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KRISLAI
žodis Apie Keistutį 

Michelsoną.
Visiems Smagu!
O Kas Tas Tom Yermal?
Gražu ir Smagu!

Rašo R. Mizara

Tegu skaitytojas leidžia 
man paduoti kelias nuobi
ras apie mūsų jaunimą.

Šeštadienio vakarą, t. y. 
šiandien, mes susirinksime 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliube, Brooklyne, pasaky
ti Keistučiu! Michelsonui, 
ką mes apie jį manome.

Pasakysiu atvirai: apie šį 
jauną ir talentingą vyrą,

Varsa va. — Pranešama, 
jog Rytų Prūsijoj slaptoji 
nazių policija areštavo 50 

- - — - r I oficierių iš įvairių pulkų,
mes manome labai gerai. Kaltina, kad šie oficieriai 

darė sąmokslą nuverst na
zių valdžią.

17 prieš-hitlerinių oficie
rių buvo atsilankę į Dan
zigą. Bet naziška Danzigo 
valdžia juos suėmė ir per
gabeno į Rytų Prūsiją.

Keistutis — veikėjas. Keis-' 
tutis — kalbėtojas. Keistu
tis — Amerikos Lietuvių 
Kongreso Brooklyno sky
riaus pirmininkas. Keistu
tis — Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo narys ir 
Brooklyno LDS jaunimo 
kuopos pirmininkas. Keis
tutis — baigė New Yorko 
U n iversitetą pasekmingai 
ir gavo Scholarship Kolum
bijos universitete sekan
čiam semestrui.

Ko jūs norite daugiau iš j 
jauno žmogaus?!

Labai puikiai žinau, kad 
šį vakarą kiekvienas, atsi
lankęs į tą pokilėlį, paduos 
Keistučiu! ranką ir ją pa
spaus nuoširdžiai ir 
giškai. Kitaip ir būti

drau- 
nega-

apieKai mes kalbame 
Keistutį Micheląoną, turime 
galvoj visą eilę Lietuvių 
D a r b ininkų Susivienijimo 
narių jaunuolių. Ten susi
būrė apie du tūkstančiai 
pačių geriausių ir gabiau
sių Amerikos lietuvių sūnų 
ir dukterų. Jie geri Ameri
kos tautos sūnūs, jie pui
kūs lietuviu tautos patrijo- 
tai; jie ištikimi darbininkų 
judėjimo nariai.

Kurie buvote LDS Pitts- 
burgho Seime pereitais me
tais, atsimenat, kokią gra
žią kalbą pasakė Keistu
tis!

Džiaugiasi Keistučiu jojo 
tėvai. Džiaugiamės juo ir 
mes visi.

Jonas Ormanas, LDS jau
nimo lyderis, mano, kad se
kančiam Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo vajuj už 
naujus narius bus gauta 
daugiau penkių šimtų jau
nuolių.

Neužilgo LDS turės ne
mažai savo gydytojų, savo 
advokatų, savo kitokių pro
fesionalų. Daug LDS jau
nimo dabar lanko mokyk
las, kolegijas ir universite
tus. Kiti LDS jaunuoliai se
nai dirba prie visokį ųužsi- 
ėmimų. Bet kai jie sueina į 
krūvą, sakysim, į LDS jau
nimo kuopų mitingus, tai 

'■ visi — kaip broliai ir se
serys!

I.

B

Kurie skaitote “Laisvės” 
ir “Tiesos” angliškus sky
rius, daug kartų pastebėjo
te po straipsniais parašą: 
Tom YermaL

Manęs kadaise keli žmo
nes Pennsylvanijoj klausė: 
kas tas Tarnas Jermala, ku
ris tiek daug nusimano ir 
parašo apie sportą straips
nių?

AŠ jiems atsakiau: tai 
jaunas, mandagus ir inteli
gentiškas vyras, “Laisvės” 
k a i m y n as, gyvena Ten

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Naziai Suėmė 50 Ofi- 
cierių Ryt. Prūsijoj

Sovietai Šaltai Žiūri į 
Naujus Anglijos Pla

nus dėl Sutarties
Maskva. — Tam tyčia at- 

i siųstas, Anglijos atstovas 
Wm. Strang ir Francijos 
ambasadorius Naggiar mė-' kadą nao Anglų koncesijos
gino įpiršt Sovietam naujus 
Anglijos - Francijos pasiū
lymus dėlei bendro apsigy
nimo sutarties tarp tų trijų 
šalių. Jie pustrečios valan
dos derėjosi su Sovietų už
sieniniu komisaru Moloto
vu, pirmininku komisarų 
tarybos, bet derybos neda
vė pasekmių. j

Molotovas reikalavo, kad 
Anglija ir Franci j a taip pat 
užtikrintų, kad jos išvien 
su Sovietais įins Latviją, 
Estiją ir Finiją nuo Hitle
rio. Bet Anglijos ir Fran
cijos atstovai vėl išsisuki-, 
nėjo nuo šių mažų Baltijos 
kraštų gynimo.

Taigi Sovietų vyriausybė viešus pašalpinius darbūs 
kad derybos kol virš $25,000 vertės.pranesa, 

kas “nevisai sėkmingos.”

Žinios iš Lietuvos
Kaunas, birželio 11 d. — 

Karo aviacijos šventės žiū
rėjo 40,000 minia.

Kaunas, birželio 14 d. — 
Baltijos šalių kongresas 
priėmė eilę rezoliucijų ben
dro veikimo klausimais.
... -..— 1 " " • ■ ■ t 
Eyck gatvėj, Brooklyne. 
“Jei jūs sueitumėt su Ta
rnu,” aiškinau jiems, “iš po
žiūrio nemanytumėt, kad 
jis gali tiek daug žinoti 
apie sportą, nes Tarnas pa
našus ne kokiam nors spor
tininkui, bet jaunam pro
fesoriui. Tarnas — LDS 
narys, vyras malonios žmo
nos ir tėvas vos pradedan
čios pasaulį pažinti gra
žios dukrelės. Jis rašo mū
sų spaudai veltui.”

Vieta neleidžia čia para
šyti apie kitus mūsų jau
nimo veikėjus. Asmeniai 
pažįstu jų daug. Tai vis 
žmonės, kurie veiks, kai 
mes gulėsime po berželiais; 
tai būsimi mūsų laikraščių 
redaktoriai, kalbėtojai, vi
suomenininkai ; tai būsimi 
lietuviškų tradicijų ir lietu
viškos kultūros plėtė jai gar
bingoje Washington© žemė
je!

AMERIKA PERSPĖJA JAPONUS, KAD 
JU BLOKADA TIENTSINE GALI IŠ
ŠAUKĖ GINKLUOTUS SUSIKIRTIMUS

Vos Neįvyko Kruvinas Mūšis Tarp Angly ir Japoną Ka
riuomenių Tientsine; Jau Buvo Sustatyti Tankai

Washington. — Amerikos 
valdžia perspėjo Japoniją, 
kad gali išsivystyt ginkluo
ti susikirtimai Japonijos 
blokadoje prieš Anglų ir 
Prancūzų koncesijas - ko
lonijas Tientsine, Chinijoj. 
Tose koncesijose gyvena 
bent tūkstantis amerikonų. 
Jungtinių Valstijų piliečių 
biznis tame mieste siekia 
$26,000,000 per metus.

Tientsin, Chinija, birž. 
16. — Anglija pareikalavo, 
kad Japonija nuimtų blo-

Tientsine. Bet japonai dar 
aštriau blokaduoja Anglų ir 
Prancūzų koncesijas ten. 
Kartą jau vos nesusišaudė 
Anglijos kariuomene su Ja-

ATŽAGAREIVIU SIŪLOMI WPA DARBU APRĖ- 
ŽIMA1 PRAGAIŠTINGI, SAKO PULKININKAS 

SOMERVELL IR MAJORAS LaGUARDIA
tuos darbus, tai reiškia “pa
naikint visą Amerikos dar
binę sistemą bedarbiams 
šelpti. Tas įnešimas nu- 
blaškia bedarbius atgal at- 
sidėt vien tik ant tiesiogi
nes (mizernos) pašalpos. 
Tai yra bailiškas (veidmai
niškas) sumanymas.” Nes 
jis dar neva “pripažįsta” 
viešus Wl\A darbus, bet 
taip griežtai juos aprėžia, 
kad' iš tų darbų nebūtų jo
kios naudos miestam ir ben
druomenėm.

Vienas Woodrumo suma
nymo punktas yra toks, 
kad jis pakrikdytų valdiš
kos elektros dirbyklas prie 
didžiųjų pastatytų tvenki- 

kad republikono kongres-1 nių. Tuo republikonas Woo- 
mano Woodrumo įnešimas drum, jo partijiečiai ir at- 
Jungtinių Valstijų kongre- ž a gar e i v i ai demokratai 
sui, siūlantis griežtai nu- 
skelt pinigus viešiem WPA 
darbam ir siaurai aprėžt

New York: — Pulkinin- 
ikas B. B. Somervell, WPA 
viešųjų darbų administrato
rius New Yorke, karčiai 
smerkia kongresmano Woo- 

| drumo sumanymą, įneštą 
šalies kongresui,—uždraust 

Pulki- 
vienasninkas Somervell, 

pačių didžiausių armijos ih- 
žinierių, sako, kad jeigu tas 
sumanymas būtų priimtas, 
tai faktinai būtų panaikin
ti visi viešieji WPA staty
bos darbai, ir New Yorke 
greitu laiku turėtų būt iš
mesta 70 tūkstančių bedar
bių iš WPA šalpos darbų.

New York. — Miesto ma
joras LaGuardia pareiškė,

Hitler Sauvališkai Siunčia 
Karo Laivą “Koenigs- 

bergą” į Danzigą
Varsa va. — Į Danzigą at

plaukia. Vokietijos karo lai
vas “Koenigsberg,” daly- 
vaut ten nazių “kultūros 
savaitės” iškilmėse, (kitaip 
sakant, kariniuose paraduo
se).

Vokietijos valdžia, siųs
dama “Koenigsbergą” į 
Danzigą, visai apie tai ne
pranešė Lenkijos valdžiai. 
Tuom naziai laužo sutartį 
tarp Lenkijos ir Danzigo 
krašto. Nes sutartis nusta
tė, kad jokios svetimos ša
lies karinis laivas negali 
įplaukt į Danzigą be Lenki
jos leidimo.

ponijos kareiviais. Iš vienos 
ir antros barikadų pusės 
jau buvo sustatyti Anglijos 
ir Japonijos thnkai.

Anglija stipriai persergė
jo Japoniją, kad japonai ne
drįstų daugiau suturėt An
glijos laivus ir krėst jos pi
liečius.

Japonija, iš savo pusės, 
pareikalavo, kad Anglija 
“liautųsi rėmus Chinijos 
valdžią.”

Tokio. — Japonijos val
džios atstovas pareiškė, kad 
anglai, francūzai ir ameri
konai turės būt visiškai iš
šluoti iš visų koncesijų - 
kolonijų Chinijos didmies
čiuose.

drum, jo parti j iečiai ir at- 

stengiasi patarnaut priva
čiom elektros pelnagrobių 
kompanijom.

Francijos Seimas Užgina 
Senatvės Pensijas ir Kt. 
Lengvatas Darbininkams
Paryžius. -v Francijos 

seimo atstovų rūmas nubal
savo įvest senatvės pensi
jas darbininkam ir per šešis 
mėnesius paliuosuot nuo 
rendų (nuomų) mokėjimo 
darbininkus, sugrįžusius iš 
karinės mobilizacijos.

Seimo atstovų rūmas pa
tarė valdžiai dovanot baus
mes darbininkams, kurie 
nuteisti už dalyvavimą vi
suotiname streike pernai 
rudenį. *

ORAS

Bus lietaus ir šilčiau.

Roma Sveikina Japo
nų Blokadą Tientsine

Roma. — Labai džiaugia
si Italijos fašistų spauda, 
kad Japonija užblokadavo 
Anglijos ir Francijos kon- 
cesijas-kolonijas Tientsine 
ir Amoy, Chinijoj. Sako, 
tai “skaudus smūgis” de
mokratinėm šalim.

Fašistų vadai pranašau
ja, kad Japonija darys kari
nę sąjungą su Italija ir Vo-

Mergina Nušoko 10 
Aukštij Žemyn, Bet 

Išliko Gyva
Detroit, Mich. — Jauna 

mergina Virginia Dawson 
mėgino nusižudyt, ir tyčia 
metėsi žemyn pro langą iš, _ . , A r.r, i .. r v, v. j v. x resianti, kad Anglija irPalmetto viešbučio desimto A .v
aukšto; bet ji nukrito ant 
mažo gėlių darželio prie 
viešbučio durų, ir neužsi
mušė. Tiškus į žemę, mer
ginai įlūžo keli šonkauliai 
ir viena ranka; jinai • ir 
šiaip apsidaužė, bet nė vie
na žaizda nėra gyvybei pa
vojinga.

Tą 21 metų mergina da
bar guli ligoninėje ir papa
sakojo, kodėl ir kaip jinai 
žudėsi.

Ji yra bedarbė po to, kai 
prarado skrybėlių čekiuoto- 
jos tarnybą Chicago j. Jai 
viduriuose užaugęs koks tai 
didelis skaudulys ir reikė
jo operacijos, bet jinai ne
turėjo pinigų; todėl ir nu
sprendė pasidaryt sau galą.

Ji pasisamdė viešbutyje 
kambarį tik tam, kad galė
tų iš jo krisdama nusižu- 
dyt. Atsisėdo ant viešbučio 
palangės ir atbula virto že
myn.

—O kaip jauteisi krisda
ma oru? — užklausė ją lai
kraščių reporteriai.

—Jaučiausi panašiai, kaip 
žmogus, smarkiai pleškėda
mas žemyn traukinėliu va
dinamu “roller coaster” 
(kaip kad Coney Islande ir 
kitose, panašiose pasilinks
minimų vietose). Bet aš 
paskui, turbūt, praradau 
sąmonę bekrisdama, nes 
nieko nejutau, kai trenkiau 
į žemę. Iš pradžios kritau 
galva žemyn, paskui apsi
verčiau ore ir kritau kojo
mis žemyn, ir jaučiau, kaip 
vėjas pūtė per mano plau
kus. Bet šis patyrimas pa
mokino mane, ir aš dau
giau nemėginsiu žudytis.

JAPONAI NEPAISYSIĄ 
PROTESTŲ IR BLOKA- 
DUOSIĄ ANGLUS

Tokio, birž. 16. — Japo
nų užsieninis m i n isteris 
Arita pareiškė, kad Japonai 
blokaduos Anglų ir Prancū
zų koncesijas Tientsine, ne
paisant Anglijos ir Franci
jos protestų, kol Anglija ir 
Franci ja nerems Japoniją 
prieš Chiniją.

BADO PAVOJUS MILIŪNAM BEDARBIŲ 
IŠ REPUBLIKONŲ IR ATGALHVIŲ 
DEMOKRATU PLANU KONGRESE

Italijos Laivynas į Svečius 
Pas Generolą Franko

Roma. — Didelis Pirma
sis Būrys Italijos karo lai
vyno išplauks į Ispaniją, 
ateinančią savaitę. Paskui 
Mussolinio karo laivai plau
kios pakraščiais Portugali
jos, Ispaniškos Morokkos ir 
Tangiero.

Fašistai “Valdysią” Vidur
žemio JūrąI

Italų fašistų spauda kar
toja, kad Italija “turėsianti 
viešpataut” Viduržemio Jū
roje. Mussolinio valdžia žiū-

Franci ja negalėtų išvien su 
Turkija uždaryt fašistų lai
vam praplausimą Darda- 
nellų sąsmauga iš Vidurže
mio Jūros į Juodąsias Ma
rias ir atgal.

Įnešė Kongresui Smar
kiai Padidint Bausmes 

Kariniams Šnipams

Washington. — Jungti
nėse Valstijose dabar vei
kia bent tūkstantis karinių 
šnipų (daugiausia tarnau
jančių Vokietijai, Italijai ir 
Japonijai), sako generalis 
prokuroras Fr. Murphy. Ir 
jis išjudino keturias valdiš
kų seklių agentūras tėmyt 
ir gaudyt tuos šniukštus.

Senatorius Barbour įnešė 
kongresui sumanymą pa- 
smarkint bausmes kariniam 
šnipam. Iki šiol jie buvo 
baudžiami tik iki poros me
tų galėjimo ir $10,000 pini
ginės baudos. Dabar Bar- 
bouro įnešimas reikalauja 
padidint tiem šnipam baus
mę iki 5, 10 ir 20 metų ka
lėjimo, paliekant tą pačią 
piniginę baudą.

WILLIAM STRANG
t

Anglijos pasiuntinys Mask
von, dabar tariasi su Molo
tovu dėl sudarymo saugu

mo sutarties.

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s ves” paramai 
Jie yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau 
dies dienraščiui.

Naujosios Dalybos Rėmėjai 
Telkiasi prieš Tą Pavoją
Washington. — Kongreso 

lėšų komisija, vadovaujama 
republikono Woodrumo, ra
gina kongresą skirt tiktai 
$1,716,000,000 beda rbiams 
šelpt 1940 m. ir iš tos su
mos lemia tiktai $1,477,- 
000,000 pašalpiniams WPA 
darbams. Bet tikrumoje 
hooveriniai republikonai ir 
a t ž a g areiviai demokratai 
kongresmanai siekia visiš
kai panaikint viešuosius 
WPA darbus.

Nežiūrint, kad nuo šio ža
lingo sumanymo priklauso 
likimas milionų bedarbių, 
bet jo svarstymuose tedaly
vauja tiktai mažas skaičius 
kongresmanų; kiti kažin 
kur slankioja.

Vienas kenksmingiausių 
punktų tame įnešime, tai 
reikalavimas jokiam WPA 
darbui neišleist daugiau 
kaip $25,000. Bet tatai reik
štų visišką pan aikinimą 
WPA projektų, kaip 
WPA administratorius 
kininkas Harrington. Kitas 
žalingas punktas, tai nu- 
skelt 42 milionus dolerių 
nuo prez. Roosevelto reika
laujamos paramos jaunuo
liams bedarbiams ir studen
tams; trečias — šluot lau
kan iš WPA darbų visus 
tuos, kurie ten dirbo iki 
pusantrų metų.

Naujosios Dalybos rėmė
jai, kongresmanai ir sena
toriai telkiasi sumušt tuos 
pasimojimus ant bedarbių.

a

y.

B

Mussolinis Padovanojo 
Pusę Tūkstančio Orlai
vių Generolui Frankui

¥5

Į:

Genoa, Italija. — Kara
lius Viktoras Emanuelis ir 
įvairūs Mussolinio ministe
rial dalyvavo didžiuose,

■
nai dalyvavo didžiuose, 
trenksminguose kariniuose 
paraduose, kurie čia buvo 
suruošti pagerbt 2,800 Ita
lijos lakūnų, ką tik sugrį
žusių iš Ispanijos. — Ten 
jie tarnavo generolui Fran
co’ui prieš Ispanų respubli-

Italija, dabar apšaukda
ma šiuos lakūnus iš Ispani
jos, tačiau “dovanai” pali 
ko penkis šimtus karinių 
savo orlaivių g e n erolui 
Franco’ui. Tikisi, kad Is
panijos fašistai pavartos 
tuos orlaivius prieš demo
kratines šalis, jei kiltų Ita 
lijos-Vokietijos karas si 
Anglija-Francija.

Canberra, Australija. - 
Šio krašto užsieninis mini 
teris seime pritarė 
mui apsigynimo 
tarp Anglijos ir Sovietų.

■MhBB
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Klausimai ir Atsakymai

Pasaulinės Parodos.

Anglija Pavaro Nazių 
Agentą iš Palestinos

ANGLŲ KARALIUS UŽ
DĖJO VAINIKĄ ANT 
WASHINGTONO KAPO

4 
dienraščio 
piknikas bus Maynard, Mass. 
$200 skiriama dovanom prie 
įžangos bilieto. Pirma dovana 
$50. Bus šokiai, gros gera or
kestrą.

Boston Apylinkė
d. liepos (4th of July) 

‘‘Laisvės” naudai

284,659 tonų

Brooklyn, N. Y.
2 d. liepos (July 2nd) įvyks 

dienraščio “Laisvės” piknikas. 
Jis bus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avenues, Maspeth, 
N. Y. Tas parkas visai arti 
prie
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Poniškasis Lenkijos Unaras ALDLD REIKALAI

Mus solini s Atėmė Jų Tėvynę

savo sutarties apsi- Prašymas

Apie SSSR Gyventojų Skaičių

r S

: -

iš Vokietijos pusės 
Latvijai, Estijai ir

President - - - 
Vice - President 
Secretary-Treasurer 
Editor.....................

kad jis būtų 
visais atžvil-

IĄISVE 
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
every day, except Sunday

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK
Tel. Stagg 2-3878

Jos. Kairys
K. Petrik 

J. Gasiunas 
Roy Mlzara

NAŽIAI “SŪGERSIĄ”
SLOVAKIJĄ

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ..............  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............. $6.00
Foreign countries, per year ....... $6.50
Canada and Brazil, per year — $5.50 
United States, six months ........... $3.00
Brooklyn, N. ¥., six months ....... $3.25
Foreign countries, six months ..... $4.00
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.

Antras puslapis šeštadienis, Birž. 17, 1939

Visiems aiškiai matosi, kad Vokietijos 
fašistai ruošiasi užpulti ant Lenkijos. 
Jeigu jie to dar nepadarė, tai tik todėl, 

' kad dabar tarptautinė padėtis tam ne
patogi. Žinoma, kad viena Lenkija nega
li karo išlaimėti prieš Vokietiją. Jai la
bai reikalinga kitų valstybių pagalba, o 
artimiausia ir stipriausia gali būti iš So
vietų Sąjungos.

Bet Lenkijos valdonai laikosi didelio 
unaro. Jie atmena, kaip savo laiku, vi
duramžiais, susidarius tam tikroms są
lygoms, lenkai buvo kelis kartus įsiver
žę giliai į Rusiją, net Maskvą užėmę. 
Nors juos vėliau rusai sumušė ir išvijo, 
bet ir dabar kartoja: “Mes buvom Mas
kvoj.” Jie pamena, kad laike imperialis
tų intervencijos prieš Sovietų Rusiją jie 
buvo apginkluoti Francijos, Anglijos ir 
kitų ir vędė karą prieš bolševikus. Bur
žuazija juos garbino, “gelbėtojais nūo 
bolševizmo” vadino. Na, ir dabar prašyk 
tų pačių bolševikų, rusų, kad jie ateitų 
ir išgelbėtų Lenkiją nuo Vokietijos fa
šistų, Lenkiją, kuri buvo skaitoma svar
biausiu “bolševizmui užtvaru į Europą.” 
Tai jau perdaug būtų pažeidimas šlėktiš
ko unaro.

Iš to ir išplaukia ta keista Lenkijos 
politika. Nors ji mato sau pavojų iš Vo
kietijos fašistų, supranta, kad jai kitų 
pagalba reikalinga, bet tuo pat kartu 
Varšava daro sekamą pareiškimą k

(1) Lenkija yra priešinga tam, kad 
Sovietų Sąjunga gautų galią spręsti apie 
susidariusį pavojų 
Lenkijai, Lietuvai, 
Suomijai.

(2) Lenkija nori 
gynimui su Anglija ir Francija, kurios 
turėtų sutartį su Sovietų Sąjunga, bet 
tokiomis sąlygomis, kad Sovietų pagalba

s negalėtų būti automatiškai, pagal tą su
tartį, teikiama, bet kad būtų teikiama 
tik tada, kad Lenkija jos reikalaus.

(3) Lenkija pati spręs, kokios rūšies 
pagalba turi būti—ar tik ginklais, amu
nicija, lėktuvais, ar įleis Sovietų Raudo
nąją Armiją į savo žemę.

Reiškia, kol kas Lenkijos šlėktos nori 
taip gauti iš Sovietų pagalbą, kad tas 
būtų nuo svieto akių paslėpta, kad atro- 
dytų, jug tik ji pati savo locnomis jėgo
mis ginasi nuo Vokietijos.

Rusų Socialistinė Federatyvė Sovietų 
Respublika, kuri užima apie 77 procen
tus viso Sovietų Sąjungos ploto, kuri tu
ri savo teritorijoj septyniolika autono
minių respublikų ir 36 laisvas sritis, turi 
veik 37 milionus miestų gyventojų ir 
arti 73 milionus žemės ūkio gyventojų, 
bendrai 109,278,614.

Ukrainų Socialistinė Sovietinė Respu
blika, kuri yra antra gyventojų skaičiu
mi didelė savistovi Sovietų Sąjungoj res
publika turi virš 30 milionų gyventojų, 
kurių daugiau, kaip vienas trečdalis yra 
miestų gyventojai.

Baltarusių Social. Sovietinė Respubli
ka turi — 5,567,976 gyventojų; Azerbe- 
žano — 3,209,727; Gruzijos — 3,542,289; 
Armėnijos — 1,281,599; Turkmėnijos — 
1,253,985; Uzbekijos—6,282,446; Tadži
kijos — 1, 485,091; Kazachijos — 6,145,- 
937 ir Kirgizijos — 1,459,301. Tai tokis 
sąstatas atskirų Sovietų respublikų gy
ventojų.

Kas liečia miestų dydį, tai Sovietų Są
jungoj jų yra daug. Yra 174 miestai, 
kurie turi virš 50,000 gyventojų. Daugy
bė jų išaugo prie Sovietų valdžios, kaip 
tai Magnitogorsk, Kirovsk ir kiti.

Maskva, Sovietų Sąjungos sostinė, yra 
skaitlingiausias miestas. Prieš revoliu
ciją ji turėjo apie milioną gyventojų; 
1926 metais — 2,029,425, o dabar jau 
turi 4,137,018. Leningradas 1926 metais 
turėjo 1,690,065, o dabar jau turi 3,191,- 
304 gyventojų.

Abelnai ir kiti miestai žymiai paau
go. Kijevas 1926 metais turėjo 513,637, o 
dabar jau turi 846,293 gyventojų; Char
kovas — 417,342, o dabar 833,432 ir taip 
panašiai.

Kada yra lyginama pasaulio didmies
čiuose gimimas, ta gauname sekamą pa
veikslą. Maskvoje, 1938 metais, gimė 
117,200 kūdikių, kas sudarė 28.5 proc. 
ant kiekvieno tūkstančio gyventojų. Ber
lyne ant 1,000 gyventojų gimė tik 14.1 
proc. vaikų; Londone — 13.6; Paryžiuj 
— 11.5 ir New Yorke — 13.5 vaikų.

Sovietų Sąjungoj ne .vien gyventojų 
skaičius auga, bet auga tos salies indus
trija, kultūra, transportas, gerėja ir 
smagėja gyvenimas ir plečiasi busimoji 
laisvos žmonijos santvarka.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

men. sumos. Septyni 
komerciniai bankai 
d. turėjo indėlių 98 
litų, gegužės 1 d.—

Londono jaunimas skaito Anglijos valdžios įsakymą verstinai stoti kariuomenėn.

Kaunas, V-26.— 1939-ID28 
d.' Lietuvos kredito įstaigose 
buvo 188.80 milijonų litų pri
vatinių indėlių. Jų suma kovo 
mėn. 31 d. sumažėjo iki 165.- 
79 milijonų litų, tačiau dabar 
ši suma žymiai padidėjusi ir 
palaipsniui kyla iki buvusios 
vasario 
Kauno 
kovo 1 
milionų
74 milionų litų, žemės Ban
kas kovo /I d. turėjo 53 
mil. litų, o V-l d.—45 mil. 
lt. Taup. Valstybės Kasos III- 
1 d. turėjo 72 mil.,^o gegužės 
1 d. 63 mil. lt. indėlių. Ta
čiau nuo gegužės 1 d. indėliai 
sparčiai grįžta į bankus, ypač 
nuo V-15 d., kai buvo pakel
tos bankų mokamos palūka
nos. Tokiu būdu pasireiškę 
mūsų bankuose indėlių ištrū- 
kiai Klaipėdos netekimo die
nomis pradeda išsilyginti,

Sovietų Sąjungos gyventojų surašinė
jimas parodė, kad ta milžiniška darbo 
žmonių šalis turi 170,467,186 gyventojų. 
Ta pati teritorija 1897 metais turėjo 
106,400,000 gyventojų; 1920 metais — 
134,200,000 ir 1926 metais — 147,000,000. 
Reiškia, mes matome didelį Sovietų ša
lies gyventojų paaugimą,.o tai vis todėl, 
kad žmonėms gyventi geriau, jie turi ge
resnį maistą, sveikatos prižiūrėjimą, kas 
sumažino jaunų ir paaugusių mirimą.

Sovietų Sąjunga dabar turi 55,909,908 
miestų gyventojus, kas sudaro 32.8 pro
centus visų šalies gyventojų ir 114,557,- 
278 gyvenančius kaimuose ir kolchozuo-

Iš Ispanijos sugrįžo į Ameriką Alfred 
Cope, kuris buvo Ispanijoj, Francijoj ir 
plačiai susipažinęs su tarptautine padėti
mi. Jis tvirtina, kad Mussolinis, išvež- 
damas iš Ispanijos 23,000 savo juodmarš- 
kinių, dar ten paliko 70,000 italų fašistų 
kareivių ir kelis tūkŠtančius Mussolinio 
šnipų, policininkų ir budelių.

Pagal patikrintus davinius, Cope sako, 
kad generolo Franco rankose yra virš 
500,000 areštuotų geriausių Ispanijos sū
nų ir dukterų. Jie sugrūsti į kalėjimus 
ir koncentracijos lagerius, persi jojami, 
teisiami ir kasdien šimtais žudomi. Yra 
davinių, kad f Tankistai kas devynios mi
nutės nužudo vieną liaudies ištikimą is
paną!

Tuo pačiu kartu Ispanijoj badauja 
apie 100,000 vaikučių, kurių tėvai yra 
areštuoti. Francijoj, koncentracijos kem
pėse vargsta per 400,000 ispanų, kurie 
negali gtįžti į savo brangią .tėvynę, ku
rią užvaldė 'Hitlerio ir Mussolinio gau
jos.

Tokia yra padėtis Ispanijoj. Už tai 
labai daug kaltos Anglijos ir Franci jos 
valdžios, kurios visaip trukdė Ispanijos 
liaudies kovą, kurios tarnavo fašistams, 
kaįp sumanydamos slėpė nuo pasaulio 
Italijos ir Vokietijos intervenciją.

Jungtinių Valstijų valdžia, kuri pri
pažino generolo Franco valdžią, tuojaus 
per savo atstovą turėtų užprotestuoti 
prieš tą fašistų kruviną terorą ir žudy
mą nekaltų žmonių.

Tuo kartu Jugt. Valstijų visi piliečiai, 
kam tik brangi laisvė ir žmonių gyvas
tys, turėtų remti ispanus pabėgėlius 
Francijoj, kad jie galėtų susirasti sau 
vietą pasaulyj, kad jiems nereikėtų grįž
ti atgal į savo tėvynę, kur dabar siaučia 
kruviniausias fašistų teroras, kur juos 
laukia begailestinga mirtis.

Knygą Jau Spausdina
Šių metų Literatūros 

Draugijos knyga bus seniai 
laukta, tai bijografijos ei
lės lietuvių rašytojų ir vei
kėjų. Ją paruošė daktaras 
A. Petriką. Kaip kurių bi
jografijos sutrumpintai bu
vo skaitomos Brooklyne ir 
visi draugai ir draugės jo
mis gėrėjosi. Ir tai natūra
lu, kas gi iš mūsų nenorime 
žinoti apie Žemaitę, Višins
kį, Kudirką, Biliūną ir ki
tus rašytojus ir rašytojas ir 
jų veiklą? Tokia knyga jau 
senai reikalingą.

Dalis knygos jau sustaty
ta ir spausdinama. Centras 
pirko už $400 popieros, bet 
dar nebus gana, nes ši kny
ga bus didelė. Mes norime 
iki rudens mėnesių ją ats
pausdinti ir kuopoms iš
siuntinėti. Bet tai prigulės 
ne vien nuo centro, bet ir 
nuo visų narių. Jei draugės 
ir draugai sumokės duo
kles greitai, jas prisius į 
centrą, tai mes savo planą 
galėsime pravesti gyveni- 

Į! man. Todėl, mokėkite duok
les ir siųskite į centrą. Ki
taip pinigų stoka gali su
trukdyti knygos' išleidimą.

“šviesa” No. 2 Gatava
“Šviesos” No. 2 jau gata

vas ir išsiuntinėtas visiems 
nariams. Šis numeris turi 
net septynioliką straipsnių, 

Į apysakų ir eilių. Jis turi la
bai svarbius straipsnius, 
kaip tai: “Asmens Vaidme
nis Istorijoj,” “Komunistų 
Santikiai su Tikinčiaisiais,” 
kurie gali pasitarnauti 
mums, kaipo geros paskai
tos. Jame telpa du straips
niai Ispanijos klausimu, 
pora apysakų, knygos ap- 
žvalga, pora mokslinių 
straipsnių ir kelios eilės. 
Skaitykite ir platinkite 
“Šviesą”.

Pagelbėkim Lietuvos 
Komunistams

Mes išsiuntinėjome Lite
ratūros Draugijos kuopoms 
aukų rinkimo blankas. Tai 
pirmu kartu į daugelį metų 
renkamos aukos tiesiai Lie
tuvos Komunistų Partijai. 
Lietuvos nepriklausomybei 
didelis pavojus. Lietuvos 
Komunistų Partija nuola
tos buvo ir yra nepriklauso
mybės sargyboj. Ji šaukia 
Lietuvos mases ginti Lietu
vą. Tuo pat kartu ji kovoja 
pries’ terorą, reikalauja pa- 
liuosuoti politinius kalinius 
ir pilnai atsteigti demokra
tiją. Parimkite aukų!

Nominacijos Prasideda
Mūsų organizacija tvar

kosi demokratiniai. Patys 
nariai nominuoja kandida
tus į Centro Komitetą ir iš
renka savo organizacijos 
Centro Komitetą ir jo pava
duotojus. Nominacijos Cen
tro Komiteto kandidatų 
prasideda su liepos 1 diena 
ir baigiasi su 20 diena rug
pjūčio. Kuopų sekretorių 
pareiga sušaukti skaitlin
gus susirinkimus ir nomi
nuoti kandidatus. Platesnių 
nurodymų rasite ant nomi
nacijų blankų. Kiekvienai 
kuopai - pasiuntėme po 2 
blankas. Jeigu kuri negau
tų, tai praneškite į centrą.

Moterų Suvažiavimas
Amerikos Lietuvių Mote

rų Seimas įvyks Brooklyne, 
rugsėjo 7, 8, 9 dienomis. 
Komiteto šaukimo sekreto
rė K. Petrikienė prašė, kad 
priminčiau tą Literatūros 
Draugijos kuopoms. Tai ne
bus mūsų organizacijos su
važiavimas, bet seimas visų 
lietuvių moterų ir organiza
cijų. Vienok, mūsų organi
zacija visada rėmė prakil
nius dalykus, tat yra parei
ga prisidėti ir prie šio mo
terų seimo, 
sėkmingas 
giais.

Centro
Centro Komitetas išsiun

tinėjo visoms kuopoms laiš
kus, kur nušviečia^ organi
zacijos darbus ir prašo se
kamų keturių dalykų, kad 
kuopos, apskričiai ir nariai 
išpildytų:

(1) Paaukokite iš kuopų 
ir apskričių iždų pagal jūsų 
išgalę šios knygos išleidi
mui.

(2) Mokėkite savo duok
les ir greitai jas siųskite į 
centrą.
, (3) Iškolektuokite duok
les iš tų draugų, kurie dar 
nesumokėjo už 1938 m.

(4) Gaukite naujų narių į 
organizaciją.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Praga. — Čechoslovakų 
vadai supranta, kad Vokie
tija greitu laiku “sugers” ir 
Slovakiją, kuriai iš prad
žios buvo žadėjus neva “ne- 

| priklausomybę.”

Washington. — Patvirti
nimui Anglijos draugišku
mo Amerikai, Anglų kara
lius Jurgis VI uždėjo vai
niką ant Jurgio Washingto- 
no kapo Mount Vernone. 
Tuo laiku šalia karaliaus 
stovėjo prezidentas Roose- 
veltas, kiek toliau karalie
nė Elzbieta, Rooseveltienė, 
Anglijos atstovai ir Ameri
kos valdininkai.

Pirm to, Jungtinių Vals
tijų kongreso nariai priėmė 
karalių apvalojoj kongreso 
rūmo salėje.

Jeruzalė. — Anglijos 
valdžia liepia išsikraustyt 
Vokietijos atstovui Fr. Rei-- 
chertui iš Palestinos, kaip 
maištų kurstytojui prieš 
Angliją.

Kaunas, V-26.—Gegužės 25 
d. Neries upe iš Vilniaus bai
darėmis atplaukė f Kauną 12 
vilniečių lietuvių sportininkų, 
vadovaujamų Prano žižmaro, 
pagarsėjusio pereitais metais 
ryžtingai apginant lietuvių 
tautos garbę nuo vieno lenkų 
karininko įžeidimo. Vilniečiai 
atplaukė pamatyti Kaune
vykstančias Europos krepši
nio pirmenybes. 

—o—
Kaunas. — Susisiekimo Mi

nisterijos žiniomis, pernai pla
čiaisiais geležinkeliais buvo 
pervežta 3,886,709 keleiviai. 
Keleivių pervežimas padidėjo 
15%. Šiauriaisiais geležinke
liais pernai buvo pervežta 
318,039 keleiviai, o užpernai 
—292,579 keleiviai. Taigi 
pernai siauraisiais geležinke
liais, palyginti su 1937 m. per
vežimais, buvo pervežta 8% 
daugiau keleivių. Prekių per
nai mūsų plačiaisiais geležin
keliais buvo pervežta 2,121,- 
530 tonų, o siauraisiais gele
žinkeliais 
prekių.

Klausimas
“Laisvėje” No. 116, geg. 

18 d., 1939, buvo garsinta 
Senatvės Pensija.

Washingtone geg. 17 d. 
Kongreso lėšų komisija už- 
gyrė sumanymą skirt abel- 
nai po $38.63 per mėnesį 
senatvės pensijos poroms, 
sulaukusioms 65 metų am
žiaus, arbą našliams ,bei 
našlėms to paties amžiaus.

Aš čia niekaip negaliu 
suprasti, kaip čia yra tie 
numeriai $38.63. Ar tie 
$38 per mėnesį yra .pavie
niams, o $63 poroms per 
mėnesį?

Aš esu 75 metų, o mano 
moteris 72. Abudu piliečiai, 
gaunam ant mėnesio per 
abu 50 dolerių ir dar kito
kių lengvatų. Meldžiu pa
aiškinti, ar bus pensija pa
mažinta, ar padidinta, ir 
kada įeis į galią tas tari
mas? A. P.

komisijos sumanymas įeis 
galion.

Nežinia, iš kur jūs pensi
ją gaunate — ar iš valsti
jos, ar iš federalės valdžios. 
Jeigu iš valstijos gaunate, 
tai federalės valdžios pa
tvarkymas gal ir visai jūsų 
pensijos nepalies.

Atsakymas
Jūs, drauge, iš vienos su

mos padarote dvi sumas ir 
paskui nebežinoYe, ką jos 
reiškia. $38.63 reiškia tris
dešimts aštuonius -dolerius 
ir šešiasdešimts tris centus. 
Visai čia nėra 63 dolerių.

Toje žinioje iš Washing- 
tono dar nėra pasakyta, jog 
šis lėšų komisijos sumany
mas jau bus šalies įstaty
mu. Tai tik pasiūlymas 
Kongresui. Todėl dabar dar 
negalima kalbėti, kada tas

New York Apylinkė
23 d. liepos (July 23rd), 

didžiojo New Yorko apylinkės 
pažangiųjų organizacijų aps
kričiai rengia. traukiniu eks
kursiją į Nolan’s Point Park, 
N. J. Ta vieta yra prie Hopat
cong ežero. Traukinis eis iš 
Jersey City per Bayonne ir 
Eližabethport. Iš Newark, rei
kės atvažiuot į Eližabethport 
kitu traukiniu ir čia persimai
nyti ant ekskursijinio. Kelionė 
$1.00 į abi pusi.
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J AS
Ką Sako Apie SSSR Iš Ten Nesenai Sugrįžęs 
Lietuvos Rašytoju 1 Iraugijos Pirmininkas

Nesenai grįžo iš Sovietų Sąjungos 
p. Liudas Gira, Lietuvos Rašytojų Drau
gijos pirmininkas. Ponas Gira—poetas, 
dar prieškariniais laikais žinomas. So
vietų Sąjungoj jis išbuvo tūlą laiką ir 
grįžęs Kaunan padarė interview su Lie
tuvos spaudos korespondentais. Plačiau 
apie Sovietų Sąjungą L. Gira parašys 
knygoje, kuri neužilgo išeis. Liudas Gira, 
aišku, ne komunistas. Bet į dalykus jis 
žiūri plačiai ir todėl apie Sovietų kultū
rinį ir meninį gyvenimą jis kalba objek
tyviai. Mes čia ir paduodame to poeto 
pasikalbėjimą su laikraštininkais.

Pereitais metais Sovietų krašte lan
kėsi jaunas bet gabus Lietuvos rašytojas, 
Petras Cvirka. Jis taipgi parašė įdomių 
straipsnių apie socializmo šalį. Tuomet 
jam tūli sutvėrimai primetė “Sovietams 
parsidavimą”! Pažiūrėsim, ką tie patys 
šmeižikai dabar pasakys apie seną lietu
vių literatą ir Lietuvos Rašytojų Draugi
jos vadą?—“L.” Red.

Šiomis dienomis iš SSSR grįžo LRD pirm. 
I,. Gira, kuris vakar spaudos atstovus pain
formavo apie savo viešėjimą ir papasakojo 
apie patirtus įspūdžius SSSR, kur išbuvo ly
giai vieną mėnesį, būdamas rusų rašytojų 
svečias.

—Mano patirtus įspūdžius SSSR galima 
skirstyti į keturias dalis—tai bendras Mas
kvos vaizdas, gegužės 1 d. paradas, Kijevas 
ir Krymas ir Maskvos muziejai ir teatrai,— 
pradeda L. Gira.

—Tik pervažiavus SSSR sieną, tuoj pa
stebėjau ir pajaučiau rusų šventės—Gegu
žės 1 d. alsavimą. Iliuminacijos, garsiakal
biai ir kit. šventės ruošos vaizdai. Pasienio 
stotyje Bigosove buvo nuodugnus, bet man
dagus įvažiuojančių patikrinimas, čia no
riu pažymėti apie tą pavyzdingą tvarką, ku
rią teko pastebėti važiuojant Rusijos gele
žinkeliais apie 1,600 km. Važiuojančių trau
kiniais žmonių skaičius labai didelis, tačiau 
nėra to didelio netvarkingo susigrūdimo. 
Persėdimo stotyse keleiviai per garsiakalbius 
informuojami, kur reikiamas traukinys sto
vi, jo išvykimo laikas, kur kuris traukinys 
vyksta ir pan.

Į Maskvą atvykau balandžio 30 d., o ge
gužės 1 d. jau teko žiūrėti tikrai [Įspūdingo 
tą dieną ruošto kariuomenės ir organizuotos 
visuomenės parado, šis paradas, kuris man 
paliko didelio įspūdžio, truko apie 8 vai. 
Pirmiausia paradavo kariuomenė, o vėliau 
organizacijos. Iš viso, kaip teko patirti, šia
me parade dalyvavo apie 1,7 mil. organi
zuotų žmonių ir kariuomenės. Ypatingą į- 
spūdį paliko fizkultūrininkai-sportininkai.

Gegužės 1 d. vakare aplankiau darbinin
kų “ZISO” klubą, šis klubas labai didelis. 
Jame yra atskiros bibliotekos, salės, skaityk
los, restoranas ir kit. Klubas gražiai įreng
tas. Tą pat vakarą vieno to klubo skyriaus 
vedėją išmokiau šokti mūsų tautįnį šokį 
“Suktinį.” Aš čia pat vienam esančiam salė
je muzikui paniūniavau “Suktinio” meliodi- 
ją, o jis netrukus šį šokį paskambino. Aš gi 
su klubo skyriaus vedėja pašokau. Drauge 
su manim klube buvęs anglas išmokė šokti 
“Lambetvuoką,” o paskui visi pašokom rusų 
tautinį šokį “Jabločką.” Tame pat klube te
ko pastebėti, kad rusų darbininkams menas 
nėra svetimas. Klausiau, kaip viena darbi
ninkė pianinu paskambino gana sunkius ži
nomų kompozitorių kūrinius.

Tą patį vakarą teko dalyvauti VOKSO 
ruoštoje vakarienėje, o sekančios dienos va
kare jau išvykau į Kijevą, kur vyko SSSR 
rašytojų d-jų valdybų posėdis, ukrainiečių 
rašytojo Ševčenkos 125 m. gimimo sukakties 
minėjimo proga, šiame posėdyje iš užsienie
čių dalyvavau tik aš vienas. Posėdyje buvo 
skaityta dešimts referatų apie Ševčenkos kū
rybą, gyvenimą, šio posėdžio proga gavau 
patirti, kokie menki yra mūsų rašytojų ry
šiai su kaimyninėmis valstybėmis. Mane glo
bojęs SSSR rašytojų s-gos komisijos santy
kiams su užsieniais palaikyti pirm. pav. M. 
Aplietinas tik iš manęs sužinojo, kad lietu
viai žino Ševčenką ir, kad jo kūrybos yra 
išversta į lietuvių kalbą. Apie tai jis vėliau, 
skaitydamas paskaitą, pranešė visiems po
sėdyje dalyvavusiems rašytojams.

Kijeve teko lankytis Ševčenkos muziejuje, 
kuris puikiai sutvarkytas. Tame muziejuje

parodyta visa Ševčenkos kūryba, kuri ėjo 
dviem kryptim : poeto ir tapytojo. Muziejus 
užima 14 kambarių. Ševčenkos minėjimo 
proga SSSR išleista didžiulis rinkinys ir šeši 
mažesni tomai jo poezijos, pirmą kartą iš
spausdintos rusų kalba Ševčenkos apysakos, 
išleistas didelis albumas jo tapybos darbų, 
visa eilė jo populiariosios kūrybos knygelių, 
o taip pat nemaža leidinių Ševčenkos kūry
bos išleista svetimomis kalbomis. Visa tai 
rodo, kaip reikia pagerbti tautai nusipelniu
sį rašytoją.

Kijeve išbuvęs keletą dienų vėl grįžau į 
Maskvą, kur išbuvau ligi gegužės 15 d. Nors 
kiekvieną dieną, rytą ir vakarą lankiau Mas
kvos muziejus ir teatrus, tačiau nepakako 
laiko, kad viską galėčiau pamatyti.

Bernice Šalinaite

Energijos ir Talento Pilna Muzike Šalinaite

mokslo laipsniu.
kam tarpe Amerikos lietuvių nėra 
vardas mūsų darbščiosios Šalinai- 
yra netik gabi muzikos mokytoja

jos

ke-
50.

Aplankiau rašytojų Puškino ir Gorkio mu
ziejus. čia tikrai teko nusistebėti, su kokiu 
kruopštumu rusai surinko visą, tų rašytojų 
gyvenimą liečiančią, medžiagą ir gražiai su
tvarkė. Įėjęs ii tuos muziejus, tuoj pajunti ir 
pro akis praeina visas tas gyvenimas —epo
cha, kurioje gyveno minimi rašytojai.' L. 
Tolstojaus namai taip pat palaikomi apžiū
rėjimui. Įėjęs į tuos namus, randi ligi smulk
menų viską taip, kaip buvo tuo metu, kai L. 
Tolstojus gyveno ir kūrė. Įdomus literatūros 
muziejus, kuriame dabar yra išstatyta ir 
Majakovskio kūryba. Netrukus Majakovskio 
kūrybai steigiamas atskiras muziejus, ku
riam bps paskirta keliolika kambarių. Lite
ratūros muziejus saugoja dar daug įvairių 
rankraščių.

Be to, dar teko aplankyti įdomų rusų ba
jorų namą. Aleksandro III laikais, Romano
vų dinastijos 300 m. jubiliejaus proga, jis 
buvo sutvarkytas, restauruotas. Ir dabar tas 
namas palaikomas, kad į Maskvą atvažiuo
jantieji galėtų pamatyti ir palyginti gyveni
mo kelią nuo bajorų iki Lenino laikų.

Pdžymėtina ir Lenino biblioteka, kuri savo 
didumu yra antra pasaulyje. Istorinio muzie
jaus jau nespėjau apžiūrėti. Galiu tik pastebė
ti, kad rusai labai stengiasi išlaikyti istorines 
liekanas ir jas betyrinėdami atidengia daug 
ligi šiol nežinotų rusų tautos istorijos faktų 
bei senų seniausių laikų rusų gyvenimo būdų. 
Taigi rusai savo praeitį labai gerbia ir iš 
mokosi.

Be muziejų Maskvoje dar teko aplankyti 
lėtą teatrų, kurių Maskvoje yra net ligi
Susidarė įspūdis, kad rusų režisieriai tikrai 
puikiai moka pastatyti veikalus. Pastatymo 
net netenka lyginti su pastatymais mūsų teat
re. Pažymėtina tai, kad rusų režisieriai labai 
gerbia veikalų autorius. Pas mus paprastai re
žisieriai tiek iš savų, tiek iš svetimų—klasikų 
autorių veikalų daug vietų išmeta, kad tik su
spėtų per 2—3 vai. veikalą suvaidinti ir visai 
nekreipia dėmesio, kad taip pasielgdami suža
loja patį veikalą. Rusijoj to nėra. Veikalai' sta
tomi ištisai, jų nežalojant. Palyginant mūsų 
teatre statytą veikalą su tuo pat veikalu, kuris 
pastatytas Maskvos teatre, pastebimas (didžiu
lis skirtumas mūsų nenaudai. Teko lankytis ir 
Revoliucijos teatre, kurio pastatymai bei ar
tistų vaidyba nėra nei kiek menkesnė, kaip 
didžiuosiuose Maskvos teatruose. Iš to išvada, 
kad Maskva kaip buvo, taip ir liko, teatro 
meno miestu.

Visi Maskvos teatrai perpildyti. Į kai ku
riuos jų tenka laukti bilietų net po savaitę ir 
daugiau. SSSR yra apie 500 nuolatinių teatrų 
ir apie tiek pat keliaujančių-kolchozų teatrų.

Lankydamasis Jaltoje aplankiau Čechovų 
muziejų-namą, kuriame šis rašytojas anksčiau 
gyveno. Čechovo muziejų prižiūri Lenino bib
lioteka, o veda. Marija Paulovna (Čechovo se
suo). šiame Čechovo muziejuje taip pat gali
ma dar įsitikinti, kaip rusai gerbia savo ra
šytojus. Viskas name palikta taip, kaip buvo 
Čechovui jame gyvenant; fabrikai net specia- I 
liai pagamino tokius pat sienoms tapetus, ko
kie buvo anksčiau- Tuo tarpu pas mus viso ši
to dar nėra. ‘ :

Tačiau rusai ne tik mirusiais, bet ir gyvais 
rašytojais tinkamai rūpinasi. Tenykščiams ra
šytojams netenka galvoti apie tai," kaip galus 
su galais suvesti, apie varžytynes, kaip yra- 
pas mus. Tas kasdieninis mūsų -rašytojų rū- ■ 
pešti atima bent 80 nuoš. energijos kūrybi
niam darbui. Rusų rašytojai gauna didelį ho
norarą, jie neišnaudojami. Materialiniais rusų 
rašytojų reikalais dar rūpinasi Literatūros

(Tasa ant 4-to puslapio)

Bernisė L. Shellan-šalinaitė baigė New 
Yorko Universitetą su Bachelor of Science 
muzikoj

Mažai 
žino mūs 
tės, kuri
ir chorvedė, bet, jau paspėjo sukurti nema
žai ir pati savo gražių kūrinių. Pasiekusi 
aukštą muzikoje išsilavinimą, ji rodosi ga
lėjo vien tik džiaugtis savo pasisekimais, 
bet tuomi ji nepasitenkino; kaip viskas gy
venime sukasi, bėga, taip ir įgyti patyrimai 
jai neduoda ramumo—ji siekė toliau, aukš
tesnės viršūnės.

Gerai prisimenu, kuomet , ją teko pirmu 
kart matyti Brooklyno Labor Lyceum, 
akompanuojant Jonui Butėnui. Išėjo ant es
trados jaunutė, nedrąsi nukaitusiais skruos
tais mergaitė, rodos visai kvapo neatgauda
ma, savo mikliais pirštais fantaziškai glos
tė piano klevišius. Tada ji muziką studijavo 
Worcestery ir New Yorke.

Kadangi Europa yra davus pasauliui 
daug muzikos genijų, o ji, šalinaite, savo 
sielą buvo atidavusi muzikai, tai pati pasirį- - 
žo aplankyti tas įžymias vietas, iš kur yra 
kilę tiek daug garsenybių. Ačiū jos tėvelių 
dideliam rūpestingumui, Bernisė nors da vi
sai jaunutė, išvažiuoja į Berlyną, Vokietiją, 
po kiek laiko persikelia į dainų ir muzikos 
šalį—Italiją, Milaną. Milane per suvirs tris 
metus laiko sunkiai dirba-studijuoja. Per 
tą laiką pasiekia gan aukštą muzikoje iš
silavinimą, bet pirm negu grįš atgal į Ame
riką, jinai užkliūva da tūlam laikui į pa
saulinės civilizacijos ir meno lopš[į Graiki
ją. Vėliau ! aplanko Portugaliją, Francūzi- 
ją ir čechoslovakiją. Sugrįžus atgal į Ame
riką, pastoviai apsigyveno Brooklyne, kur 
savo rūpestingumu jau spėjo išauklėti eilę 
netik gabių pianisčių, bet ir chorvedžių. Kas 
dalyvavo paskutiniame jos mokinių koncer-. 
te, kiekvienas giliai vertino jos talentą ir 
pastangas.

Dabartiniu .laiku, apart eilės jos nuolati
nių mokinių, ji vadovauja Newarke Sietyno 
chorui ir Brooklyne AidbalSiams; ji yra se
kretorė ir muzikos mokytoja Lietuvių Meno 
Sąjungas; Meno Sąjungos Trečio Apskričio 
mokyklėlės mokytoja ir sekretorė" Komiteto 
Miko Petrausko Kūriniams leisti. Turint 
tiek daug kasdięninio atsakomingo darbo, 
rodosi, iš kur galėjo semtis toji energija to
limesnėm studijom. Suvirs per penkis metus, 
kiek surasdama liuoslaikio nuo savo kasdie-

ninio darbo, Bernisė lankė New Yorko Uni
versitetą ir birželio septintą, kartu su 4,636 
studentais tą dieną aplaikiusiais aukštus 
mokslo laipsnius, mūsų darbščioji šalinaite 
buvo jų tarpe, gaudama Bachelor of Science 
mokslo laipsnį. -

Per ilgus kasdieninio darbo ir studijų 
penkis metus, Šalinaite giliai papildė žino
jimą muzikos harmonijoj, piano ir balso la
vinimo srytyj. Jos įgyti patyrimai nebus vien 
tik jai asmeniniu smagumu, bet kartu bus ir 
plačios visuomenės laimėjimu. Jeigu lietuvių 
visuomenė didžiavosi Šalinaite kaipo muzi
kos žinove, tai ateityje turės da daugiau 
kuomi pasididžiuoti. Tai pavyzdis daugeliui 
kitų, kad mokymuisi ribų nėra, ir kad, 
dant pąstangas, galima daug ko naujo 
siekti.

de
pą-

Privačiam gyvenime, jinai yra ponia Su- 
kackienė, gerai žinomo buvusio worcesterie- 
čio B. S. ir N. S. t elektrikos inžinieriaus, 
Juozo Sukacko žmona.

Sveikindama draugę šalinaitę su sunkiai 
užsidirbtu aukštu mokslo laipsniu, noriu jai 
palinkėt, kad ji ir toliau būt tokia energin
ga ir pasiryžusi, kaip kad buvo iki šiol.

K. Petrikiene.

V. Overa.

Vyšnios
Mačiau sode, kaip draskė šiaurūs vėjai 

Vyšnias baltais apkarusiais žiedais. 
Bet man širdis dėl vyšnių neskaudėjo,— 
žinojau aš, kad vėjai pasikeis.
Švelnės orai ir saulė kaitins sodą, 
Kur vyšnios auga kekėm rubinų.
Nusvirs jų šakos... ir tada atrodys, 
Visai nebuvus vėjų, darganų. . .

Pasaulyje taipgi vėtros siausti ima,— 
Nespėjusiam žiedais pražysti laisvės. 
Širdis nerimsta: gali tą siautimą, 
Tekti, krauju ir ašarom aplaistyti
Dangus ‘niūrėja, smarkią audrą lemia. 
Reik su audrų susitvarkyt dievais, 
Nes gali greit visa parausti žemė, 
Krauju ir pašvaistėm/—ne vyšnių rubinais.
Bet, jeigu reiks mums jauną kraują lieti, 
Tebūna taip! žinokite, tiktai,
Kas audrą keliate: visoj plačioj pasvietėj, 
Kąbosit jūs,—ne vyšnių rubinai!

(Iš “Mūsų Jaunimas”)

Waterbury, Conn.
čia

vyrams 
ryto jau 
sunkėsi.

i

atsidarys

sudėtos, nusiper- 
ir kelis atplėšę 

stalo, už kurio 
pa d avi neto j as.

Piknikas be Alaus
Lietuviai sako: kokia 

duona, jeigu ji be druskos; 
koks čia kepsnys, jeigu jame 
nėra cibulių? Ir mums tektų 
nuo savęs pridurti: koks čia 
piknikas, jeigu jame nėra 
alaus? Piknikas be alaus— 
sunkiai įsivaizduojamas, tad 
jį kaip didelę retenybę arba, 
gal būt, pirmą atsitikimą A- 
merikos lietuvių gyvenime ir s 
reikia aprašyti.

Piknikas be alaus atsibuvo 
Waterbury, birželio mėn. 11 
dieną, Lietuvių Parke, už 
Lakewood. Tą zdieną iš pat 
ryto iki pat saulęleidžio buvo 
nepaprastai gražus sekmadie
nis. Saulė taip gražiai ir 
skaisčiai švietė, kad 
ir moterims iš pat 
ketvirtas prakaitas
Visi, kas tik troško, tikėjosi 
nebetoli dvylikta, 
piknikas, kas norės — ežere 
maudysis, kas norės—šoks, ir 
kas norės—gražių medžių pa
vėsiu gėrėsis, o mes—gersim. 
Gersim, kad nebūtų trošku, 
kad nebūtų šilta ir kad būtų 
linksma. Pikniko parkan atū
žia vienas karas po kito; 
tvarkdarys net nesuspėja 
jiems vietų nurodinėti.

štai matau: iš karo išlipa 
vienas stambaus sudėjimo vy
ras ir tokio pat sudėjimo dvi 
puošnios moterys. Visų veidai 
linksmi, patenkinti, kaip ir 
dera piknike. Jie sveikinasi 
su pažįstamais ir garsiai šau
kia: “Heilo!” Jie eina tiesiai 
prie būdos, kur bonkos, stati
nės su ledu 
ka tikietėlių 
padeda ant 
stovi gėralų

—Ką gersite, sodės? Coca- 
Cola? O gal Pepsi-Cola?

Viešnių veidai dar nieko, 
kaip buvo apvalūs, taip ir pa
liko, tik raukšlių žanduose pa
daugėjo; bet svečias labai 
rūsčiai atrodė: jo veidas pa
sidarė pailgas, lūpos susičiau
pė:

—Tai ką čia juokus kreti, 
duok alaus!

—Atleiskite, alaus neturi
me, rfiūsų piknikas be alaus.

—Ką ? Alaus neturite ?
Atrodė, kad svečias trenks 

kumštimi į stalą taip smar
kiai, jog visos bonkos su šiau
deliais ir be šiaudelių kūliais 
žemėn virs. Tačiau jis susi
valdė ir palengva aprimo. O 
moterys pardavėjui pareiškė:

—Neduodi alaus, tai mes ir 
tavo sodės nenorim.

'Netrukus tas svečias su 
viešniomis nuslinko prie vartų 
ir išvažiavo alaus jieškot. 
Daug svečių negavę alaus gri
žo atgal. Bet kiti liko, laukė 
programos, sėdiniavo tai šen, 
tai ten, vaikščiojo pavėsiais. 
Visi ramūs, apsiblausę, tarsi 
juos snaudulys kankintų.

Programa nuotaiką pataisė: 
dainavo chorai, paskum pa
kalnėj ant pievos stipruoliai 
ėjo imtynių. Bet kai progra
ma pasibaigė, kai saulė ėmė 
slėptis už parko medžių, sve
čiai labai tyliai, be triukšmo, 
be dainų išsiskirstė namo. Ir 
šviesų nereikėjo degint. Pik
nikas be alaus buvo įdomus 
kaip retenybė, tačiau rengėm 
svečiams pažadėjo niek 
daugiau tokio pikniko nei 
rengti, nes piknikas be ala 
įvyko prieš jų pačių norą, jie 
pavėlavo išsiimt leidimą 
pardavinėti. Tikimės, kad 
piknikas bus paskutinis.

w
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AUŠRA VAKARUOSE
(Bruožai iš Francijos Revoliucijos)
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LENKIJA BOIKOTUOJA
ITALIJOS GAZIETAS

ELEKTROS KOMPANIJŲ 
GIŽAI KONGRESE

šeštadienis, Birž. 17, 1939

(Tąsa)

Dvarponių luomas pasiuntė 250 savo 
atstovų,—visus dvarponius. Bažnyčia iš
rinko—48 vyskupus, 35 abatus, džiako- 
nus ir 208 kunigus,—tai jos atstovai. Gi 
trečias sluoknis buvo skaitlingiausias 
gyventojais ir jis per savo rinkikus iš
rinko: 2 kunigus, 12 dvarponių, 18 mies
tiečių; 100 miestų patarnautojų, 212 ad
vokatų, 16 daktarų, 212 pirklių ir žemės 
savininkų. Tokis buvo socialis sąstatas 
Generalių Štatų atstovų.

Versallėj, gegužės 5 dieną, 1789 me
tais, atsidarė Generalių Štatų suvažiavi
mas. Jau nekalbant, kad Generalius Šta
tus renkant nebuvo prileista prie balsa
vimų baudžiauninkai, biedni valstiečiai, 
darbininkai, visi, kas neturėjo kokį nors 
amatą, kokį nors privilegijuotą vardą, 
kokią vietą, arba neįmokėjo tam tikrą 
sumą pinigų taksais. Bet ir Generalių 
Štatų suvažiavime buvo panaikinti tre
čiojo sluoksnio delegatai.

Suvažiavimas atsidarė pagal senas 
tradicijas. Pirmiausiai visi delegatai su 
karalium, karaliene, princais, karaliaus 
patarėjais nuėjo į bažnyčią ir pasimeldė. 
Skaitlingos masės žmonių susirinko, nes 
visi daug laukė iš suvažiavimo, ypatin
gai trečiojo sluoksnio nariai. Bet greitai 
jie labai susirūpino, nes pamatė, kad ka
ralius ir jo giminė persekioja trečiojo 
sluoksnio delegatus. Pirmiausiai kara
lius patvarkė, kad balsuos kiekvieno luo
mo delegatai skyrium, tai yra dvarinin
kų, kunigijos ir trečiojo luomo, tuo jau 
pabrėždamas, kad trečiojo sluoksnio de
legatai nėra pilnateisiai. Antra, visų kla
sių delegatai turėjo skirtingai apsireng
ti. Dvarponijos delegatai buvo apsirengę 
gražiai, užsidėję skrybėles su strausų 
plunksnomis, prie šono prisikabinę tie
sius kardus; kunigijos delegatai buvo sa
vo rūbuose; o trečiojo sluoksnio delega
tai turėjo būti paprastai apsirengę ir 
juodo šilko ploščiais prisidengę, be 
plunksnų, be kardų.

Net ir susirinkimų svetainėj delegatai 
buvo paskirstyti—dvarponių ir kunigijos 
delegatai susirinko per didžiąsias svečių 
duris, o trečiojo sluoksnio atstovai turė
jo susirinkti per šonines duris. Dvarpo
nių ir kunigijos delegatai turėjo minkš
tus ir aukštus skyrium krėslus, o trečio
jo sluoksnio atstovai paprastas kėdės.

Bet nepaisant šių skirtumų, ir dvar
ponių, ir kunigijos atstovų tarpe nema
žai atsirado žmonių, kurie nusisuko nuo 
karaliaus, o parėmė naujas idėjas.

Karalius norėjo, kad suvažiavimas 
svarstytų: kaip pagerinti Francijos fi
nansų reikalus. Bet daugelis delegatų 
matė, kad šalis yra katastrofiškoj padė
tyj, kad nuolatiniai karai reikalauja di
delių mokesčių, kad karaliaus ir jo gi
minės sauvaliavimams nėra ribų, kad 
plečiasi darbininkų, baudžiauninkų ir 
valstiečių streikai, kovos ir todėl siekė 
plačiau imti reikalus ir aprėžti karaliaus 
galią, įvesti konstituciją.

Birželio 17 dieną, 1789 metais, trečiuo
ju sluoksnio atstovai 491 balsais prieš 
90 balsų pasiskelbė, kad jie yra Franci
jos liaudies atstovai, pasivadino NaCio- 
naliu Suvažiavimu ir pasisakė, kad jie 
svarstys visus reikalus.

Kiek vėliau prie trečiojo sluoksnio de
legatų prisijungė 149 atstovai iš kunigų 
sluoksnio, o dar vėliau priešakyj su ger- 
cogu Orlianskiu atėjo ir 47 atstovai iš 
dvarponių luomo. Tokiu būdu trečiojo 
sluoksnio delegatų suvažiavimas pasipil
dė atstovais iš kitų klasių ir jis virto vi
sos Francijos Steigiamuoju Seimu.

Karalius supyko. Jis pamatė, kad su
važiavimas įtakoje trecio sluoksnio dele
gatų siekia apkarpyti jo galią. Jis tuo- 
jaus paskelbė suvažiavimą uždarytu. Di
džiuma delegatų nesutiko skristytis. Jie 
susirinkę į žaidimų vietą svarstė: kas 
daryti. Sieyes, Bailly ir Mouniern pa
siūlė delegatams sekamą prisieką: K

“Jūs prisiekiate, kad neišsiskirstysite 

ir susirinksite, kur tik bus galima, kol 
bus išdirbta konstitucija ir kol ji gaus 
užtikrinimą.”

Virš šeši šimtai delegatų griausmin
gai atsakė: “Prisiekiam!”

Atstovai siekė, kad įvesti konstituciją, 
kad jos pagalba apkarpius karaliaus ab
soliučią galią. Delegatai pradėjo rinktis 
kur rado vietą, tankiausiai į Švento Lu
košiaus bažnyčią.

Karalius pribuvo į atstovų susirinkimą 
su savo ištikimais, pasakė trumpą kalbą, 
kurią jis užbaigė:

—Aš prisakau jums, ponai, tuojaus iš
siskirstyt !

Dvarponijos ir kunigijos atstovai pa
sidavė karaliaus reikalavimui ir apleido 
bažnyčią. Likę delegatai sėdėjo nusimi
nę ir tylėjo. Bet štai delegatas Mirabo 
(Mirabeau) perkirto tylą. Jis buvo gra
žus žmogus, bet dar gražiau kalbėjo. Tai 
sūnus grafo rašytojo Mirabo. Jis pradė
jo žodžiais, kad karalius neturi teisės 
sauvališkai elgtis su Francijos liąudies 
atstovais. Kietai priminė delegatų prisie
ką. Bet tuo laiku į bažnyčią įsiveržė po
licija.

—Ar jūs girdėjote karaliaus įsakymą? 
—suriko policijos vadas.

Pirmininkas Bailly susvyravo. Tada 
atsistojo vienas delegatas ir griausmin
gai pareiškė:

—Mes čia susirinkome reikšdami liau
dies valią ir tiktai durtuvų spėka bus 
galima mus išvaikyti! Pasakykite tą sa
vo ponui karaliui!

Trenkė griausmingi delnų plojimai. 
Policijos viršininkas išsidangino laukan. 
Delegatai darė planus tolimesnei kovai. 
Karaliaus premjeras Necker rezignavo.

(Tąsa bus)

Varšava. — Lenkų vy
riausybė uždraudė Italijos 
1 a i k r a š č ius kaf eteri jose, 
kaip Vokietijos x pakalikus 
prieš Lenkiją.

GiriaVengrų Diktatorius 
Popiežiaus Planą

Budapest, Vengrija. —N. 
Horthy, Vengrijos diktato
rius, gyrė popiežiaus pasiū
lymą demokratiniams kraš
tams susitart su fašisti
niais, paliekant Sovietus vi
sai nuošaliai.

Washington. — Valdžią 
reikalavo $100,000,000 at
pirkimui privatinių elektros 
kompanijų Tennessee klo
nyje ir išvystymui valdiš
kos elektros gamybos tenai. 
Bet atgaleiviai demokratai 
kongresmanai susibūrę su 
republikonais, nubalsavo tik 
$65,000,000. Jie nori užkirs
ti kelią valdžiai plačiau iš- 
vystyt elektros pardavinėji
mą žmonėms pigiau, negu 
kad privačios kompanijos 
pardavinėja elektrą.

5)

Namų Rakandų Krautuvė
A. WEITZNER

VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy- 

, venamąjam, ir valgomajam kambariam.

Šios Savaitės Specialai
Veltiniai divonai geriausios rūšies

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsit® gaut šį speciali pasiūlymą

301 Grand Street Telefonas:
Brooklyn, N. Y. EVergreen 7-6673
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Rengia S. L. A. 340 Kuopa

Sekmadienį, Birželio 18 June 
Vieta Išvažiavimui yra graži, medžią pavėsyje

Šokiams Grieš Kriaučiūno Orkestrą
Yra didelė platforma šokiams

Turėsime visokią pamarginimą, taipgi valgią ir gėrimą.

Visi kviečiami dalyvauti ir linksmai laiką praleisti 
su mumis tyrame ore.

Pradžia 10 vai. ryto Įžangos nebus

Kelrodis: Važiuokite Jericho Turnpike 25 nume
rio keliu, privažiavus Depot Rd., sukite po kairei, kiek 
pavažiavę sukite po dešinei į Lenox Rd., netoli nuo 
ančių farmos. Tėmykite kuopos iškabas.

Kviečia RENGĖJAI.

Lietuviams Lankantiems
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Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvią Centrą

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
JURGIS KARPUS I TELEFONAS

Kliubo Gaspadorius Į EVergreen 4-9672

Ką Sako apie SSSR iš Ten Nesenai Sugrįžęs 
Lietuvos Rašytoją Draugijos Pirmininkas

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

fondas, kurio žinioje yra keliolika rašytojų 
darbui ir poilsiui namų. Tuose namuose norin
tieji apsigyventi rašytojai turi mokėti labai 
mažus* atlyginimus, o jei ir tų negali sumokė
ti, tai atleidžiama ir nemokamai. Respublikų 
rašytojų d-jos taip pat turi tokių namų. Rusų 
rašytojai yra sutvarkę tinkamai ir teisinių rei
kalų apsaugą, Pasižymėjusiems ir kūrybin
giems rašytojams dar padeda ir vyriausybė. 
Yra išleistas įstatymas rašytojų kūrybai tin
kamoms sąlygoms sudaryti. Ypatingai gerai 
materialiniai stovi rusų rašytojai—dramatur
gai. Pastebėta, kad dramaturgai žymiai dau
giau uždirba už kitus rašytojus, nors pasta
rieji taip pat gauna didelius honorarus. No
rint išvengti didesnio honorarų skirtumo, da
bar nustatomas naujas atlyginimas rašytojams 
(padidinamas), poetams už poezijos eilutę bus 
mokama* po 25 rub. (Rub. vertas 1.10—1.15 
Lt.), o už beletristikos lanką bus mokama po 
3,000 rub.

Rusai knygą yra nepaprastai pamėgę. Kny
gų tiražai siekia milijonus egzempliorių, žy
mesniųjų rašytojų veikalus leidžia didelės lei
dyklos, o pradedantiems rašytojams pati Ra
šytojų s-ga turį įsteigus savo leidyklą, kuri 
ir padeda jauniesiems įsigyti vardą, išleisdama 
jų veikalus.

Apskritai, kalbant apie SSSR kultūros rei
kalus, tenka pastebėti, kad ten kultūros rei
kalai vertinami lygiai su krašto gynimo rei
kalais bei kt. Todėl ir .kultūros darbuotojams 
yra noras atsidėjus dirbti. Į rašytojų pageida
vimus SSSR kreipiamas reikiamas dėmesys. 
Jei rašytojai iškelia ką nors neigiama švietimą 
bei kultūros reikalus tvarkančiose įstaigose, po 
kai kurių pasitarimų neigiamybės pašalina
mos.

Krymu buvau, tikrai sužavėtas. Tai graži 
vieta gamtos atžvilgiu. Taip pat ten yra daug ' 
istorinių liekanų. Kryme ilsisi tūkstančiai dar
bininkų moderniškai įrengtose sanatorijose.

Ruoštuose priėmimuose bei atskiruose pasi
kalbėjimuose su SSSR teko pastebėti simpatijų 
lietuvių tautai ir literatūrai. Niekas nedavė 
suprasti, .kad aš atvykęs iš mažytės valstybės, 
bet atvirkščiai—kėlė lietuvių tautos seną kul
tūrą, kuri anksčiau1 kartu su rusų kaltūra do
minavo rytų Europoje.

Rusų rašytojai labai susidomėję mūsų lite
ratūra ir nori su ja arčiau susipažinti. Pagei
dauja apie lietuvių literatūrą straipsnių ir žy
mesnių veikalų vertimų,—baigė pasikalbėjimą 
L. Gira. 1

PASAULINĘ PARODĄ 
• • • 

Įstaiga prie 
■ \ 
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar *
Valilionis ir Marcinkevičius

Savininkai

| Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
I Degtines, Vynai ir Alus
■ I Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra
Bl skersai gatvę nuo Marine budinko,
H arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave. 

CORONA, L. L, N. Y.
įapu Telephone: Havemeyer 9-9115

BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Pa. į New 
Yorką arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Lankydamies i svečius 
iš Pennsylvanijos j New 
Yorkų arba iš New 
Yorko j Pennsylvanijų 

užeikite.

Blue Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonią, šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

Visokį gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm.

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

Atdara iki 2-rai vai. ryto. Įžanga veltui.—No Cover Charge.

Vasarinis Išpardavimas 
pas

Henry Narins & Sons
Vyram, Jauniem Vyram ir Vaikam Siūtai, taipgi vien 

tik kelnes parduodam nužemintam kainom, kad 
padaryti vietos mūsą rudeniniam drabužiam.

Vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtai vėliausių madų bei modelių ir visokių 
Dydžių, pritaikyti taip, kad tinka kai prigyja kiekvienam . . .

Pirmiau Apkainuoti Siūtai $24.50, dabar $18.50
” ” ” $21.50, dabar $16.50
” ” ” $19.50, dabar $14.50

Mūsų Vaikų Department® ant visų siūtų, jrokuoj&nt mėlynus (blue 
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiamo 

nuolaidų 30 nuošimčių.

Vasarinės Sportiškos Kelnės vertes $2.50
Specialiai apkainuotos taip žemai, kaip $1.65

Dabar laikas užpildyti Jūsų vasarinius reikalingumus, 
ypatingai šiomis žemomis kainomis.

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND ST. Kampas Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889
Galite naudotis mūsų 10 Išmokėjimo Planu, jei jūs to pageidaujate.



Jersey City, N. J I Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

ir iš

60

1S-

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Ę? Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

Teis-

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

237

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

Ė

(IŠTYRIMAS VELTUI)

kur galima vi- 
žaisti. Įžanga 
dalyvauti. Va- 
Ave. iki City

VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

t 
b
B
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»

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

užkandžių.
Ispanijos 

stovylos ir 
veltui. Va-

v. v., 
atsto- 
svar- 
turim

visi Conn, valstijos chorai, 
R. Mizara, “Laisvės” redak- 
iš Brooklyno. Nuo Hartfordo 
trys autobusai. Bilietai grei-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M. 
Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.

Važiuojantiem St. Clair St. 
Chas. Brass fabriko, po kairei 

piknikas. (139-141)

426 South 5th Street
Blokas nuo Howes elevelterio stoties

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. Iš ryto

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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Aplankykite mūsų 
religini daiktų departmentą, specialia 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

<4

// 12 t

šeštadienis, Birž. 17, 1939

ĮVYKIAI
11 d. birželio įvyko LDS 

133 kuopos susirinkimas. Na
rių dalyvavo mažai. Tačiau 
tarimų padaryta gerų. Nutar
ta parsitraukti LDS išleistų 
guzikučių. Nutarta parsi
traukti paskaita “Reumatiz
mas” ir platinti narių ir pa
šaliečių tarpe Paaukota $10 
Klaipėdos pabėgėlių šelpimui. 
Išrinkta komisija pereiti per 
vietos lietuvius ir parinkti tam 
tikslui aukų. Pikniko komi
sija pranešė, kad pelno liko 
$22.24. Baliaus komisija su- 
šelpimui Klaipėdos pabėgėlių 
pilno raporto neturėjo, bet, 
sakoma, pelno bus virš $30. 
Baliaus publiką didžiumoje 
sudarė LDS nariai. Išrinkta 
trys organizatoriai gavimui 
naujų narių.

—o—
Iš Kovos Lauko

masinį susirin- 
Square. Sako- 

d alyvavo 75
Masinio susi-

EAISVfi reliktas puslapis

Skūrukiu dirbtuvės darbinin- 
kai jau ketvirtas mėnesis 
streikuoja. Iš karto pikieto 
linija buvo silpna, bet dabar 
pasidarė masinė. Kitos unijos 
atėjo streikieriam į pagelbą, 
iššaukdamos draiverius kovos 
laukan. Linksma streikieriam 
pasidarė, kad visi dirbtuvės 
formanai pradžioje birželio 
riįgnesio prisidėjo prie strei- 
kierių ir kompanijai pasidarė 
riestai. Formanai parėmė dar
bininkus. Darbininkai turi pa
remti ir negrįžti į darbą tol, 
kol bosai priims į darbą ir 
formanus. Masinis pikietas 
prasidėjo nuo tada, kada 
Aukščiausias Teismas pripaži
no Jersey City administracijos 
elgesį nekonstituciniu, tad ir 
Hoboken policija suminkštėjo.

—o—
Arklių Lenktynės

9 d. birželio vietos demo
kratai turėjo 
kimą Journal 
ma, žmonių 
tūkstančiai.
rinkimo tikslas — agitacija,1 
kad 20 d. birželio valstijos pi
liečiai specialiuose balsavi
muose balsuotų už arklių 
lenktynes. Aiškinama, kad 
valstija gaus taksomis 3!/2%- 
Pataisymui ir kompanijai už
darbio 6‘/2%. Gi 90% eis ti- 
kietų pirkėjam laimėjimui. 
Aiškinama ir toliau, kad vals
tijos gyventojai leis pinigus 
apyvarton ir gaus darbo 1,- 
500 darbininkų.

Aiškus dalykas, kad pilie
čiai nubalsuos už leidimą 
lenktynes laikyti, nes opozici
ja visai silpna. Spauda pa
leista į darbą už. Demokra
tai stiprūs.

—o— 
Sąjūdis

šalies Aukščiausias
mas nusprendė, kad miesto 
administracijos elgėsis su Nor
man Thomas’u ir neleidimas 
CIO turėti atviram ore viešų 
mitingų, uždraudimas dalinti 
plakatus ir tt., yra nekonsti- 
tucinis. Pralaimėjus teismą, 
miesto administracija pasida
rė švelni. Jau Norman Tho- 
masui leidžiama turėti masi
nis mitingas Journal Square 
ir ketinama duoti policijos 
apsauga. CIO masinis mitin
gas įvyks 27 d. birželio, Per
shing Field, iš kurios vietos 
du kongresmanai buvo išvyti. 
Pirmu kartu į 25 metus strei
kuoją Yestons storo darbinin
kai neša iškabas, kodėl jie 
išėjo į streiką, ir policija nie
ko nedaro.

Kodėl taip? Aiškus daly
kas, kad darbininkų vienybė 
šiame klausime paėmė viršų. 
Vietos gyventojuose yra jivai- 
rių nuomonių; didžiumoje, 
linksmi, kad unija likosi lai
mėtoja. Bet atsiranda ir lie
tuvių tarpe tokių, kurie sako, 
kad dabar mieste įvyks anar
chija. Tokis tų lietuvių mąs
tymas yra ne demokratinis, 
bet fašistinis.

Ar žinote, kad laike kasimo 
Lincoln Tunelio žuvo 15 dar
bininkų, jų tarpe unijos or-

ganizatorius Redwood, nuo 
nežinomų piktadarių, ir tune
lis kaštavo $63,000,000?

Ar žinote, kad vietos admi
nistracija su federalės val
džios teikiama paskola ketina 
naikinti netinkamus namus 
gyvenimui ir statyti moderniš
kus gyvenimui namus? Ta- 
čiaus tie pastatyti moderniš
ki 
m i

butą, 210 Hazel St. Visi nariai ir na
rės yra prašomi dalyvauti šiame su
sirinkime, nes yra daug svarbių da
lykų aptarimui. Turime išrinkti 2 d. 
liepos-July piknikui darbininkus. Šis 
piknikas bus Petraičio ūkėje. Turime 
darbuotis, kad piknikas ' būtų sėk
mingas. Kurie esate atsilikę su duo
klėmis, malonėkite užsimokėti šiame 
susirinkime. — Sekr. B. Radzevich.

(140-141)

rinkti kaip 11 vai. ryte prie Easton 
Baking Co. ant 7th St. Ten susi
rinksime ir važiuosime sykiu. Tarpe 
11 ir 12 vai. būkite visi, nes ilgiau 
niekas nelauks.

Parkas yra labai gražus ii' randa
si svetaine šokiams, tad kad ir lytų 
piknikas įvyks. Įžanga veltui.

Kviečiame visus iš Eastono 
apielinkės. — Rengėjai. > 

(139-141)

namai vargiai bus prieina- 
biednuomenei.

K. Biuras.

FEDERACIJOS VADAI 
SU KAPITALISTAIS 

PRIEŠ CIO

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių Moterų Kliu- 

bas rengia pikniką, birželio 18 d., 10 
vai. ryto. Šokiai tęsis iki vėlai nak
ties. Bus valgių pagaminta už pri
einamą kainą ir gero alaus. Įžanga 
15c. Va'žiuokit Uthinghman gatveka- 
riu, paskui važiuokite busu, kuris 
nuveš prie pikniko. Reikės biskutį 
daeiti. 
iki 
bus

Washington. — CIO va
das J. L. Lewis kaltina 
storžievius Darbo Federa
cijos vadus, kad jie užkerta 
kelią darbo unijų vienybei 
Amerikoje. Jie veikia iš
vien su kapitalistais, vis be
sistengdami sunaikint CIO 
unijas, sako Lewis.

Maskva. — Atskrido An
glijos pasiuntinys Wm. 
Strang derėtis su Sovietais 
apie bendro apsigynimo su-

UBAGE SU $25,000 
MASKVOJE

Maskva. — Areštuota 
metų moteris elgeta A. 
Tiutikova, kaip žmonių 
naudotoja ir apgavikė. Pas 
ja rado tris pasportus skir
tingais vardais. Pasirodė, 
kad jinai turi 24 tūkstan
čius dolerių pasidėjus sovie
tiniuose bankuose; o gry
nais pinigais policija pas ja 
rado dar $214 vertės.

Jinai paprastai ubagau
davo sėdėdama prie bažny
čių.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Amerikos Lietuvių Kongreso, vie
tinio skyriaus susirinkimas įvyks an
tradienį, birželio 20 d., 7:30 
29 Endicott St. Visi Draugijų 
vai dalyvaukite, turime daug 
bių dalykų aptarti, taipgi 
rengtis prie pikniko. — Org.

(141-142)

HARTFORD, CONN.
ALDLD ir LDS Conn. Valstijos 

apskričių piknikas įvyks birželio 25 
d., Indian Grove, New Havene. Da
lyvaus 
kalbės 
torius, 
atvyks
tai platinasi, todėl kas norite gauti 
vietos kreipkitės į Laisvės Choro 
valdybą ir narius. Bilietas į abi pu
si $1.00. Autobusai išeis 11 vai. ryto 
nuo Laisvės Choro svetainės, 57 
Park St. — O Visockienė.

HAVERHILL, MASS.
Pirmadienį, birželio 19 d. Liet. Pi

liečių Gedemino Kliubas rengia pra
kalbas, Kliubo Svet., 324 River St. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Kalbės Juozas 
Jurginis, tik ką atvykęs iš Lietuvos. 
Svečias Juozas Jurginis yra žymus 
rašytojas ir plačiai bendradarbiauja 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių spau
doje. Jis daug naujo pasakys apie 
Lietuvą. Visus kviečiam dalyvauti.— 
Kom. (141-142)

SO. BOSTON, MASS.
šeštadienį, birželio 17 d. LDS Jau

nuolių vedama Vaikų Mokyklėlė tu
rės paskutines šio sezono pamokas. 
Tą vakarą bus parengimas, katro 
programą ves ir pildys patys moki
niai. Palinksminkite vaikučius atsi
lankydami, seni ir jauni. 376 Broad
way, 7 v. v. Įžanga 25c. — F. P. 
Olson.

SHAFT, PA.
SLA 199 kp. rengia pikniką,-18 d. 

birželio, Citizens Fire Company 
Park, Brandonville. Bus' gerų val
gių, gėrimų, orkestrą šokiams ir ki
ti pasilinksminimai. Kviečiame iš 
apylinkės ir vietinius lietuvius daly- 
vaut. (139-141)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, Birželio-June 18-tą, 

įvyks didelis piknikas, kurį rengia 
visų tautų darbininkiškos organiza
cijos naudai komunistų partijos rin
kimų kampanijos. Visi privalome bū
ti šiame piknike ir paremti šį svar
bų darbą. Bus Shutzen Parke, pra
džia 12 vai. dieną, dainuos Laisvės 
Choras, vad. V. Visockio, gera or
kestrą gros šokiam, skanūs užkan
džiai ir gėrimai. • (140-141)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 43 kuopos susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 18' d. birž.—June, prasi
dės 7-tą vai. vakaro, bus pas M. Nor-

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, birželio 18 d., Lyros 

Choras rengia pikniką, Mikolaičio 
Sodne, Eddington, ” Pa. Bus visokių 
vaišinimų, gero valgio ii' tt. Galėsi
te erdvingoj svetainėj pasišokti prie 
geros orkestros. Sodne randasi daug 
stalų po medžių, kur šeimynos gali 
linksmai laiką praleisti pavėsyje. 
Yra pakankamai vietos automobilius 
pastatyt, didelė pieva 
sokius sporto žaislus 
25c. Kviečiame visus 
žinokite Frankford
Line, sukite po kairei į Knights Rd. 
Gatvekaris 3 ar 5 arba Frankford 
eleveiteris nuveš iki Bridge St., čia 
imkite gatvekarį 66 iki City Line, 
kur lauks automobilius nuvežti į 
pikniko vietą. (139-141)

EASTON, PA.
Sekmadienį, birželio 18 d., ALDLD 

13 kuopa bendrai su Ukrainą I. W. 
O. kuopa rengia šaunų pikniką 
Thorpe’s Grove, Stewardsville, N. J. 
Piknikas prasidės 11 vai. nuo ryto 
ir trauksis iki vėlumos. Bus įvairių 
valgių ir gėrimų. Šokiams grieš šau
ni 8 muzikantų orkestrą.

Surasti pikniko vietą labai len
gva, nes parkas randasi prie Stcw- 
ardsville miestelio, ant Washington, 
N. J. kelio. Davažiavus Stewards
ville reikia pasukti kairėn ir tik už 

3Ą mylios ir parkas. Bus nurodymai 
Stewardsville pasiekus. Bušai 
(Washington, N. J.) eina iš Easto
no kas valandą. Lengva ir pigu nu
važiuoti. O kas myli kartu su bū
riu važiuoti, tai yra nutarta susi-

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HQME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

DETROIT, MICH.
Lietuvių Moterų Pažangos Kliubas 

ir Laisvamanių 2 kuopa bendrai ruo
šia pikniką. Sekmadienį, 18 d. birže-, 
lio, pas drg. J. Tcrzą. Čia gamti-1 
niai puiki vieta ir yra ežeras mau
dytis. Bus gėrimų ir 
Taipgi bus išlaimėjimas 
kovotojos La Pasionaria 
geras laikrodėlis. Įžanga 
žinokite į pietus Telegraph Rd. iki 
U. S. 24, privažiavus 320 County Rd., 
sukite į vak,arus. Netoli Ida, Mich. 
miestelio, važiuokite į East Ida Rd., 
ir už 2 mylių po dešinei drg. Terzos 
ūke. (139-141)

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt.
Reikalaukite visur to vardo 

SODĖS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai,. geriausių 
bravorų alus ir 
elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”

kst NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jtūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatofne jį visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuvei 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

k

b 4b 4b 4 4b 4b 4b 4b 44 4b 4b 4b CBb 4k 4b 4k 4b > » « « A

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI, 
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MfiŠLAŽARNfiS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES LIGOS. Chroniškos ir stai
gios ligos vyrų ir moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų ligą.

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, * Jei Norima

DR. ZINS
įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St., N. Y
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

Valandos 9 A, M. iki 8 P. M.
Sekmadienį 9 iki 3. •

NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAMINACIJAI TUOJAUS.

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

. Vincas J. Daunora
~---------------------------------- a P T I E K o RI u g,    

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f 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 aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas EVergreen 7-1661

DOVI NOS ==»mi saw bwf ir vedybom

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai 

Laikrodėliai
Stalui šaukštai, peiliai 

sieniniai laikrodžiai

nuo $1.00
.... 6.50
2.00

Įsteigta Nuo 1892 metų
701 Grand St. Brooklyn, N. Y

tarpe Graham ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2173

Kita Krautuvė Randasi PLAINFIELD, N. J. po antrašu.
206 WEST FRONT STREET

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y»
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, Čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
■- Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svor| ir kainai 

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y

..... .
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Šeštas puslapis

IGNAS SUTKUS
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512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

BROOKLYN, N. Y.
. Tel.: Glenmore 5-6191

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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 2-3842

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

LAISVĖ

Tarp Lietuvių

mumis darbuotis ir dai- 
o montrealiečiui Tra

šeštadienis, Birž. 1?, 1939
■— - ..........................

NewWko^^^Zinlos
bendrai ruošia šaunią mėne
sienos ekskursiją Hudson j 
Upe rugpjūčio 5-tą. Tai bus 
puiki proga atvėsti ir paremti 
jaunimo ‘darbus. Bilietas tik 
$1.

MWMMWIWMMMWWIMMMMMMIMMM RA Wl Ml M

Kas Daroma Miesto 
Valdžioj dėl WPA?

Miesto viršiju inkų ir ;statym- 
davystės nafių eilėse yra di
delis pasidalinimas WPA ka
pojimo klausimu. Nei repu- 
blikonų nei demokratų parti
jų rubežiai nebeužtveria nuo
monių, vienos ir tos pačios 
partijos nariai vieni stoja už 
Naujosios Dalybos programą, 
kas reiškia palaikymą WPA 
darbų, o kiti stoja prieš Nau
jąją Dalybą, tai yra—už iš
metimą iš darbo milionų žmo
nių, sulaikymą šalies visuome
niškų darbų.

Pereitą ketvirtadienį įvyko 
miesto Sąmatų Tarybos posė
dis, kuriame vienos miesto da
lies (Manhattan) prezidentas 
Isaacs stipriai gynė reikalą 
palaikyt WPA darbus ir mi
lionų žmonių gyvybes ir tuo 
klausimu įteikė rezoliuciją, o 
kitos miesto dalies (Bronx) 
prezidentas Lyons pakišo koją 
reikalaujantiems tų darbų. 
Mat, yra tvarka, kad tuojau 
svarstoma tik tie dalykai, ku
riuos svarstyt sutinka visi. 
Lyons pasipriešino svarstymui 
rezoliucijos, kuria reikalauja
ma palaikyt WPA darbus, 
dėlto tas klausimas paliktas 
toliau. Gi kongrese dabar ei
na svarstymas WPA klausi
mo. Taigi, nors didžiuma 
miesto viršininkų stoja už pa
laikymą WPA darbų, jų or
ganizuotas balsas nebus girdė
tas kongrese, jį užgniaužė 
Lyons.

Kad pridengt savo prieš vi
suomenę darbą, Lyons šaukė 
ant Isaacs, kad jo rezoliucija 
gal esanti Gersono parašyta 
(reiškia, komunistų, kadangi 
reakcininkai buvo sukėlę au
drą prieš davimą darbo Ger
uoliui miesto prezidento rašti
nėj dėlto, kad Gersonas ko
munistas).

Isaacs atsikirto, kad 
yra jo paties rezoliucija, 
keno kito, pridėdamas, 
Lyons’o tokia kalba yra 
atleistina.”

Rezoliuciją stipriai
Miesto Tarybos prezidentas 
Newbold Morris.

tai 
o no 
kad 
“ne-

rūme

Teisme už “Nuodėmes?
Miesto Parkuose

Brooklyno miestavan teis
man viena diena pašaukti 23 
vyrai ir 1 moteris už terši
mą žolės, kiti už paleidimą 
šunų parkuose, bet daugiau
sia už nusirenginėjimą per
daug nuogai. Jie sumokėjo 
baudomis $105. Įdomu tas, 
kad moterys, kurios papras
tai kaltinamos perdideliame
savęs rodyme, pasirodė kuk- | Fred L. 
lesnės. Vienintelė nubausta ! darbininkai, . j ’moteris užsimokėjo $1 ne už streikan 
nuogumą, bet už “gcrašir- tiems iš 
dystę” — ji penėjus žvėrelius of L ir 
parke. sykiu.

Šalpos Viršininkas 
Nurodo Pavojų

Liuteriečiai Kviečia 
Visus į Pikniką

Ar Newyorkieciai Nori 
į Miestavy Namy?

Robert W. Strauss, WPA 
administratoriaus padėjėjas 
šiai apylinkei, perspėjo .gy
ventojus, kad miesto projek
tams' gręsia nušlavimo pavo
jus, jei šalies kongresas nu
balsuotų nukapot paskyras 
WPA darbams.

Strauss sako, kad Tokiu sa
vo tarimu kongresas nušluotų 
27 miesto projektus, kurie jau 
suplanuota. Jiems manyta iš
leist $138,000,000 ir jais duot 
darbus tūkstančiams žmonių.

Jei kongrese praeitų Wood
rum bilius, jis, tarpe kitų, su
laikytų baigimą Lincoln Tune
lio, Harlem River Drive, ir 
ir Midtown Manhattan pože
minio kelio.

D-ro Martino Liuterio Drau
gijos 33-čias metinis piknikas 
įvyks jau rytoj, birželio 18-tą, 
Hoffman Parke, 69-26 Cooper 
Ave., kampas 69th. PL, Glen
dale, L. I. Privažiuojama 
Richmond Hill gatvekariu. šo
kiams grieš Peter Rich orkes
trą. Įžanga iš anksto 25c, 
prie durų 35c.

Liuteriečiai prašo visus at
simint apie jų pikniką ir at
vykt su jais pasilinksmint.

Rep.

žymiam New Yorko dak
tarui John E. Toole atims lei
dimą praktikuot mediciną už 
mirtinai užgavimą moters vai
ruojant auto.

Majoras Smerkė Rasinę 
Neapykantą

Sauso Nieks Neklauso,— 
Jie “Truktelėję”

Dabar einančiame William
Buckner, Jr., ir William C.

Parodoj įvykusiose iš-, Gillespie teisme gražios šokė- 
majoras LaGuardia I jos ir linksmavimą mylinčios 
‘užsiimančius

Apvaikščiojant Vėliavos Die
ną pereitą trečiadienį, Pa
saulio

, kilmėse, 
smerkė “užsiimančius tvėri
mu rasinės pyk an tos.” Ji
sai sako, kad “tūli žmonės te
gali parodyt savo patriotizmą 
tik aukščiu vėliavos stiebo ir 
didumu vėliavos.”

Tuomi majoras pašiepė 
coughliniškio tipo ura-patrio- 
tus, kurie aną syk šūkavo, 
būk Amerikos vėliava baisiai 
pažeminama, nes užkelta ant 
žemesnio biklingo už Sovietų 
pavilijoną Parodoj. Adminis
tracija tą jų užgaidą paten
kino, iškėlė kita Amerikos vė- 

pa- 
kur 
So-

, liavą ant parašiutų bokšto 
silinksminimų sintyje, 
bokštas yra aukštesnis už 
vietų pavilijoną.

Gelžkeliečiam Žinotina
Industrijos komisionierė N. 

Yorko valstijai Frieda S. Mil
ler praneša, kad einantį,taip 
vadinama “omnibus 
prie N. Y. Valstijos Nedarbo 

 

Apdraudos Įstatymo, pasira
šyta gubernatoriaus birželio 
3-čią, gelžkeliečiai nuo liepos 
1-mos iš tos įstaigos nedarbo 
pašalpų nebegaus. Gelžkelie- 
čių bosų sumokėti pinigai vals
tijos iždan bus perkelti į Rail
road Unemployment Insur
ance ir ten gelžkeliečiai turės 
kreiptis pašalpų.

Iš N. Y. V. Ned. Apdraudų 
Fondo dar gdlės gaut tūlas su
mas tik tie gelžkeliečiai, ku
rie dalį laiko 1938 metais 
yra dirbę kitose industrijose, 
ne prie gelžkelių.

ponios viena po kitai liudija, 
kaip Washingtone gėrė ir val
gė, per naktis uliavojo “pa- 
rėse,” kurios rengta tikslu 
gaut kongresmanų paramą iš
leist Buckneriui ir jo ben
drams naudingus įstatymus.

Buckner ir Gillespie yra 
teisiami kaltinimais naudojus 
paštą apgavingiems tikslams 
ir darius vispkius zigzagus 
tikslu suktai pasipelnyt Phi- 
lippinų gelžkelių bondsais.

James D. Lanzetta, tamma- 
nietis iš 20-to distrikto, pra
laimėjęs pereituose rinkimuo
se, teisme įvardintas buvęs 
tuo asmeniu, .ant kurio Buck
ner su savo bendrais dėjo vil
tį, kad jis įneš kongresai! bi- 
lių, kurį pravedus valdžia 
išpirktų bondsus.

Buckneris ir jo draugai su
kėlę 27 tūkstančius dolerių, 
kurie prauliavota Washingto
ne “pašlapinimui,” kur tas 
reikalinga, kad ratai suktųsi. 
Apie vieną iš tokių linksmų 
“parių,” kurioj dalyvavęs tuo
met buvęs kongresmanų Lan
zetta 
torius 
John 
kiti.

| Ką dabartinės naujadalybi- 
riės valdžios priešai vadina 
“eikvojimu,” tą plati visuome
nė skaito didžiausiais Ameri
kos valdžios nuopelnais gy
ventojų labui.

štai, dabar, New Yorko 
priemiesčiuose Queensbridge 
ir Red Hook (Brooklyne) bai
giama statyti du dideli gyve
namų namų projektai. Per 
juos abu sutalpinsią 5,702 
šeimynas. ,, Ar gyventojai no
ri tų namų? Apie tai valdiš
kos butams tvarkyt įstaigos 
pirmininkas Alfred Rheinstein 
sako:

“Su virš 59,000 šeimynų už
siregistravusios gaut vietą 
mūsų 5,700 apartmentuose; 
susidaro širdį verianti užduo
tis atsakinėt tokiam daugiui 
šeimynų, kad jos kol kas ne
turės laimės gyvent visuome
niškuose namuose.”

Jis nurodo, kad po paskel
bimo registracijos ateidinėja 
po 1,200 aplikacijų į savaitę 
ir taip suplaukė 59 tūkstan
čiai' prašymų, o yra tik virš 
5 tūkstančiai vietų. Sako, re
gistracijos tebeplaukia.

ir Massachusetts sena-
Walsh, liudijo ponia

S. Shurman, šokėjos ir

Reporterių klausinėjamas 
teismo pertraukoj, Buckneris 
pasakė: “Daleiskime, kad 
ten ’ buvo ‘pares’? Tai kas? 
Tas paveikė, ar ne? Mes ga
vom įstatymą, ar ne ? Kam 
čia kas, jei buvo ‘pares,’ bile 
mes gavom, ko norėjom?”

Lavanburg šapos 
Brooklyne, išėjo 

už darbus pravary- 
darbo unijistams. AF 
CIO nariai pikietuoja

New Yorko Viešų Knygynų 
pild. taryba pasveikino Mac- 
Leish prez. Rooseveltui jį pa
skyrus vyriausiu kongreso 
knygininku.

SLA 340-ta kuopa šį sek
madienį, birželio 18-tą, turės 
smagų išvažiavimą Huntington 
StaJ L. L, su šokiais ir ge
romis vaišėmis. Kviečia visus 
svečiuosna. Įžangos nebus. 

—o—
Laisvietė, gerai žinoma dai

nininkė Lilija Kavaliauskaitė 
susižadėjus su ųžrubežiečiu. 
Karh nors prisieis keliaut 
skersai rubežių. Lilijos drau
gai vėliname, kad ji pasiliktų 
su
nuoti 
nui Bunkui laimingos kelionės 
į Brooklyną.

—o—
Sunkiai serga inžinierius 

Laskevičius,’ randasi St. Ca
therine ligoninėj, Ward M.

—o—
Kazys Kwarren, nesveika- 

vęs veik per pusmetį laiko, 
sugrįžo darban “Laisvės” 
spaustuvėj. 

—o—
SLA 38-ji kuopa rytoj tu

rės autingą Forest Parko pik
nikų vietoj. Kviečia visus.

—o—
IjJew Yorko lietuvių para

pijos kunigas K e i d ošius iš
vyksta Baltimorėn. Susidaręs 
parapijiečių komitetas rengia 
janl išleistuves birželio 18-tos 
popietį, Capitol viešbutyje, 
N. Y. Parapijiečių delegaci
ja , lankėsi pas arkivyskupą 
Spęllmaną i 
kleibono.

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

Iš senų padarau 
lūs ir krajavus 
naujus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES 
kamp. Broadway

JONAS
Marion St.,

s

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N

SKELBKITES “LAISVĖJE

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada Šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Wne

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLASI •

(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kaiiiąi

35c prie dury

Širdingai kviečiame Brooklyno ir 
visuomenę skaitlingai atsilankyti į

apylinkes lietuvių 
šj mūsų piknikų.

GRAŽIAME 
69-26 Cooper Ave. 

PETER 
Grieš lietuviškus Ir 

Pradžia 2

33-čias 33-čias

PIKNIKAS
PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau duonos kepėjo, turi tu
rėti gerą patyrimą 
Geram darbininkui, 
bas. John Zarskus, 
Lewiston, Me.

Rengia Draugystė Dr. Martin Luther 
Įvyks Sekmadienį, Birželio 18 

HOFFMAN PARKE 
kampas 69th Pl. Glendale, L. 
RICH ORKESTRĄ 
amerikoniškus kavalkus šokiams 

vai. po pietų
įžanga 25c iš anksto

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris nuo 40 metų 

iki 50 metų amžiaus, prižiūrėjimui 
namų. Darbas nesunkus. Taipgi rei
kės prižiūrėti senyvą moterį. Vaikų 
nėra. Pageidaujama našlė. Reikės 
gyventi sykiu su šeimyna. Atsišauki
te nuo 1 iki 2 po piet, šiuo ajntrašu: 
Mrs. Rupy, 7133 Cooper Ave7 Glen
dale, L. I. (140-141)

bakerio darbe, 
nuolatinis dar-

28 Birch St.,
(139-142)

ii
KELRODIS: Važiuokite Canarsie linijos traukiniu iki 

Myrtle Ave. stoties, nuo čia važiuokite Richmond Hill gatve
kariu Iki 69th Place. Parkas randasi vienas blokas po dešinei. 
Gatvekarlu, važiuokite Bushwick, arba Union Avenue gatveka- 
rlals iki Myrtle Avenue depot, nuo čia važiuokite Richmond 
Hill gatvekariu iki 69th PI. Parkas randasi vienas blokas po 
deSinei. RENGĖJAI.

Pajieškau brolio » Joseph Matas, 
kuris taipgi vadinosi Muller. Jis yra 

■ sūnus Jono ir Jievos Matas. Jis gy
veno New Yorko mieste ant E. Bro

adway gatvės, taipgi gyveno Brook
lyne. Originaliai jis yra atvykęs iš 
Roxbury, Mass., tai yra paskutinė 
vieta kur aš jį mačiau, apie 18 me
tų atgal. Jis dabar apie 30 metų am

žiaus, Jei kas žinote apie jį, kur jis 
randasi, kur aš galėčiau susisiekt su 
juo, tai malonėkite man pranešti už 
ką aš būsiu labai dėkinga. Mano an
trašas yra: Eva Martino, 367 — 3rd 
Avenue, New York City (140-145)

t

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

prašyt kito lietuvio

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai. 
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Juozas 
švi Jono 
chėlor of

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių' vynų ir gero 

alaus.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e 139 Meeker Ave.

Brooklyn, N. Y.

—O—•
J. Draugelis baigė 

Universitetą su Ba- 
Science laipsniu.

—o—
LDS jaunimo 5-kios kuopos

Tikrai Žjnokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Iljąuor#
■ Savininkas

Joseph Zeidat
/ 411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius ,
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių: parsam- 

do automobilius ir karietas 
vcselijoms. krikštynoms ir 1 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

, ,ii,' ■ i rrr-.’r. -------------------------------------------

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

, ‘ (Kampas Roebling St.)

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

RUSIŲ GĖRIMŲ

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(šaldytuvai Nužemintam Kainom) K

$9.50 už Jūsų seną šaldytuvą (ice 
box), nepaisant kaip senas ar ma
žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už

langinė dėžė.
BIRUTĖ GAIŽAUSKAITE, kuri 
jums patarnaus, suteiks visas in
formacijas jūsų patogumui. Jei jūs 
gyvenate per toli, tai mūsų repre- 
zentatorius atvažiuos pas jus su 
automobiliu ir atsiveš jus į mūsų 

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausi šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 į mėnesi. Pamąstyklt! 

Juk tai pigiau, negu kad ice-box’isykainuoja per mėnesį.
Naudokitės Proga! Tai Yra Ribotam Laikui

Tuojau šaukite EV. 7-6111
• 4-6562

Charles D’Orazio & Son
664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.




