

LOUIS
307 Tompkins Ave.,

Kings, to be consumed on the

...

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

Borough of Brooklyn,

LOTTIE
160 Franklin St.,

WEISS
Brooklyn, N. Y.

of Brooklyn, 
be consumed off the

ROSE 
Ave.,

GUSTAV DREWES
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

SILVER
Dairy

Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

Borough of 
to be consumed off

MIKE WHITE
187 Harrison Ave., Brooklyn, N.

HARRY ROOM
Ave., Brooklyn, N. Y.

215 Sutter 
County of 
premises.

LEO MILLSTEIN
Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

METRO KORHLKO
Ave., Brooklyn, N. Y.

ROSEN
Brooklyn, N. Y.

WEBER
Brooklyn, N. Y.

ZIELINSKI 
Brooklyn, N.

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

ASBATE
. Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at
Borough

to

NOWAK
Brooklyn, N. Y.

BERTOLACCI
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N.

JOHN STAMPFL 
£21 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

JACOB STEINER
395 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

508 Ocean

MILLER
Brooklyp, N. Y.

GREENFIELD
Brooklyn, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir Šventadieniais: 
10-12 ryte

77 Sutter

KURT
275 Nostrand Ave.,

TIERNEY
Brooklyn, N. Y.

beer, at

i 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JOSEPH THALER 
Ave., Brooklyn, N.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn,

beer, at 
Alcoholic

Ave

beer, at

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn, 

the

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

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

HAROLD BEST
431 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

LOUIS PAPRIN
1348 Broadway Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2780 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
64

Ave., Borough of Brooklyn, 
the

107 
at 

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

sell beer, at retail under Section 107

JOHN
169 Franklin St.,

premises.
SAMUEL

Rosell Delicatessen
350 Utica Ave., Brooklyn, N.

143V has* been 
sell beer, nt 
the Alcoholic

Fulton St.,

beer, at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Ave., Borough of Brooklyn,

BELLE
Ave.,

1035 Fulton St., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF
1035 Fulton St., Brooklyn, N.

350 Utica Ave.,

PHILIP FEHR
Ave., Brooklyyn, N. Y.

SCHLAGMAN
Ocean 'Dairy

Ave., Brooklyn, N.

SYLVIA
Thrift

1610 Avenue II,

408-10 So.
A-KA
409 Hewes

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

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

KAIP PASILAIKYT SVEIKU

(Virš 28 metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

Valandos: 9 A. M. P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M

A.LD.LD. 7-to Apskričio Reikalais
Gerb. Draugai, kurie priklau

sote prie Literatūros Draugijos 
kuopų, malonėkite išsirinkti at
stovus į konferenciją, kuri at
sibus sekmadienį, 20 dieną spa
lių (October), 1940, So. Bos
tone, Piliečių Kliubo svetainė
je, pradžia 10:30 vai. iš ryto. 
Ypač, draugai, šiemet mes tu
rime turėti gerą atstovybę. 
Daug visokių naujų įvykių.

Ši konferencija yra šaukiama 
anksčiau, negu praeityje, nes 
norima geriau sutvarkyti 
“Laisvės” vajų, idant Mass, 
valstija laimėtų pirma dovaną.

Todėl visos kuopos prisiųskite 
atstovus, kad galėtumėm pasi
dalinti mintimis, kad konferen
cija būtų gyva ir naudinga dėl 
mūsų darbininkiško judėjimo. 
Nedarykime taip, kaip būdavo 
praeityje, “kad apsiėjo ir be 
mūsų.“ Tokis pasielgimas yra 
labai blogas, nes jeigu visi taip 
manytų, tai konferencijos ne
galėtų įvykti. Todėl šiemet aš 
visų prašau dalyvauti kuo 
skaitlingiausiai ir nuo visų kuo
pų.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of thq Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS LEIBOWITZ
93 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 855 has been issued 'to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic
858 Broadway, ___ „ . .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIA SA VARESE
858 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
■GB 2425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1665 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JASON A. ZEPPOS
1665 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.

^irrir
Penktas puslapi!

Organizatorius 
J. J. Bakšys.

• 'TjbI

Joseph Curran, Nacijonalčs Jūrininkų unijos prezi
dentas, pasirašo peticiją, prašančią prez. Roosevelto 
išleisti iš kalėjimo International Fur & Leather Work
ers unijos (CIO) veikėjus, nusižengusius anti-trusto 
įstatymui; byla yra apeliuojama į aukštesnį teismą.

Daug Svietelio
Rugsėjo 22 cl. čia tapo 

rengtas piknikas Mass, valsti
jos darbininkiškų kliubų. Įvai
rių pažiūrų dalyvių atsilankė 
labai daug. Iš vietos ir kitų 
miestų bei ūkių buvo darbinin
kų, vaizbininkų ir profesiona
lų — senyvų ir jaunų.

Beje, teko pasikalbėti su 
bostonietėm ir dorchesterietėm 
profesionalėms moterims. Jos 
yra pritariančios proletaram ir 
puikiai suprantančios proleta- 
riškas problemas. Dėl daugy
bės svietelio ir šimtų automo
bilių stovinčių, buvo sunku da- 
sigauti prie akių vedančios 
vietos. Nors buvo užsakyta 
produktų dėl augšto pareika
lavimo, bet vakarop jau tru
kumas lydėjo.

Pirmininkavo aorwoodietis 
Grybas. Pirmiausia sudainavo 
keletą dainužių Norwoodo Vy
rų Choras po vadovyste d. Bo- 
lio. Šie dainininkai puikiai ga
li dainuoti. Pirma daina, tai: 
“Kai Mes Turėjom Poną Sme
toną,“ ir antra — “Per Ber
žyną į Berlyną“ ir t.t. Paskui 
kalbėjo d. J. Gasiūnas, “Tie
sos“ redaktorius, įspūdingai 
piešdamas Amerikos lietuvių 
darbininkų užduotį ir skatin
damas be skirtumo pažvalgų 
prisirašyti prie LDS, didžiulės 
pašelpinės ir
organizacijos. Pagaliaus kal
bėjo d 
“Laisvės“ redaktorius, labai 
nuosekliai aiškindamas Lietu
vos padėtį. Klausytojai buvo 
užganėdinti. Da d. Šimaitis at
sikreipė į publiką kviesda-

LAIŠKAS Iš LAISVOSIOS 
LIETUVOS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

nei gyvenime pasisekimo ir 
senatvėj ramaus gyvenimo!

Jūsų išsiilgę: Mano ma
ma, Stasė ir Juozas.
Kaunas, 
1940—VII-31

Mūsų adresas:
Lietuva,

Kaunas—Šančiai,
Kranto al. 17, bt. 1 

0. Sadauskienei

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
218-220 Winthrop St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL GIBNEY 
218-220 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2322 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
57 Ralph Ave., 
County of Kings, 
premises.

CHARLES WILLIAM MARTINI
57 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6931 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2124 Dorchester Rd., 
County of Kings, to 
premises.

ERNEST
2124 Dorchester Rd.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2684 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1606 Avenue H, 
County of Kings, 
premises.

IDA P. 
1606 Avenue H,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License 
GB 11470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLARA FEINER
1301 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at, retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
307 Tompkins Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given , that License No. 
EB 601 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
900 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

MORRIS FEINMAN
900 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 815 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
990 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
FRED LEVENSON & SARA LEVENSON 
990 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beveiage Control Law at 
Borough off Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE 
EB 1431 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
4911 Avenue D, 
County of Kings, 
premises, 
JOSEPH BLAZE & WILLIAM F. JAbfDER 

(Ave D Bar & Grill)
4911 Avenue D,< Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 766 has been \issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB l(i!)97 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2275 has been issued , to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
849 Marcy Avenue, Borough off Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS FOLICK & IDA BLOCK 
849 Marey Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
EB 817 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
409 Hewes 
County of 
premises.

that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

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

NOTICE i 
GB 2656 has been 
to sell 
of the Alcoholic 
1348 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

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

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

NOTICE 
EB 1973 lias been 
to sell beer, nt 
of tho Alcoholic 
77 Sutter 
County of 
premises.

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2261 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Tompkins Ave., Borough' of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FINGERER
246 Tompkins Ave., ■ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2788 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
46 Montrose Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD & LEONARD GUARDING 
46 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1628 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1817 Avenue U, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LENA BERCH1OLLI 
1817 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2233 has beęn issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
160 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2623 iias been issued to the undersigned 
to sell beer, at, retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1610 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2141 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
351 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

MARY A. KIEFER 
d-b-a Kiefer Bros.

351 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2505 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the . 
premises.

NOTICE is _____  .. _________
GB 1561 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic
4023 Avenue J, __  ____ .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN KUNOFSKY 
& RUBIN KUNOFSKY

4023 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2697 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
581 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN HERZOG
581 Nostrand Ave:, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2601 has bean issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6010 " — ’ ~ .
lyn, 
the

New Utrecht Ave., Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed off

HARRY ROSENBLUM
New. Utrecht Ave., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Nassau Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY MAHLSTEDT
262 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11274 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2706 Farragut Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOROTHY GLASSMAN
2706 Farragut Rd., Brooklyn, N. Y.

LeVANDA

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rėvas Ir Sūnus Levandauskal

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniauu

mas užsirašyti “Laisvę“ ir iš 
“Laisvės“ sužinoti apie tikrą 
padėtį 
savųjų 
ir t.t.

Tik
išsklaidė.

Lietuvoje gyvenančių 
giminių bei pažįstamų,

Šią dieną taip jau buvo ir 
vietos katalikiškų visų drau
gysčių piknikas. Ten buvo 54 
automobiliai ir mažas būrelis 
parapijonų — daugiausia se
niukai, bobutės ir mažiukai 
vaikučiai..

Jauna Mergaite.

Washington. — Jungti
nės Valstijos paskolino Chi- 
nijos valdžiai 25 milionus 
dolerių. Chinija turės atmo- 
kėt paskolą metalu tungs- 
tenu. Jis ypač reikalingas 
kaipo priemaišas sustiprint 
plieną karo laivams ir ki
tiems pabūklams.

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street 

Arti Central Skvero 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.: TRObridge 6330

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 789 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
on the

255 Sutter Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ANNETTE’S DELICATESSEN CO.
255 Sutter Ave., Brooklyn,

INC.
N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 710 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1402 Newkirk Ave., 
County Of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ANNIE
1402 Newkirk Ave.,

HET ER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3917—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

3917—13
JOSEPH HIRSH

Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License

the

No.NOTICE . _____  _
EB 692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4319*—18 Avenue, 
County of 
premises.

4319—18th

Kings,
SAUL 
Ave.,

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

SILVERMAN 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby .given that License No. 
EB 807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
767 Nostrgnd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises.

R. B. DELICATESSEN 
767 Nostrand Ava

consumed

& REST., 
Brooklyn,

on the
INC.
N. Y.

NOTICE ir 
GB 2452 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
299 Reid 
County of 
premises.

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

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
been issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage' Control Law at 

Brooklyn, 
the

GB 2459 ha 
to sell 
of the Alcoholic 
169 Franklin St 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11332 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
529—92 Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS GOLDBERG
529—-92 Street, Brooklyn, N.

is hereby given that License No. 
GB 19 78 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
395 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is heneby given that License No. 
GB 10569 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA SCHWARTZ
186 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2054 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES CQLLETTI
127 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
EB 2108 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beveiage Control Law at 
281 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

is hereby given that License No. 
GB 2423 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
521 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 622 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at ifetail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Ave., 
Kings, to

NOTICE is hereby given that Incense No. 
EB 2092 has been 1----- 2 1-
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
492 Avenue P, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

EVELYN & MIRIAM SOBEL 
492 Avenue P, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2049 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail unde'r Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1963 has been issued to the undersignd 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1405 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SARAH HOFFMAN
1405 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of’ Kings, to be consumed on 
premises.

485 New
MAX DRUKER

Lots Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License

the

Y.

No.NOTICE
EB641 has been issued to the undersigned 
to sell • beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE GOODMAN
187 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
26A Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 

i the
26A Sutter Ave., Borough of Ijruu 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

26A Sutter
DAVID ALPERT
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 765 has 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

No.

NOTICE is hereby given that License 
6904 has been issued to the undersigned 
sell 
the Alcoholic 
Lafayette

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

'GREENFIELD’S FOOD STORES
73 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law. at 

Knickerbocker Ave., Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed off 

premises.
FRANCIS WEISSMAN 

Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB........................................................ ’ ’
to 
of 
981 
County of flings, 
premises. 

MILTON 
981 Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2350 has been issued to the undersigned 
to sell 
of 
275 Nostrand 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given 
GB 6785 ’ 
to sell 
of the Alcoholic 
4902 Avenue L, 
County of Kings, 
premises.

HARRY HELFAND 
4902 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1595 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
14 Bedford 
County of 
premise^.

hereby given that License No. 
GB 2606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
508 Ocean 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10462 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic E-- 
950 McDonald Ave., 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS 
950 McDonald Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

854 Nostrand Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

LUDWIG
854 Nostrand Ave.,

GOLUB
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1788 has been issued to the undersigned 

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

•JOHN BEHRENS
784 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2649 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of / the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

118 Bay
MEYER LEWENTHAL

Ridgo Ave., - Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
GB 2331 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic. 
728 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

BENJAMIN 
728 Avenue U,

NOTICE
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at
Borough • of Brooklyn, 

to be consumed off the

& ABE SCHAPIRO 
Brooklyn, N.

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

ISIDORE PALEY
186 Sumner Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1655 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at' 
233 Cornelia St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS HILLMAN
283 Cornelia St.,, Ęrooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
985 Greene Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consum<*l off the 
premises.
HAROLD KAPLAN & BERNARD LENTON 

d-b-a-—S & I Dairy
985 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1888 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
889 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

JACOB SOFER
889 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1755 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the .Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Lewis 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM ROCHOLL & 
JEROME CALANDR1NO 

Bill & Jerry
Lewis Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1535 has been issued to the undersigned 
to ’ , .
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUCY USZYNSKI 
Joe’s Grocery & Del.

221 Nassau Ave., Brooklyn, jN. Y.

NOTICE ii 
GB 2656 has been 
to sell beer, at 
of 'he Alcoholic 
1348 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2565 has been' issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3612 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
NATHAN SPINDEL & SAMUEL SPINDEL 

Acme Food Store
3612 Clarendon Rd., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that Lięense No. 
GB 2639 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
293 Ralph 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6902 has' been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6224 — 11th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

F. S. M. J. 
6224 — 11th Ave.,

MASTELLONE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1680 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
6816—13th 
County of 
premises.

6816—13th

Ave., 
Kings,

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

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

SAM 
Ave.j

DRILLICH
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1895 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1725 Bath 
County .of 
premises.

1725 Bath

Avenue, 
Kings, to

DAVID 
Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

COHEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
493—3rd St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE SIEMER
493—3rd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1842 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1510 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

X) I’OlTl'l 86 S •
CANDIDO LUIGO & GIRO DiPALMA 

d-b-a Di Palmo Bros.
1510 Cortelyou Rd., Brooklyn, N, Y.

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kalnas.

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

Čia parodyta tik keli daiktai iš didelio sandelio

Riešiniai laikrodėliai
Apkainuoti nuo $2.00
Pilnai garantuoti

Perfėkto ir mėlsvai-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vienerių

Moterims ir vyrams setai pa 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

Aplankykite mūsų religijinių daiktų 
departamentą. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktą

ROBERT LIPTON
ĮSTEIGTA 1892 

BROOKLYN, N. Y
Tel. Stagg 2-2178

JEWELER 
701 GRAND STREET 
Tarpe Graliam & Manhattan Avės.

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

Kraujo, Odos ir Nervų Ligo^, Abelnas Silpnumas 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, NosJes, Gerklės 
ir Plaučiu Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir ki
tos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

Kraujo Tyrimai — šlapumo Tyrimai — X-Rays 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

110 East 16th Street New York
Tarp Union Square ir Irving Place
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vakarą pribuvo: 
Darbininkų Susi-

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

Telephone 
STagg 2-5043

X" ■ >

Svet. Nariai prašomi da- 
savo- mokestis draugijai 
— Ch. Nečiunskas, Sekr.

(229-231)

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

Martin (Buggsy) Goldstein 
Harry (Pittsburgh Phil)

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

iš 
žinotų, 
maisto.

ir
kambarių, dvi maudynės naujai Iš- 
dekoruotos, pilnai gerose sąlygose, 
šilumos nėra. Laukiame pasiūlymo 
kainos. Kreipkitės į:

Chauncey Real Estate Co.,
149 Pierrepont St., Brooklyn, N. Y. 

Main 4-4300.

miesto pastatymui
pasigrožėti kon-

Tat, visus

J. GARŠVAI
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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Bankietas prasidės 7 :30 v.v.
Kviečiame įsigyti tikietus 
anksto, kad rengėjai 
kaip ir kiek gaminti 
Tikieto kaina $1.

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

NELAUKITE
kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

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.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

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

(Kampas Roebling St.)
7

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880

■MNHtt
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BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomini {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngoįū 5xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

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.

JONAS STOKES/
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Gienmore 5-6191

PARDAVIMAI
Parsiduoda įvairūs įrankiai prie 

maliavojimo (išskiriant sclafold-laip- 
tai). Randasi 4 geležiniai dalykai ir 
dvi virvės. Taipgū randasi ir kitokių 
parankių dalykų. Prašome
pamatyt pas: John Makus, 84 No. 
5th St., tarpe Berry St. ir Wythe 
Ave., Brooklyn, N. Y. (229-231)

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

PAJIEŠKOJIMAI
Anna Ragiskas, pajieško Onos 

Kiduliūtės (Kidulis — buvusioji 
Stonkienė). Paskutinį kartą girdė
jau, kad gyveno Newark, N. J. Kas 
žinote, kur ji yra, prašau pranešti 
man, arba tegul pati atsišaukia. Bū
siu labai dėkinga. Anna* Ragiskas, 
RFD 2, Woodbury, Conn.

, • (229-231)
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Dariaus-Girėno Pamin 

kini Aukos; Reikalai
Visuomenės domei praneša

me gautų aukų tryliktą sąskai
tą sulig rugsėjo 11 d., 1940 
metų, atsiųsta Fondo Komite
to iždininko p. J. Spurgos, fi
nansų sekretoriui adv. S. Brie
džiui.

rugsėjo (September) 1 dieno
mis š.m. Maloniai prašome ne
atidėliojant atlikti savo parei
gą : parinkti ar paskirti iš iž
do kiek galima aukų ir grą
žinti Fondo Komitetui, pride
dant čekį ar Money Orderį iš
rašytą vardu Darius-Girėnas 
Monument Fund, adresuojant 
iždininkui, Mr. John Spurga, 
Port Jefferson Station, Long 
Island, New York.

Už pasiųstas aukas siuntė
jas visuomet gaus paliudijimui 
nuo iždininko kvitą, kurią pra
šome prese^tuoti savo aukoto
jui, kuris to klausia. Iždinin
kas yra po užstatu, atsakomin- 
gas prieš Komitetą ir tinkamai 
atlieka savo pareigas, gautus 
pinigus deda bankan savo ir 
dviejų iždo globėjų vardu.

Aukotojų vardai ir kiek au
kojo nuo penkiasdešimtis cen
tų ir aukščiau, o taipgi ir ben
dra suma visuomet'pranešama 
įvairiuose laikraščiuose ir su
lig to teksto paskelbiama per 
radijo New, Yorko apylinkė
je.

Iš Komiteto Posėdžio
Fondo Komiteto svarbus po

sėdis įvyko rugsėjo 20 d., Lie
tuvių Piliečių Kliube, drauge 
su kelių vietinių draugijų ir 
kuopų speciališkai išrinktais 
atstovas tartis kas link paruo
šimo pramogos paminklo nau
dai. Po jautrių išsikalbėjimų, 
nutarta parengti koncertą 
Grand Paradise salėje, Have- 
meyer ir Grand gatvių, Brook
lyn, N. Y., vasario (Feb.) 2 
d., 1941 m., sekmadienį. Pra
džia 3 vai. po pietų; tikietų 
kaina 50c, 75c ir šokiams 35c. 
Užkviesti vietinius chorus ir 
žymius artistus pildyti pro
gramą.

Draugijoms,
Fondo darbuotę, bus pranešta 
apie tai laiškais.
kviečiame’ruoštis prie šio gra
žaus parengimo, ypatingai to
limesnes kolonijas iš anksto 
susitarti ir atvykti busais, ap
lankyti Lituanicos Aikštę, iš
gautą iš
paminklo, ir 
certu.

Aukų ta 
nuo Lietuvių
vienijimo penktojo jubiliejinio 
seimo, įvykusio Brooklyne, če-

Švento Vincento Draugija, 
Maspeth, N. Y., aukojo $10, 
prisiuntė sekretorius P. J. Šla
pikas,. kuris taipgi surinko
nuo pavienių asmenų šias au
kas: aukojo po $1 M. Balias, 
V. Zabielskis. Po 50c — P. 
J. šlapikas, P. Bagočiunas, C. 
Johnson, P. Litvinas, J. 'Kar-
sokas. Smulkių $3.95. Kartu— 
$8.45. Blankos numeris 246. 
Laiške sako: “Prisiunčiu čekį 
už tiek, kiek viršminėta drau
gija aukojo, o nuo pavienių 
asmenų surinkta per mane. 
Tikimės, kad artimoje ateity
je bus galima ir daugiau au
koti.” P. Augustinas, Maspeth, 
L. L, per adv. S. Briedį auko
jo $1.

M. Karaktinas, Brooklyn, 
N. Y., surinko nuo pavienių 
asmenų; aukojo: Jokimas So- 
daitis $5, Jonas Vacekauskas 
50c. Smulkių $1. Sykiu $6.50. 
Blankos numeris 650.

P. Greičaitis, Grand Rapids, 
Mich., surinko smulkiais $1. 
Blankos numeris 553, ir sa
ko: “Šiuomi prisiunčiu auką 
Dariaus-Girėno Paminklo Fon
dui. ši blanka buvo prisiųsta 
SLA 42 kuopai. Kadangi kuo
pa nuolat aukoja įvairiems 
reikalams, tai šį kaitą blanka 
tapo pavesta man parinkimui 
aukų. Malonėkite priimti nors 
ir mažą sumą ir prisiųskite pa
kvitavimą. Tamistos esate už
sibrėžę atlikti gerą ir garbin
gą darbą.”

G. Karpus, Lietuvių Piliečių 
Kliubo gaspadorius, Brooklyn, 
N. Y., surinko nuo šių ypatų, 
aukojo: P. Baltauskas $5, Pa
kinkis ir M. Vernickas po $1. 
J. Šaltis, brooklynietis surinko, 
aukojo po $1: Jonas Laučiš- 
kis, Juozas Genaitis ir Jurgis 
Kralikauskas iš Newark, N. J.

K. Vilkas, brooklynietis, su
rinko nuo pavienių asmenų ir 
pridavė $5. Blanką pasilaiko j kis $15, ir nuo švento Jurgio

Sekmadienį, rugsėjo 2'9 die
ną, Long Islando miškuose 
bus išvažiavimas. Jį rengia Li
teratūros Draugijos 1 kuopa 
ir dar dvi kitos organizacijos 
bendrai.

Išvažiavimas atsibus gražioj 
girioj, tarpe Grand Central 
Parkway, Springfield ir 
Worlds Fair bulvarų. Surasti 
tą vietą yra nesunku. Automo
biliais reikia važiuoti Grand 
Central bulvaru iki Spring
field, ten sukti pro tiltą į kai
rę ir biskį pavažiavu^ jums 
po dešinei bus naujas Alley 
Pond Parkas, o po kairei miš
kas, į kurį ves du keliai prie 
to išvažiavimo. Važiuojant 
Worlds Fair bulvaru privažia
vus Springfield bulvarą reikia 
sukti į dešinę ir už mylios bus 
jums po kairei naujas Alley 
Pond Parkas, o po dešinei du

keliai į mišką, kurie ir atves 
į pat išvažiavimo vietą.

Išvažiavimo vieta graži, 
daug medžių, didelis miška^. 
Ten ir taip daug žmonių suva
žiuoja laiką praleisti. Rengė
jai turės tinkamo maisto ir gė
rimo. Galėsime smagiai pasi
linksminti ir pasikalbėti.

Beje, kas neturi automobi
lių, tai gali važiuoti Jamaica 
BMT linija iki Sutphin Blvd 
stoties, ten paimti Hillside bu- 
są No. 1, kuris atveš iki 
Springfieldo bulvaro, nuo tos 
vietos nepertoliausiai ir pikni
kas. Gal rengėjai sugebės ten 
pasiųsti vieną; kitą mašiną, 
kurios svečius davės iki pat iš
važiavimo vietos, tai yra nuo 
Hillside Ave. ir Springfield 
bulvaro kampo.

Kviečia Rengėjai.

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Darbininko Nusižudymas- 
Paveikė Viršininką

Sužinojęs, jog jo rekomen
daciją atleistas iš darbo me
chanikas Donal O’Reilly nužu
dė savo du vaikus ir pats nusi
žudė, Robert Fletcher Sadler, 
vienas iš Int. Business Ma
chines Corp, viršininkų, irgi 
husižudęs pereitą ■ trečiadieni 
nušokdamas nuo Manhattan 
Tilto. Jis jautęsis davęs prie
žastį O’Reilly mirčiai. Sadlerio 
liko našlė ir du kūdikiai, gy
veną Hempstead, L. I.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS graborius

Mateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga “^1

Rengia Paminėjimą 
Mokyklos Vedėjo

Kapo Požymius Paskandino 
Kaipo “Bombas”

Ant Bedford Ave., Brooklyn
arti North 9th Street

DU BARGANAI
1 šeimai 9 kambariai-$3000

trijų šeimų mūrinis namas, 14

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.

tolesniam rinkimui, vardai 
bus paskelbta su galutina są
skaita.

Aukščiau paminėtų aukų 
nuo draugijų, kuopų bei pa
vienių asmenų prisiųsta viso 
$41 .95. Kai kas mano, būk 
numeris tryliktas yra nelai
mingas, bet šiuom atveju, ga
lima sakyti, giliukingas, nes 
ši gausi suma aukų liudija. 
Net ir vasaros šiluma nesu
trukdė mūsų pradėtą darbą. 
Taigi, visiems aukautojams ir 
darbuotojams šio didžio užma
nymo, varde mūsų garbingo 
tikslo, reiškiam nuoširdingiau- 
sią padėką, turėdami viltį, kad 
ir ateityj teiksite malonią pa
ramą atžymėjimui mūsų skau
daus istorinio įvykio.

v Taipgi kreipiame domę kas 
link išsiuntinėtų draugijoms, 
kuopoms bei pavieniams as
menims aukų rinkimų blankų, 
kurių laikas jau yra pasibai
gęs su birž. 1 ir 15, o taipgi

Draugijos, per M. Karaktiną, 
$2.25. Pasiųsta Fondo iždinin
kui; plačiau tilps sekamam 
paskelbime.

Taigi, brangus lietuvi, bro
lau ir sese, prašome paremti 
aukomis pastatyti paminklą 
Brooklyne mūsų dvidešimto 
amžiaus didvyriams lakūnams, 
misteriškai žuvusiems siekiant 
mūsų brangią šalį Lietuvą, Da
riui ir Girėnui.

Paminklo Statymo 
Fondo Komitetas.

A. Kazakevičius Perkeltas 
j Kitą Ligoninės Skyrių

Draugas A. Kazakevičius 
dar vis randasi Kings County 
Hospital, bet perkeltas į sky
rių F 32, ant trečio aukšto. 
Jo sveikata biskutį geresnė ir 
jaučiasi geriau. Jis dėkavoja 
tiems draugams, kurie jį ap
lanko.

Dienraščio “Laisves”
KONCERTAS

Bus

Lapkričio .10 Nov., 1940
LABOR LYCEUM SALĖJE

949 WILLOUGHBY AVENUE f *<’ 
BROOKLYN, N. Y.

Darbininkų Mokyklos patal
pose, 35 E. 12th St., N. Y., 
rengiama paminėjimas Abra
ham Markoff, tos mokyklos 
veikėjo-mokytojaus ir direk
toriaus. Pastarojoj vietoj jis 
išbuvo nuo 1930 metų iki mir
ties rugpjūčio 29, 1939 m.

Minėjimas bus spalių 4-tos 
vakarą.

Markoff daugiau negu kuris 
kitas asmuo atskirai prisidėjęs 
prie tos mokyklos išauklėjimo. 
Jisai buvo ne tik pripažintas 
geras ir mylimas mokytojas, 
bet ir organizatorius, nuolat 
besirūpinęs mokyklos plėtimu, 
gerinimu, kėlimu. Ji dabar ži
noma ne tik New Yorke ir 
abelnai Amerikoj, bet ir kitose 
šalyse. Joje dabar kas metai 
pravedama desėtkai įvairiau
sių kursų su šimtais klasių ir 
tūkstančiais studentų. Šiemet 
jai sueina 17 metų amžiaus. 
Daugelis jos buvusių mokinių, 
yra išaugę į žymius vadus, vei
kėjus įvairiausiose gyvenimo 
srityse.

Nepamirškite V. Taurui 
Pagerbti Vakaro

Prašome nepamiršti, kad 
spalių mėn. 5 d. “Laisvės” sa
lėje įvyks V. Taurui-Vidikui 
pagerbti vakaras — bankietas. 
Šiemet sukanka lygiai 30 me
tų, kai V. Tauras-Vidikas dir
ba laikraštininko-literato dar
bą. Be to, jam šiemet sukanka 
55 metai amžiaus.

Du Gengsteriu Šulai 
Nuteisti Mirtin

Kas nors užrodė policiją į 
Šv. Mykolo kapines, nurodant, 
jog ten randasi padėtos dvi 
bombos. Kas ten, rodos, tuos 
sutrūnijusius kaulus norėtų 
liesti bombomis, bet “atsarga 
gėdos nedaro.” Policija tas 
bombas nuėmė ir su didžiausia 
atsarga nugabeno jūron ir pa
skandino.

Po visos tos operacijos, už 
tūlo laiko, William Van No
vak atėjo policijon apsiskųsti, 
kad nuo jo uošvio kapo kas 
nors.pavogė dvi artilerijos kul
kas, kurias prieš 12-ką metų 
laivyne esantis draugas buvo 
jam dovanojęs ir jis jas buvo 
padėjęs uošvio kapui pažymė
ti, kol išgalės pastatyti pa
minklą. / j1 ' I

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugijos bertaininis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, spa
lių 2 d., 7:30 v. v. Liet. Am. Pilie
čių Kliubo 
lyvauti ir 
užsimokėti.

Valgykite 
MEDŲ

Valgykite Medų Vietoj.
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

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 Barberlal

(SIIALINSKAS)

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

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

ir
Strauss pereitą ketvirtadienį, 
Kings County Teisme, tapo 
nuteisti elektros kėdėn kalti
nimu, kad jie nudėję kitą 
gengsterį Irving (Puggy) 
Feinstein rugsėjo mėn., 1939 
m. Išvėšti į 'Sipg Sing. Juos 
nužudys lapkričio 4-tos savai
tę^ jei apeliacijomis neatidės 
šio nuosprendžio vykdymą.

Gavęs paskutinį žodį, Gold
stein šaukė: “Prakeiktieji, 
žiurkės, neteisingi liudytojai,” 
tuomi leisdamas suprasti, būk 
jis neteisingai nuteistas. 
Strauss išėjo dantis sukandęs, 
tylėdamas.

Barnyje už moterį du neg
rai pereitą šeštadienį daėjo iki 
peilių. Duelyje Frank Barth- 
well mirtinai sužeistas, o Jo
seph Hamp sulaikytas be kau 
ei jos.

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

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

kamo j Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GfiRIMŲ

Lietuvių Rūro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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 
I ‘ nuvirti kopūstai Ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
Į. »T7L ” /

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




