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Šie žodžiai rašomi tuojau, 
kai kablegrama iš Kauno pra
nešė, kad susirinkęs Lietuvos 
Seimas vienbalsiai nutarė pa
skelbti Lietuvą Sovietine So
cialistine Respublika. Seimas 
taipgi kreipėsi j Aukščiausjjį 
SSSR Sovietą prašydamas, kad 
jis Lietuvą priimtu j Sovietų 
Sąjungos respublikų šeimą.

Europoje šiandien demokra
tiniai' buržuazinių respublikų 
nebeliko. Vyraujančios jėgos 
Europoje pasiliko dvi: fašiz
mas ir socializmas.

Tatai suprasdami, matyt, ir 
Lietuvos darbininkai, inteli
gentai ir valstiečiai nutarė 
Lietuvai dėti ne buržuazinės 
respublikos pagrindus, bet so
cializmo pagrindus.
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LIETUVA JAU SOVIETINE RESPUBLIKA 
LATVIJA IR ESTONIJA DEDASI Į SOVIETU SĄJUNGĄ; 
PREZIDENTAS PALECKIS DĖKOJA UŽ SVEIKINIMUS

Nes jie žino: jei Lietuva eis 
% išvien su galingąja socializmo 

respublika, tai josios darbo 
žmonėms bus užtikrintas ger- 

• būvis ir laimė.
. Taigi tegyvuoja Sovietinė 

Socialistine Lietuva!

Seimas—vyriausias Lietuvos
šeimininkas. Seimo žodis, va-j 
dinasi, yra milžiniškos Lietu-
vos darbo žmonių daugumos 
žodis, nes šį seimą išrinkto 
tarpe 95-100 nuoš. Lietuvos pi
liečių, turinčių teisę balsuoti.

Pažangioji Amerikos lietu
vių visuomenė šimtu nuošim
čių užgirs Lietuvos liaudies 
Seimo žygį.

Anti-sovietinis elementas, iš 
kitos pusės, šėls ir visaip pur
vins šį Seimą, naująją vyriau
sybę ir Sovietų Sąjungą.

Bet kada anti-sovietinis ele
mentas užgyrė tą, kas yra ge
ra plačiosiom Lietuvos darbo 

.Amonių masėms?
JT Niekad!

Čikagos kunigų dienraštis 
Jau pasisako, kad kunigams 
rūpi sudaryti “autoritetinga 
vadovybė ir vienas stiprus, vie
ningas centras.” P-nas šimutis 
ragina ir “kitų grupių” vadus 
tuo klausimu pasisakyti žodį. 
Katalikų Federacijos taryba 
šaukia savo suvažiavimą rug
pjūčio mėn. 9 d., kur “vieny
bės klausimas” būsiąs išspręs
tas.

Apie kokią gi čia “vieny
bę” kunigų dienraštis kalba? 
Jis kalba apie tokią “vieny
bę”, kuri paskui rinktų iš vi
suomenės aukas ir kovotų 
prieš Sovietinę Lietuvą !. . .

Pinigai bus sunaudoti pasi
lipusiems be šiltų vietų kuni
gams užlaikyti, o “vieningas 
ceritras” svaidysis prakeiks
mų žodžiais į tuos, kurie 
džiaugiasi laisva Lietuva, ku
rie remia Sovietinę vyriausybę 
Lietuvoje.

Kai ėjo klausimas apie Lie
tuvių Dieną New Yorko Pa
saulio Parodoj, tai kunigų va
dovaujama Federacija jokio 
vieningo darbo nepripažino.

Kai ėjo klausimas apie Vil
niaus biednuomenei aukų rin
kimą, toji pati Federacija nuo 
bendro darbo atsisakė. Ji rin
ko aukas atskirai ir siuntė jas 
saviškiams—kunigams ir da
vatkoms.

Jokio bendro darbo kunigai 
nepripažino tol, kol Lietuvoje 
įvyko atmainos, kol smetoniš
kasis režimas žlugo, o jo vie
toje atsistojo Liaudies Vyriau
sybė, vadovaujama Justo Pa
leckio.

įįi Dabar kunigai jau patapo 
karščiausi vienybės šalininkai!

Kunigams toji “vienybė”J/a- 
bar, mat, labai gerai pasitar
nautų. Naujoji Lietuvos vy
riausybė apkarpė kunigams 
sparnus: įvedė ’civilinę metri
kaciją, atskyrė bažnyčią nuo 
valstybės, sulaikė kunigams iš
mokėjimą algų.

Taigi kiekvienam turi būti

Lietuvos Vyriausybe 
Džiaugiasi Amerikie

čių Sveikinimais
- PADĖKOS KABLEGRAMA NUO LIETUVOS

PREZIDENTO Už SVEIKINIMUS
Kaunas.
Atsakydamas Į daugelio Amerikos ir kitų pasaulio 

kraštų lietuvių organizacijų ir asmenų sveikinimus, ma
no vardu siųstus Lietuvos Liaudies Vyriausybei ir iš 
smurto išsivadavusiai darbo liaudies Lietuvai, dėkoju ir 
kviečiu Amerikos ir kitų kraštų lietuvius tokiu pat viehin- 
gumu ir entuziazmu, koki parodė visa Lietuvos liaudis, 
rinkdama liaudies seimą, dalyvauti laivos Lietuvos kūri
mo darbe, kurio tikslas yra ilgai tamsoje ir skurde lai
kytąją Lietuvos liaudį išvesti j šviesią ateitį.

Sveikinu Amerikos lietuvių tarpe iškeltąją Kultūros 
Fondo idėją.

Ta sena pažangiosios visuomenės svajonė Lietuvoj da
bar įsikūnijo įkurtuoju Liaudies Kultūros Fondu, ku
riam viso pasaulio lietuvių parama bus labai brangi.

Aiškiai ir drąsiai pareiškiu, kad Lietuvos likimas iš 
abejonių, klaidų ir gėdos pilnų šuntakių yra dabar pa
suktas į didį, platų taikos, darbo, kultūros ir gerovės kū
rimo kelia, kuriuo Lietuva eis glaudžioje draugystėje su 
didžiąją Sovietų Sąjunga, tikra tautų išlaisvintoja, žmo
nijos pažangos, taikos ir darbo žmonių reikalų gynėja.

JUSTAS PALECKIS,
Einąs Respublikos Prezidento Pareigas, 
Ministeris Pirmininkas.

Kaip Lietuvos Piliečiai 
Pareiškė Savo Valią 

Rinkimuose
Kaunas. — Naujojo Lie

tuvos seimo rinkimuose da
lyvavo 1,386,569 Lietuvos 
piliečiai, ir 991 iš kiekvieno 
tūkstančio balsų buvo ati
duotas liau'diškiem kandida
tam į seimą, nusistačiusiem 
už Lietuvos suvienijimą su 
Sovietų Sąjunga, kaip°»pra- 
neša, United Press, ameri
kinė žinių agentūra. Iš
rinkta 78 seimo atstovi ir 
jie pirmoj sesijoj vienbal
siai pareiškė, jog Lietuva 
yra pakeičiama į Sovietinę 
Valstybę, ir pasiuntė pra-

aišku : Federacija dabar yra 
pasirįžusi kovoti, ^cad kuni
gams Lietuvoje būtų sugrąžinu 
tos visos prie fašizmo turėtos 
privilegijos.

Federacija nori įkinkyti tan 
darban ir socialistus, ir troc- 
kistus, ir sandariečius, ir tau
tininkus.

Komunistų, aišku, ji ne
gaus.

Jei kunigams pavyktų^tokį 
“vieningą centrą” sudalyti, 
tuomet jie galėtų pasakyti: 
“Dirbkit jūs, mulkiai. Jei mes 
Lietuvoje kada nors savo po
zicijas atgautume, tuomet ir 
vėl ant jūs spjautume.”

Bet mes jiems pasakysime: 
veltus, kunigėliai, jūsų dal
bas. Nei jokia socialistų, troc- 
kistų sandariečių ir tautininkų

Sovietų Atstovai Garbės 
Vietose Baltijos 
Kraštų Seimuose

Stockholm, Švedija.—Pir
mose sesijose Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos naujųjų 
seimų "dalyvavo visų šalių 
diplomatiniai atstovai; bet į 
garbės vietas buvo pasodin
ti Sovietų atstovai: V. G. 
Dekanozovas Kaune; An
drius J.,Višinskis Rygoj ir 
komisaras Ždanovas Talli- 
nne. i

šymą Sovietų vyriausybei 
priimt Lietuvą kaipo Sovie
tinę Respubliką.

talka Lietuvos liaudžiai rete
žių nesugrąžins. Pasijutusi 
laisva, Lietuvos liaudis nepri- 
leis grąžinti ant mūsų tautos 
fašistinių pančių!

Stilsonas su Trečioku skel
bia dar naujoviškesnes teori
jas. Jiedu sako: nuo dabar 
Amerikos lietuviai sudarys 
“tikrąją Lietuvą”, nes Europo
je Lietuvos jau “nebeliko.”

Tiedu vyrai, matyt, nori 
parsitraukti čion “tautos va
dą” ir jį čia “amerikinės Lie
tuvos” pręzidenttu padaryti. 
Ir trockistai ir socialistai ga
lėtų smetoniškais ministeriais 
būti. Bet iš kur jie gautų 
abrako? Kažin, ar užtektų to, 
kurį “tautos vadas” s|5ėjozpa
siimti ir į užsienius išsigaben
ti?

IŠ SOVIETINES LIETUVOS 
IŠSIKRAUSTYS 30 TŪKS

TANČIU VOKIEČIU
Berlin. — Lietuvoje iki 

šiol buvo apie 30 tūkstančių 
vokiečių, daugiausia ūkinin
kų. Pasikeitus Lietuvos vy
riausybei į sovietinę, jie 
persikraustys į Vokietiją, 
kaip tik suims laukų derlių. 
Taip skelbia Vokietijos pra
nešimas per radio.

Naziai Nuskandinę Tik 26 
Angliškus Naikintuvus

London, liepos 22.—Anglų 
komanda praneša, jog vo
kiečių lėktuvas bombomis 
nuskandino karinį Anglijos 
laivą-naikintuvą “
Tai, sako, vokiečiai iki 
viso nuskandino tiktai 
šis tos rūšies karinius 
glų laivus.

Brazen”, 
šiol 
26- 
an-

Vokiečiai Nukirtę Žemyn 22 
Anglijos Lėktuvus

Berlin, liepos 22.—Įvai
riuose susikirtimuose su an
glais ore vokiečiai per dvį 
dienas nukirto žemyn 22 
Anglijos orlaivius, kaip sa
ko Vokietijos vyriausybė.

Vokiečių lėktuvai bombo
mis nuskandino vieną žiba
linį ir keturis kitus preki
nius anglų laivus, viso 40 
tūkstančių tonų įtalpos.

Vokietijos orlaiviai bom
bardavo Anglijos lėktuvų 
stovyklas, prieplaukas, žiba
lo sandėlius ir amunicijos 
dirbtuves ir padarė anglam 
daug karinių nuostolių, kaip 
teigia vokiečių komanda.

Anglai Sunaikinę 24 Vo
kiečių Orlaivius

London, liepos 22.—Anglų 
komanda skelbia, kad jie 
per dvi dienas nušovę že-. 
myn 24 vokiečių orlaivius.

Anglijos valdžia garsina, 
kad šeši anglų lėktuvai at- 
mušę ir atgal nuviję 80 Vo
kietijos orlaivių, ir nukirtę 
žemyn viena vokiečių orlai
vį.

Berlin, liepos 22.—Vokie
čių komanda sako, kad tai 
jau visai beprotiškas anglų 
pagyras.

Berlin, liepos 22.—Vokie
čių komanda skelbia, kad jų 
lėktuvai sunaikino Angliš
kame Kanale (jūrų siauru
moj) dar vieną karini An
glijos laivą ir penkis preki
nius bei transportinius an
glų laivus.

Lietuvos, Latvijos ir Estonijos Sei
mai Vienbalsiai Prašo Priimti ■

Jas į Sovietų Sąjungų ;
Kaunas. — Lietuvos, Lat

vijos ir 'Estonijos seimai 
sekmadienį vienbalsiai nu
tarė privienyt tas šalis prie 
Sovietų Sąjungos ir pasiun
tė prašymus Sovietų Komi
sarų Tarybai priimt jas 
kaip Sovietines Respubli
kas. Tai būtų Keturiolikto
ji, Penkioliktoji ir šešiolik
toji Sovietinės Respublikos. 
Lietuvos seimas pirmutinis 
nusiuntė prašymą priimt ją 
į Sovietų Sąjungą.

Tuo laiku, kai Lietuvos 
seimas svarstė klausimą dėl 
dėjimosi prie Sovietų Są
jungos, darbo žmonės de
monstravo gatvėse su vėlia
vomis, ant kurių buvo už
rašyta :

“Lai gyvuoja Sovietinė 
Lietuva!” “Lai gyvuoja So
vietų Sąjunga!” “Lai gy
vuoja Stalinas!”

Po demonstracijų žmonės 
šoko gatvėse liaudiškus 
džiaugsmo šokius.

Latviai Pasirinko Sovie
tus Kaip Vienintelę Iš
eitį Darbo Žmonėms
Ryga- — Latvijos minis

teris pirmininkas Augustas 
Kirchenstein s e k m a d i enį 
pranešė naujajam seimui, 
kad liaudies valdžia pilnai 
atliko savo pareigas. Be kit
ko, ji išlaisvino politinius 
kalinius, pakėlė darbinin
kam algas 15 iki 20 procen
tų, panaikino buvusią slap
tą Latvijos karinę sutartį 
su Lietuva ir Estonija, ir iš
leido kelis įstatymus naudai 
darbo žmonių.

Latvijos Komunistų Par
tijos sekretorius Spure pa
siūlė, kad seimas įvestų so
vietinę tvarką; jis sakė, jog 
sovietinis surėdymas tai 
vienintelė išeitis iš “bai
saus nedarbo ir iš pasibai
sėtinos būklės, kurioj dabar 
randasi Latvijos valstiečiai 
ir dirbantieji intelektualai.”

Vyriausi senosios valdžios 
viešpatavimo įrankiai buvo 
policijos’bizūnas ir kalėji
mai, kaip nurodė Spure: 
Valdančioji klasė plėšė žmo
nes; valdininkai buvo par
sidavę, kyšių ėmėjai; maža 
šaika kuopėsi sau turtus, o 
vienintelė vieta, kur darbi
ninkas galėjo “laisvai įeiti” 
tai buvo tiktai kalėjimas.

Panašios darbo žmonių ir VIeA GALIA DARBlNlN- 
kareivių demonstracijos įvy- K 4S IR VALSTIEČIAMS^ 
ko Rygoj, Latvijoj, ir Talli- 
nne, Estonijoj, tuo metu, 
kai Latvių ir Estonų seimai 
sprendė privienyt savo šalis 
prie Sovietų Sąjungos.

Kauno, Rygos ir Tallinno
— • -1 • • • V |

zietuvos seimas ViehbęĮl- 
s[ ,me savo pareiškime^ pa 
skelbė, jog visa galia JAtu- 
voj yra pervedama į.rac 
darbininkų ir valstiečių $ą 
gal sovietinę sistemą. ■ 

rūmai buvo gausingai iš-' Pareiškimas buvo . vien- 
puošti gyvomis gėlėmis,; balsiai priimtas už kelių 
daugybe tautinių ir sovieti- minučių po seimo atsidary
mų vėliavų ir paveikslais mo, kai vidaus reikalų mi-. 
Lenino ir Stalino. misteris Gedvilą įteikę.,
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Darbo žmonių ir Kareivių
Reikalavimai

Beposėdžiaujant Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos sei
mams, atvyko skaitlingos 
delegacijos darbininkų, val
stiečių ir kareivių ir įteikė 
rezoliucijas, kuriose reika
lavo prijungt šias šalis prie 
Sovietų Sąjungos.

Šiomis dienomis susirinks 
Vyriausias Sovietas Mask
voje nutart priimt Lietuvą, 
Latviją ir Estonija į Sovie
tų Sąjungą.

Lietuvos, Latvijos ir Es
tonijos Prisidėjimo 
Reikšmė Sovietams
Kaunas. — Su Lietuvos, 

Latvijos ir Estonijos prisi- 
vienijimu prie Sovietų Są
jungos prisidės prie jos 63,- 
185 ketvirtainių mylių plo
tas su 5,600,000 gyventojų. 
Tuomet Sovietų Sąjunga tu
rės jau 190 milionų piliečių. 
Į Sovietų Sąjungos žinybą 
taipgi pereis 600 tūkstančių 
kariškai išlavintų vyrų Lie
tuvos, Latvijos ir Estonijos 
armijų.

Associated Press, ameri
konų žinių agentūra, prane
ša, jog 40 procentų viso tu 
trijų kraštų ploto yra gerai 
įdirbta derlinga žemė ir 
esama didelių svarbių miš
kų.

“Ar jūs norite, kad tie 
laikai vėl sugrįžtų?” už-' 
klausė Spure, ir seimo dele--damas ^Lietuvos pavyzdžiu, 
gatai griausmingai atsakė: kaip sako United Press, am- • 
“Ne!” įerikonų žinių agentūrą Yų*(

“Tiktai Sovietų valstybė1 Tallinne, Estonijoj, į nąu- 
yra tikra rėmėja darbinin- jai išrinktąjį seimą atvyko 
kų, valstiečiu ir dirbančiųjų darbininkų delegacijos ijr’ 
intelektualų,” tęsė kalbėto- reikalavo, kad seimas tre
jas: “Sovietų Sąjunga, be,gaišuodamas nubalsuotu, 
kapitalistų, be išnaudotojų į privienyt Estoniją prie šį j ’ ; 
ir buožių, yra vienintelė vietų Sąjungos.
tikrai demokratinė ir liau- ---- —------- 4
dies valstybė.” ORAS.—Būsią lie

pareiškimą, siūlantį, ‘'kad 
Lietuva taptų Sovietine 
Valstybe su Sovietų* 
tucija.

Tada seimas vienbalsiai 
padarė antrą pareiškirtją, 
prašantį, kad Sovietų 7 Są
junga priimtu Lietuvą k&ip 
savivaldišką Sovietinę Res
publiką. Ay \ l

PALECKIO žOtoią’
Atsidarius seimui Valstybės/ 

Teatre, Justas Paleckį^/’ 
Lietuvos ministeris pirmi-, 
ninkas ir veikiantysis pi'ė-, 
zidentas, tarė: -X?/ < •

“Naujoji Lietuvoskonsti- 
tucija, pagal Lietuvos žmo- 
nių išreikštą valią, negali 

 

būt kitokia, kaip staliniŠty 
konstitucija.” Nes visuOtrni 
balsavimai įrodė, jog mil-# 
žiniška gyventojų dauguma, 
nori prisijungti prie, S6vie*U

Lietuvos Respublikos/yęį- 
kalai dabar yra Liaudies* 
Seimo rankose, sakė Palec-, 
kis; ir seimas nutarė';kad 
Paleckio vadovaujama vy-C 
riausybė bus galioje tol, kol. 
Lietuva taps galutinai pri- 
vienyta prie Sovietų Sąjun-f 
gos.

Lietuvos seimas tą pačią 
dieną svarstė žemių pada
linimą, taipgi pervedimą į 
valstybės rankas stambės-> 
nių bankų, dirbtuvių ,jr ki
tų biznio įstaigų. y J 
Latvijoj ir Estonijoj Pana

šiai Kaip Lietuvoj Ąr' ’ ’ * , i ? į . *
Panašius žingsnius. pa4a-

J-
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tai formula, kurią nustatė Sovietų Są
jungos tautų vadas, J. Stalinas, ir kuria 
remdamosi kiekviena SSSR tauta, bus ji 
didelė ar maža, kuria savo šviesų gyve
nimą.

Už dienos-kitos veikiausiai gausime iš 
Kauno žinių apie naujojo Lietuvos šeimi
ninko—Seimo—nutarimus, apie naują 
kraštui konstituciją, apie tai, kokia bus 
Lietuvos visuomeninė ir politinė santvar- 

| ka.

j P. S. PRIE EDITORIALO:
Kai šis editorialas buvo parašytas, ga

vome žinią, kad demokratinis Lietuvos 
Seimas paskelbė Lietuvą Sovietine Socia
listine Respublika. Vadinasi, laisvai iš- 

■ rinktasis Lietuvos liaudies seimas pasi
sakė už sąjungą su SSSR.

Aišku, Amerikos lietuviai tik pasi
džiaugs taisiais Seimo žygiais.

Kdlati Ms Mūsų Lietuva: Liaudies
£ jĮĮjįl
"I^eOpublika, Ar Socialistinė

.• ■ sovietinė Respublika?
Šiuc& -jodžius rašant, susirinko Lietu- 

•vds seįmas,—naujasis seimas, kurį Lietu- 
ioįg Tanohės išrinko liepos mėn. 14 ir 15

♦ ■.
4 AmeMlfos lietuviai ir, be abejo, Lietu- 
Vos darbo žmonės, dideliu susidomėjimu 
žitįri į šią seimo sesiją, laukdami, ką jis 
nubars, ką jis pasakys.

Ne' vieną amerikietį lietuvį domina 
Vi(&^ Jausimas, būtent: kokias gaires 

įstatys Lietuvos ateičiai, kokia 
Lie^VPje santvarka bus įsteigta?

Mūtri’š’čia, Amerikoje, gyvenantiems 
to]^»£d-_ Lietuvos, sunku šiandien pasa- 
k.^H^'ką jtUo reikalu Seimas nutars. Ta- 

iąta taeš galime drąsiai pasakyti: sena
sis režimas Lietuvoje daugiau jau nebe- 
gd®K Lfetiivos žmonės žygiuos pirmyn!

Lietuva gali pasilikti, mūsų nuomone, 
$viejų: Liaudies Respublika, ar

ba Sovietinė Socialistinė Respublika. So- 
vieftnės Socialistinės Respublikos forma, 
ai^^y yra aukštesnė forma negu Liau- 
d. AįS&fiPapublikos forma. Liaudies Respu- 
ilikaje buržuazija yra paliekama, žemės 
i kis-paliekamas nekolektyvus ir pati po- 

ii£in£ Struktūra skiriasi nuo sovietinės 
struktūros.
?'Sovietinė Socialistinė Respublika—kas 

kHAf joje buržuazijai teisės apkarpomos, 
visa pramonė ir prekyba pereina darbi
ninkų ift^alstiečių žinion, palaipsniui (jei 
ne tuojau, tai vėliau) einama prie žemės 
akio-kolektyvizacijos; pati respublika, 

nedidelė, įeitų į šeimą Sovietų 
SfejWos Respublikų.
y'^FtąfMž^imai iš Kauno skelbia, kad vi- 
sęją Lietuvoje darbo žmonės renkasi į 

ų mitingus ir priima rezoliucijas, 
jančias padaryti Lietuvą Sovieti- 
listine Respublika ir nare didžio- 

.. tetų Sąjungos. Panašias rezoliu- 
aV^Hitndinėja ir kareiviai ir inteligen- 
/ft? A^lstiečiai.

iįįhątyt, argumentuoja taip: Kaip 
Jtaip ir visa Europa, anksčiau ar 
*svien turės patapti sovietinėmis, 
uo metu, kai pradedama naujas 
įas, geriau ant syk pradėti-jis 

-•|p^:Miprių pagrindų,—ant sovietinių pa- 
JįĄfdų—ir eiti išvien su didžiąja Sovietų 
Stulga—formaliai ir faktinai.

ižiuo klausimu nutars naujai susi- 
jjfekįs;Lietuvos Seimas, liekasi palaukti 

jpf’ pamatyti. Seimas dabar yra Lietuvos 
tĮebuininkas. Laikinoji vyriausybė, vado- 
• Vijimą Justo Paleckio, buvo tik laiki- 

mfeirnininkas, kol Seimas susi- 
<^WtM.(#eimas turi viso krašto pilną pa- 
jjfa'fcljimą, nes jis tapo išrinktas virš 95 

toŠimčių visų Lietuvos piliečių, turinčių 
isa<balsuoti.

Kmsų dienraštis ir visa Amerikos lie
piu pažangioji visuomenė turi pilniau- 
-į pirtikėj imą Seimu. Ar jis padarys 

& Liaudies Respublika, ar jis pa- 
įfiPįletuva Sovietine Socialistine Res- 

mes, kaipo Lietuvos darbo žmo- 
l'įifaugai, visvien naująją^ Lietuvą 

e, su josios vyriausybe kooperuo- 
ai padėsime visais atžvilgiais.

įr lietuvių tautai atsidaro kelias į 
įįfcą, kelias į gražią ir šviesią ateitį.

puikiai matome, kaip tos tautos, 
^sudaro didžiulę Sovietų Sąjungą, 

ivo tautinę kultūrą, savo meną, 
josios kuria sau gražią ateitį, 
nė forma, socialistinis turinys—

Ir Vėl Kalba apie Karą .
Prieš Sovietus

Susmuko buržuazinės demokratijos 
viltys, kad Anglija, Franci ja su Jungti
nių Valstijų pagalba gali sumušti Vo
kietiją ir Italiją. Tai dabar ir vėl pra
pliupo kapitalistinė spauda, kad Vokie
tija ir Italija puls Sovietus.

Sovietų Sąjunga žino, kas jos priešai 
ir kaip prisirengti atmušti juos. Sovietų 
Sąjunga gyvuoja apsupta kapitalistinių 
valstybių ir visos jos nėra jai draugai. 
Kaip tik šiuo momentu mažiau Sovie
tams karo pavojaus, nes Vokietijos ir 
Italijos fašistai užimti karu su Anglija, 
Japonijos fašistai jau pusėtinai nuvargo 
Chinijoj ir jie vengs karo prieš Sovietus. 
Italijos ir Vokietijos fašistai velytų sau 
plėšti buvusias Anglijos ir Francijos ko
lonijas, o Japonijos imperialistai irgi no
ri ta proga pasinaudoti.

Amerikos komercinė spauda pučia ka
ro pavojų prieš Sovietus, nes šios šalies 
imperialistai mato vienintelę viltį, kad 
tik Sovietai gali sulaikyti Vokietijos ir 
Italijos plėtimąsį, kuris kaskart vis daro
si pavojingesnis Amerikos pirkliams pa
saulio rinkose.

Streikieriai pikietuoja namus Alberto Wenzel’io, 
Stirling, N. J. Kaip žinia, jo fabrike (tam pačiam 
mieste) sustreikavo 347 darbininkai dėl pavarymo 
iš darbo penkių unijistų.

Žinios Iš Laisvos Lietuvos

r

Nepameta Vilčių
Clevelando fašistų “Dirva” (iš liepos 

19 d.) įdėjo sekamą “ekstra” “žinią”:
“Yra galimybė kad ..įsisteigs Lietuvos 

laikina Vyriausybė kur nors užsienyje, 
vedimui diplomatiškos kovos už Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimą. Visa laisvo
ji musų Tautos dalis gyvenanti plačiuo
se užsieniuose privalo būti pasirengus 
tai Vyriausybei pagalbą teikti.”

Iš kur šią “žinią” Clevelando fašistų 
savaitraštis gavo, nežinome. Gal būt tai 
p. Karpiaus vaizduotės padaras, o nie
kas daugiau. Tačiau gali būti ir kitaip. 
Gal atbėgęs iš Lietuvos “p. V-s” (Rač
kauskas-Vairas?) tokia mintimi Ameri
kos lietuvius fašistus suramino.

Kokia “Lietuvos laikina vyriausybe 
kur nors užsienyje” galėtų įsikurti? Vo
kietijoje ji galėtų įsikurti su pabėgusiuo
ju “tautos vadu” p. Smetona priešakyje. 
Su p. Smetona, kaip žinia, pabėgo ir 
daug žvalgybos viršininkų, pavogusių 
daug Lietuvos žmonių pinigų. Ten yra 
ir “tautos vado” švogeris, buvęs Pane
vėžio burmistras. Jis nukniaukė, kaip 
sako naujoji Lietuvos vyriausybė, apie 
30,000 Panevėžio savivaldybės pinigų. 
Tokia “vyriausybė” galėtų susidaryti, 
bet ji nieko nereikštų, kiek tai liečia Lie
tuvos žmonių gyvenimą.

Anglijoje įsikurti kokiai nors “laikinai 
vyriausybei” bent šiuo momentu, rodosi, 
yra neįmanoma. Ten jau ir taip perdaug 
yra visokių vyriausybių; ten yra ir “Len
kijos vyriausybė”, kuri dar vis skaito 
Vilnių Lenkijai. O gal “tautos vadas” 
mano susidėti su “Lenkijos vyriausybe” 
ir eiti iš vien?...

Dar yra galimybė Amerikoje tokią 
“vyriausybę” sudaryti. Jon galėtų įeiti 
tokis Karpius, tokis Klinga, tokis atbė
gęs “p. V-s” ir visa eilė kitų, priešingų 

i Naujai Lietuvai gaivalų. Bet kas gi to
kios čia vyriausybės paisys? Kas su ja 
skaitysis ?

Tiesa, kunigai yra bagoti. Jie galėtų 
šelpti. Jie galėtų kviesti talkon visą, eilę 

j savo pasekėjų aukoti tokios “vyriausy
bės” palaikymui.

Bet mums visvien atrodo, kad, nėt jei 
ši “Dirvos” viltis ir materializuotųsi gy- 
veniman, bent kokia “laikinoji vyriausy
be” užsienyje būtų įkurta, ji daugiau bū-

1 tų juoko objektu, o ne rimtu dalyku.

Didelė Sausra Lietuvoje
Kaunas.—Sausros ir kait

ros visoje Lietuvoje nuo an
kstybo pavasario tebesitę
sia. Per Jonines vienur ki
tur smarkiau palijo, kitur 
tik perkūnija pasitrankė, po 
to vėl, kaip ir prieš tai tę
siasi stačiai tropikiniai kar
ščiai. Žemė plačiais plyšiais 
supleišėjusi. • Kai kur šuli
niai taip išdžiūvo, kad ga
lima juose bulves pilti. Va
sarojus tik sudygęs pradė
jo gelsti. Ištisi pievų plotai 
saulės spindulių išdeginti, 
parudę. Šieno buvo tik 
drėgnose vietose; dobilai 
rytą nupjauti, pavakariais 
jau vežami namo. Jie sausi, 
kaip parakas, todėl, ne tik 
lapeliai birsta, bet ir stie
beliai traškėdami lūžta. 
Daržai tarpsta tik ten, kur 
jie ypatingai rūpestingai
laistomi. Rugiai daugumoje 
atrodo neblogi, tik daiga, ro
dos, bus negausi. Bulvės vi-
sur gražiai sudygusios, bet 
be lietaus netarpsta. Sodai 
atrodo lyg po gaisro: žymi 
dalis geresniųjų atmainų 
per žiemos speigus iššalusi, 
retas medis viena kita ža
lia šakele byloja, kad jis 
dar tebėra gyvas, tačiau di
džioji jų dauguma kėpšo 
tamsiomis belapėmis šako
mis. Senieji žmonės tvirti
na, kad visuomet po nepa
prastai šaltų žiemų būdavu
sios karštos vasaros.

Kaunas.—“Sakalas” išlei
do vieną vertingiausių lie
tuvių literatūroje Vinco 
Krėvės knygą “šiaudinėj 
pastogėj”, kurioje yra šie 
autoriaus klasikiniai da
lykai: Bedievis, Dvainiai, 
Išsibarė, Žmona pamokė, 
Silkės, Bobulės vargai, Kū
čios vakaras, Antanuko ry
tas, Galvažudys, Vis toji 
Amerika, Perkūnas, Vaiva 
ir Straublys, Skerdžius. 
Kaina 4 lt, gaunama visuo
se knygynuose.

Gyvenimas Atgyja; žmones 
Dėmisi Viskuo ..

Kaunas. — Iš visu krašto 
vietų spaudoje marguoja 
pranešimai apie gyventojų 
nuoširdžiai gražų sugyveni
mą su Sovietų Sąjungos ka
riuomene. Visi gėrisi Rau
donosios armijos karių ne-
paprastu taktiškumu, tvar
kingumu, d r a u s mingumu, 
mandagumu, blaivumu ir 
aukšta dorove. Buvo eilė

Auksas Nebus Pinigai, 
Sako Vokiečiai

Vokietijos laikraščiai šią 
savaitę rašė, jog kai vokie
čiai laimėsią karą, tai auk- 
sas nebūsiąs pinigų pama
tas Europoje. Vokiečių val
dininkai teigia, kad jų an- 
gliakasyklose yra daugiau 
vertės, negu gatavame viso 
pasaulio aukse. Jie sako, 
kad pačioj Amerikoj keturis 
penkis kartus daugiau per
eina pinigų per žmonių i 
rankas kasmet, negu visa 
vertė Amerikos valdžios tu
rimo aukso. O Amerikos iž
de yra per 19 bilionų dole
rių aukso.

Vokiečių valdovai tvirti
na, kad toliau šalies pinigai 
bus paremti tuom, kiek ta 
šalis per metus pagamina 
reikmenų; sako, pinigas tai 

(bus ženklas darbo valandų, 
pridėjus prie jų panaudotas 

i medžiagas ir kaštus mašine
rijos bei įrengimų, reikalin-

riausybe apgalvotai ir. pk 
ningai. Reikia žinoti, kad, 
kariuomenė yra didis ir šu4 
dėtingas mechanizmas, k&š 
rio vieną ratelį sužalojus, 
galima sugriauti visą me
chanizmą. O sugriovę savą
ją jėgą, nepaprastai blogai 
patarnautume bendri ems 
mūsų ir mūsų sąjungininkės 
SSSR kariuomenės intere
sams. Todėl Kr. aps. min. ir 
kariuomenės vadas iš visą 
karių pareikalavo draus
mės, rimties ir naudingo 
darbo, o iš visų vadų ir vir
šininkų kuo rūpestingiau
siai eiti savo pareigas va
dovaujantis nauja dvasia, 
kuo daugiausiai būti su val
diniais, tėviškai jais rūpin
tis, stengtis gerai suprasti 
jų reikalus ir išaiškinti ky
lančius klausimus ir neaiš
kumus.

----- — ■ ■ - -- A

Aukščiausias Žmogus 
Pasaulyje

su gyventojams surengė 
koncertų vakarus, kino se
ansus ir kt. pramogas. Pav. 
Kaune įvykęs raudonarmie
čių liaudies muzikos, dainų 
ir šokiu vakaras buvo su
traukęs dar niekuomet ne
girdėtą Lietuvoje—per 30,- 
000 žmonių žiūrovu minia.— 
Liepos 1 ir 2 d. raudonar
miečiai m a r ijampoliečiams 
padarė malonią staigmeną: 
miesto sode jie davė liau
džiai veltui kino seansus, 
demonstruodami SSSR ga
mybos filmus. Abu vakarus 
miesto sodą užplūdo minios 
žmonių. Paaiškėjo, kad va
dinamoj kultūringoje Su
valkijos sostinėje atsirado 
nemaža neturtingųjų, kurie 
pirmą kartą žiūrėjo kru
tančius paveikslus.

E.

gų įvairiem darbam.
Tūli Jungtinių . Valstijų 

politikai jau kuris laikas 
taipgi nužiūri, kad auksas 
galėsiąs prarast vertę kaip 
pinigų pagrindas. Jie klau
sia: Kokia tad būtų nauda 
Amerikai iš daugybės auk- 

| so, kurį ši šalis kuopė sau 
|iš visų pasaulio kampų? Ir 
{jie atsako, k'ad auksas gali 
likt tik šiaip naudingu me
talu turinčiu ne daugiau 
vertės, kiek jis reikalingas 
pramonei, įvairiem darbam 
ir papuošalam.

Šiais civilizacijos laikais 
pasaulyje dar yra apie 5,- 
000,000 vergų. Daug jų yra 
Central i nė j Azijoj, Tibete, 
Chinijoj, Arabijoj ir Ethio- 
Pijoj-

Kai orlaivis, lėkdamas 
5,000 pėdų aukštumoje iš
meta bombą, tai ji atsimu
ša žemėn į 20 sekundų.

Gen. V. Vitkausko Kalba per Radio
f Kaunas. — Krašto apsau
gos ministeris div. gen. Vit
kauskas per radio pasakytoj 
kalboj dėl tolimesnio Lietu
vos kariuomenės likimo pa
reiškė :

Pasirėmęs Vyriaus iojo 
ginkluotų jėgų viršininko 
Respublikos Prezidento au
toritetu, trumpai, griežtai 
tvirtinu, kad Lietuvos ka
riuomenė pasilieka ir toliau, 
prireikus, gins Lietuvos ne
priklausomybę ir laisvę. 
Tik dabar ji gins ne viena, 
bet kartu su draugiškąja 
SSSĖ kariuomene, pagal 
savitarpio pagalbos sutartį, 
nes Lietuvos sienų saugu
mas gyvai paliečia ir SSSR 
saugumą.

Dėl klausimo, kokie bus 
mūsų kariuomenės santy
kiai su SSSR kariuomene, 
ministeris atsakė: Tie san
tykiai bus kuo geriausi, pa-' 
remti savitarpio pagarba ir ! 
parama. Kad tai bus, rodo 
pirmųjų savaičių bendro su
gyvenimo patyrimas: per 
tą laiką nebuvo jokių nesu
si p r a t i m ų. SSSR kariai 
drausmingi, kultūringi ir 
verti savo didingos tėvynės 
vardo ir mūsų didelio pasi
gerėjimo. Iš mūsų pusės da
roma ir bus daroma viskas, 
kad draugiškąjai SSSR ka
riuomenei būtų kuo geriau
siai patarnauta, kad ji kuo

turi darbo, padėdama SSSR 
kariuomenei. Kas bent kiek 
nusimano, koks didžiulis 
darbas yra didelei kariuo
menei patalpų parengimas, 
persikraustinėjimas iš vie- 
'nų kareivinių, iš vienų įgu
lų į kitas su didžiuliais 
sandėliais, keleriopai padi
dėjęs tiekimas ir panašūs 
dalykai, tas supras, jog mū
sų kariuomenei šiuo metu 
nėra progos rodytis, jog jai 
reikia įtemptai dirbti, kad 
kartu su SSSR kariuomene 
tikrai būtų pasirengusi vyk
dyti bendruosius uždavi
nius. Bendrai, pareiškė, mi
nisteris, mūsų ir SSSR ka
riuomenės santykiai nekelia 
jokių abejonių. Į tai reikia 
žiūrėti šviesiai ir su visišku 
pasitikėjimu.

Dėl mūsų kariuomenės 
santykių su vyriausybe ir 
visuomene, Krašto apsau
gos ministeris pareiškė, jog 
kariuomenė eina ir eis petys 
į petį su Vyriausybe ir vi
suomene, kuriant naują gy
venimą, naują skaisčią Lie-| 
tuvos ateitį. Kitaip ir negali1 
būti, nes pati kariuomenė 
bemaž visu 100 nuošimčių 
yra kilusi iš liaudies.—Dėl; 
kariuomenės p e r tvarkymb ■ 
darbo: Šis darbas varomas; 
dideliu tempu, įtraukiant į; 
kariuomenės vadovavimą ir j 
kūrybinį darbą naujas jė-

Liepos 15 dieną miestely
je Manistee pasimirė 22 me
tų amžiaus jaunuolis Ro
bert Wadlow. Apie jį mūsų 
skaitytojai yra mažai gir
dėję. O tai buvo nepapras
tas žmogus, išaugęs į tik
rą milžiną savo aukštumu. 
Ir mirė jis visai netikėtai. 
Jo nelaimė buvo jo kojos. 
Wadlow negalėdavo pakęsti 
čeverykų, kurie buvo 39 
“saizo”. Ir štai prieš porą 
savaičių jam čeverykas pra
trynė vienos kojos pirštą. 
Nuo to jis gavo kraujo ap- 
nuodijimą ir mirė.

Robert Wadlow svėrė 491 
svarą ir buvo 8 pėdų ir de
vynių ir pusės colių aukš
čio. Buvo skaitomas aukš
čiausias žmogus pasaulyje.

Wadlow gimė 1918 me- 
itais. Kai gimė, svėrė 9 sva^- 
j rus. Sulaukęs šešių mėnftSiį 
jjis svėrė 30 svarų. Dar už 
| šešių mėnesių jau buvo pa
stebėtas nenormališkas’au
gimas. O kai Wadlow baigė 
aukštąją .mokyklą, jau bu
vo aštuonių pėdų ir keturių 
colių aukščio. Tai buvo 
prieš keturius metus. Jis 
troško būti advokatu ir bu- 

!vo pradėjęs lankyti Shurt- 
leff kolegiją. Tačiau mo
kyklą apleido ir tėvui vado
vaujant, pradėjo važinėti 
po visokias parodas ir už
darbiauti pragyvenimą visai 
šeimai.

Robert Wadlow paliko ke
turius brolius. Visi jie yra 
normališko ūgio.

_________________<-(

Girti Pėstininkai Taipgi . 
Pavojingi Visuomenei

New Ydrkas. — Valstijos 
automobilių biuro direkto
rius Mealey sako, kad girti 
pėstininkai taip pat yra vi
suomenės priešai. Jie pa
lenda po ratais ir ten esti 
suvažinėti. Dažnai už tai 
kaltinami automobilių vai
ruotojai.

Skubina Geležinkelio Plėtimą
Maskva. — Sovietų val

džia labai skubina praplati
nimą Archangelsko geležin
kelio. Pridedami antri bė
giai. Šis geležinkelis eina 
paraleliai su Leningrado - 
Murmansko geležinkeliu. Jo 
praplėtimas palengvins su
sisiekimą su Baltųjų Jūrų 
sritimi. Trečia dalis darbo 
jau padaryta.

geriausiai įsikurtų mūsų 
krašte.

Į klausimą, kodėl mūsų 
kariuomenė šiuo metu ma

gas, pasiryžusias aukotis ------------------- ,
naujajai valstybės santvar- Beachwood, N. J. — Pen- 
kai ir naujai kuriamai Lie- ki šimtai vyrų liepos 19 d. 
tuvos ateičiai. Kariuomenės j ieškojo dingusio 3 metų

atsitikimų, kur raudonar- ža {kur rodosi, lyg uždarai 
miečiai, statydami'-pavojun gyvena, min. Vitkauskas 
savo gyvybę, išgelbėjo skęs- pareiškė, kad paskutiniu 
tančius. Eilėje vietų jie mū- me th ji nepaprastai daug

santvarka bus priderinta 
prie valstybės santvarkos. 
Tą darbą kariuomenės va
dovybė varys drauge su vy-

berniuko, sūnaus Benderių 
iš Lindeno. Padėjo jieškot 
ir trys orlaiviai, bet vaiko 
nesurado.

. > . < -S \ TV
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Rules for LDS Swimming Meet 
Announced by Nat l Youth Comm.

BROOKLYN, N. Y. Inviting 
all persons who are interested in! 
swimming and are members of the! 
LDS to enter into the swimming! 
competitions which the LDS is or
ganizing for the first time, the Na- i 
tional Youth Committee issued the 
list of events on the entry blank 
that should be attractive to any i 
mermaid of merman. The following J 
events are scheduled at Cypress 
Swimming Pool in Brooklyn for i 
Monday evening. August 26th, at 
5:30 P. M.

EVENTS 
MEN 

(Over 18) 
2(M) yd. Relay 
150 yd. Medley 
100 yd. Free Style 
50 yd. Free Style

225 yd. Free Style
100 yd. Breast Stroke
100 yd. Back Stroke 
Diving

MEN 
(16-18 incl.) 

100 yd. Relay 
100 yd. Medley
50 yd. Free Style 
50 yd. Breast Stroke 
50 yd. Baek Stroke

Diving

L A I.'S V. fl Trečias puslapis
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Laisve s Picnic
EDDINGTON, Pa. - The Aido' 

Chorus of Brooklyn, N. Y. and the 
Lyros Chorus of Baltimore arei 
coming to philly’s Mikolaičio Park I 
to sing at the Laisve Picnic on 
September 1.

Also taking part in the picnic 
will be the local Lyros Chorus ofi 
Philadelphia and the Moterų Biru- I 
tęs Chorus.

Tickets are 25c each and can be, 
purchased in advance.

When you are aspiring to the 
highest place, it is honorable to 
reach the second or even the third 
rank. — Cicero.

WOMEN
(All ages)

100 yd. Relay
75 yd. Medley
50 yd. Free Style
50 yd. Baek Stroke
50 yd. Breast Stroke

Diving

RULES FOR SWIMMERS
The rules for the meet are very 

simply and capably stated in the 
following words:

1. PRIZES: Gold, silver and 
bronze medals to those scoring 
highest, second highest and 3rd 
highest number of points in each di
vision. Team trophy to branch 
whose members score most points.

2.ENTRY FEE: Fifty cents for 
each entrant.

3. SCORING SYSTEM: 5-4-3-2-1 
system except for diving, where 
AAU rules shall prevail. Winning 
Relay and Medley team members 
each get five points toward indivi
dual awards. Diving points accord
ing to AAU oficial scoring system. 
Branch whose team wins Relay or 
Medley gets five points toward team 
trophy.

Best Defense: 
Employment
The National Council of the Na

tional Maritime Union passed a re- 
I solution declaring that, real national 
I defense is possible only if the unem- 
I ployed are put to work and if the 
civil liberties and social needs of 
the people are preserved.

The resolution declared that:
“We can have real national de

fense only when all unemployed in 
America are put to work, when 
there is maintenance and extension 
of civil liberties, the Wagner Act 

: and other domestic needs of the 
I people.”

The unibn, declares the resolution, 
“stands ready as always to sacrifice 
life if necessary, in order to defend 
an America that embraces the prin
ciples of life, liberty and the de
mocratic institutions established by 
our forefathers.”

“Under the guise of the admi
nistrations’s defense program, we 
already find the trade-unions denied 
the right to strike, and when Ame
rican workers attempting to main
tain their standard of living, ask 
for wage increases to neet the high
er cost of living, they are harassed 
by the government and other em
ploying interests as ‘fifth colum
nists’ and enemies within our 
‘gates.’ ”

Hello, Hoosegow!
“Where in h-1 are we,” asked the 

drunk, leaning over the steering 
wheel.

“We’re coming into a town and 
you better slow down,” answered 
his pal.

“Oh yeah, how c’n ya tell?”
I “ ‘Cause we’re hittin’ more peo- 
Į pie,” came the reply.

A Short Story:-
WHITE SHOES FOR TERESA

By
Walter Kubilius

HIS HAND was on the door
knob, but still she spoke.

“Maybe,” he said, “but I don’t 
know.”

“You don’t know,” her murmur 
was dull but persistent, “Then who 
does know? Do you think I know?”

"We can’t afford it.”
He looked at her but she didn’t 

want to answer. Nothing cduld be 
said. But finally she did speak.

“I know,” she said, and then a 
pause.

"No shoes...” It came as a whis
per.

“I gotta go now,” he said. He 
opened the door and closed it behind 
him. Each step was loud and heavy. 
He shook the bannister as he walked. 
The boards creaked and he stepped 

*upon them heavily. Reaching the 
bottom he stopped.

He looked back up the stairway 
and listened. Then moving slowly 
and carefully, he walked up the 
steps again. One creaked loudly. He 
stopped and listened but heard no
thing in his apartment. He stepped 
carefully upon the carpet in the 
hallway and gently rapped upon the 
door of the Ladovas.

“Come in,” Mrs. Ladova’s voice 
said.

He opened the door and walked 
in.

"Good morning, Mrs. Ladova,” he 
said.

“Good morning, Mr. Lacosa,” she 
said. “You’re not working today?”

“I am,” he said. “I’m going to 
work now. New job at the park. I 
started last week. Fine work.”

“That’s good,” she said, "work
is hard to get nowadays.”

“Yes, that’s true."
"Did you want somthing?”
"My wife”, he said, "she’s not feel

ing $o good.”
"Oh, that’s too bad," the wo

man; said as she walked to the door, 
"I’ll help her with the children.”

He held the handle of the door 
and kept it closed.

"No, not now. The children are 
sleeping.”

It wasn’t easy to say what he 
wanted to say. Mrs. Lavoda sensed 
this in him waited.

"My wife hasn’t been feeling 
good," he hesitated, then, looking 
at a spot on the wall in front of 
him he spoke more quickly.

"For many weeks now she looks 
at me and thinks. I don’t mind her 
looking at me but I know what she 
thinks. T married a man,’ she 
thinks, ’but is it right for a man 
not to bring food in the house, not 
to bring clothing for the children, 
not to make a home?’ She thinks 
this, I know. Look at me, Mrs. La
voda, am I not a honest man — 
look at my hands — aren’t these 
the hands of a honest man?”

know about such things? When I 
got the job I thought things change 

but it’s too late.” .
He leaned against the wall, think

ing. Mrs. Lavoda stared at him for 
a while/He felt her eyes upon him 
and then looked up at her.

"Look after my wife while I 
work,” he said, “It make me feel 
better.”

“I will,” Mrs. Lavoda said.
“Thank you,” he said..

if there was only the '’slightest 
sharp movement — the whole world 
would scream and shout and tumble 
down into shattered bits. Slowly 
she brushed the perspiration away.

for the 
become 
he said 
things!

Before he knew it ail the 
songs were sung and he had 

reached the park. Some of the men 
were there before him and they 
waved their hands in greeting.

“Good morning, Lacosa,” they 
shouted, “How are you?”

“Fine! Fine!” he shouted back to 
them.

The foreman gave him the pick 
and shoval and pointed to the cor
ner of the park.

“Over there,” he said.
Lacosa turned to go but.the fore

man stopped him.
“How’s the wife and kids?” he 

asked.
“Oh fine! Teresa going to be con

firmed Sunday.”
“That’s great. I bet she is a good

looking girl.”
“Oh suie, just like her father. A 

little improvement here and there, 
sure! But like me!”

"You worked hard to have her! 
Ha! Ha!”

"Sure! Mr. Foreman! Sure. But 
worth it!”

Laughing they separated and La
cosa joined the others in the park. 
A new roadway was being built and 
Lacosa turned up the rocks and 
carried them away. The work 
would take many weeks. There was 
a job for that many weeks.

MRS. LACOSA PLACED the hot 
boiled eggs in water and then 
stopped short. There was the idea 

—there was the picture—clear in 
every detail, every minute act — 
clear before her.

Her heart began to hammer and 
to beat loudly. She felt her legs be
come heavier and her head sway 
ever so slightly. She leaned against 

I the kitchen wall, her hands hang- 
I ing limply beside her.

It was the idea — the picture of 
the idea that stopped her. Maybe 
there would be a way to stop the 
idea. She could lift the pan, batter 
it upon the mirror before her and 
shout loudly, clearly, openly so that 
everybody could hear her and see 
her and know her and what she was 
going to do. Her cracked lips moved 
slowly.

“The — children — would — 
awake.”

She dropped the eggs back in the 
pan and walked slowly and weakly 
to the kitchen chair. She sat down.

Her hand felt a. pulsebeat on the 
side of her head. She touched it 
with her fingertips and listened to 
its beating—pomp—pomp—pomp.

She listened intently. Slowly and 
slower it wont. What an odd sound 
it had! How regular! How even!

And then again she remembered 
—the idea — the picture!

Her hand fell upon the table. 
Again her heart pounded. So fast! 
So quick! Like many drums in an 
Echo Valley — beating back and 
forth, back and forth, pomp, pomp, 
pomp.

Teresa sighed in her sleep.
“Teresa...” the word broke si

lently from the mother’s lips.
“Teresa... Are you awake?” This 

time more loudly — but not* too 
loudly — the children — might — 
awake.

There was no answer. Teresa was 
asleep. Edward was asleep. The 
children were asleep.

“I will buy you white shoes for 
confirmation tomorrow, Teresa,” she 
said, whispered so softly. The child-

“We will borrow the white gloves 
and the dress and you will look 
beautiful walking home from the 
church, Teresa. You will, look beau
tiful Teresa, my Teresa. Do you 
hear?”

No answer. Pomp ... pomp . 
pomp. pomp. It was her heart beat
ing again. It was the idea beating 
again. The picture demanding to be 
seen. The picture making itself felt 
•—all in white, like white clothes, 
white gloves, white shoes.

“We will buy them, Teresa,” she 
whispered again, not moving from 
the kitchen chair. “We have saved 
much money, much. The Relief Bu
reau didn’t know that. They don’t 
know that. They don’t know such 
things. But we do. Don’t we?”

She got up.

THE WORK WAS HARD but La
cosa did it willingly. Many of 
the* men told stories as they worked 

and this made the time go by much 
faster. Before he knew it the day’s 
work was done and it was time to 
go home.

They chatted for a while as they 
put their tools away. Tomorrow 
there would be more work. They 
were going to build a new park 
someplace. Things were picking up.

Lacosa walked towards home. The 
sun was still high and its rays beat 
down warmly upon him. He sang as 
he walked. It was a beautiful day.

At last he turned the corner — 
and there not far away was his 
home. He quicked his step. Not far 
away some of the neighbor’s child
ren were playing. He waved to them

There were drops of sweat upon 
her brow and she moved her hand 
slowly, ever so slowly, to brush 
them awqy. It was an agony of

Again he stopped, waiting 
thoughts in his mind to 
words. How difficult it is, 
o himself, to say the real

"Fresh vegetables and meat says movement. If one motion was too 
•» doctor. But what do doctors quick, if one gesture too sudden,

and called out.
Some of them stopped playing 

looked at him.
He waved his greetings to 

men in the bocci yard.
“Hello Salvatore!” he said.

and

the

The L.M.S. Aido Chorus of Brooklyn, N. Y. under Aldona Žilinskas’ direction with Pete Grabauskas as chair
man and Helen Baltrušaitis as secretary, 'rhe chorus has a busy season ahead. On August 31 they will sing in 
Brooklyn at the Art League’s Song Festival and on the day immediately following that they are taking a bus 
trip to Philadelphia to sing at Laisve’s Picnic.

Excursion to
Lake Hopatcong

LAKE HOPATCONG, N. J. — All 
those who visited Lake Hopatcong 
last year know what fun and fro
lic is in store for them this time1, 

I when they visit it. Sunday, August 
4th.

The Lake, one of the most beau
tiful spots in New Jersey, has a 
fine beach for bathing, quarters for 
dressing, large picnic grounds and 
plenty of room for dancing and 
playing.

An excursion will be held to this 
beautiful lake on August 4th, under 
(he auspices of the LDS Branch 
No. 8. Tickets for the round trip 
are only $1.00 per person. Go to 
Liberty St. Ferry, Hudson River, 
cross, and the special hired train 
will be waiting for you and all the 
Lithuanians at 8:45 a. m. (Daylight 
Saving Time.)

He whose- virtue exceeds his ta- 
; lents is a good man; he whose ta
lents exceed his virtue is a mean 
one. — Chinese Maxim.

“Hello Martinelli!” ho said.
None of them answered. None of 

them waved. A few walked down 
the street after him. Some neigh
bors across the street stood in a 
row and looked at him. On the 
other side of the house another 
group stood silently and stared at 
him.

Lacosa turned and smiled at some 
who walked towards him. They 
stopped when he turned Io them 
and they stood still.

He looked at (hem, at (ho group 
across the street, at (he quiet, chil
dren, and his cheeks began to 
twitch. Then ho looked toward home.

He ran to his house. I Ic bounded 
up the stoop almost. falling and 
f radically tried to open the inner 
door. It was locked and desperately 
he pressed every apartment button 
on the wall. Someone rang back 
and the door unlocked. He slammed 
it open and ran up the flight of 
stall’s.

The door of his apartment was 
closed. He pushed it open and 
shouted.

“Maria!”
He walked in. The kitchen was 

empty. The windows were open and 
all the doors to the bedrooms open. 
He went to every room.

“Maria!” ho called, “Maria! 
Where are you?! Teresa! Eddie! 
Where are you!”

He looked under the bed, behind 
the couch, in the closet and ran 
back to the kitchen. It was empty. 
He looked out the window into yard 
and shouted.

“Edward!” Edward! Teresa!
Where are you!”

Some people opened windows and 
looked up at him in silence.

He looked back at them, mouth 
wide open, and then Turned back. 
Mrs. Lavoda was in the doorway.

With an effort he calmed himself. 
But before he could speak, Mrs. La
voda told him.

“Gas.”

MARIA DID NOT die. She lived.
Teresa and Eddie wero dead.

Mrs. Lavoda went among the 
neighbors and they all made a col
lection for Teresa’s and Edward’s 
funeral. Everybody was shocked at 
what happened and felt very sorry 
foi; Mr. Lacosa.

A lot of money was collected and 
the funeral was held in a beautiful 
parlor at the undertaker’s.

Everybody was sorry for Mr. La
cosa. Nobody could say why Maria 
did such a thing. The neighbors 
shook their heads. Nobody could say.

But they all knew it. Each one of 
them knew it and knew that the 
others knew it when they looked 
into their eyes. It was for the white 
shoes and the white clothes that 
Teresa and Eddie were now wearing.

WHY THEY LIKE
WAR:A

Chatter on and 
About Baltimore

Typical of the profits which a handful of giant corporations 
are reaping out of war orders while the rest of the country 
labors under economic crisis, are the figures given below.

They show the spectacular increases which are creating 
a new crop of War Milionaires.

Aircraft

Automobiles

Steel

Electric
Equipment

(From CIO Economic 1

1940
Douglas 
Fairchild 
Curtis Wright 
United Aircraft 
Martin, Glenn E. 
General Motors 
Chrysler 
Studebaker 
Inland Steel 
National Steel 
U. S. Steel 
American Rolling 
Bethlehem 
Youngstown 
Republic Steel 
General Electric 
Westinghouse

Outlook)
increase overj 

1939 1st quarter 
$1,804,877 134

209,102 274 '
2,414,196 42 j
2,380,029 60 !
2,162,670 218 j

67,028,461 26
15,742,388 35

511,503 800
3,059,844 51
4,009,193 65

17,113,995 2500
1,005,194 27

10,891,139 350 1
1,253,929 480
3,1 11,723 480 '

'11,951,450 62 1
4,041,428 72

"Aliens” and
Our America

Catholics Back 
Anti-Lynch Bill _ _

There are only 3,800,000 non-citi
zens in the United States (Depart
ment of Labor statistics.)

There are fewer criminals, propor
tionately, among the foreign-born 
than among (he native born. (De
partment of Justice statistics.)

There are fewer immigrants en
tering the United States at present 
than in any other period since the 
Civil War. In the last ten years 
more, people have left the country 
than have entered it. In not one of 
these years have the immigration 
(luotas been filled. (Department of 
Labor statistics.)

In those states where, the number 
of foreign-born is highest, the wage 
scales are highest, there is less illi
teracy, there are more radios and 
newspapers per population, and 
trade unions are more numerous and 
stronger than in those states with 
the lowest number of foreign-born. 
(From the United Stales Census of 
Manufacturers and the United 
States Statistical Abstract.)

It is extremely difficult for the 
non-citizen to become naturalized. 
There are many unnecessary delays 
because the Naturalization Service 
is understaffed; it is difficult in ma
ny cases to check entry and other 
records; the high fees, educational 
and literacy requirements, discrimi
nations in the naturalization laws 
and other difficulties impede and 
discourage the non-citizens from be
coming naturalized.

The immigrant helped build Ame
rica. He built the railroads and 
highways, worked in the mines, fac
tories, steel mills, on the farms. The 
immigrant has contributed millions 
of souls to our population and many 
millions of dollars to our wealth. He 
has given us such illustrious names 
as Thomas Edison, John J. Audu
bon, Alexander Graham Bell, Tesla, 
Steinmetz, Carl Schurz, Hideyo No
guchi, Pulaski, Albert Einstein.

We are all of us immigrants or 
the descendants of immigrants.

NEW YORK CITY.—A resolution 
that urged 1 he< Democratic National 
Convention in session in Chicago to 

į speed the passage of the Federal 
anti-lynching law in lhe present ses-1 
sion of Congress was adopted by the I 
Catholic Interracial Council Confe- j 

į rence here July 11.

Pittesque Reporter
By Frank Zerk.

Well here I am back to my 
scribbling again. Due to Wilmerd
ing’s 50th Anniversary most of my 
spare time was spent in setting up 
displays and sign work for lhe 
Westinghouse Air Brake Co. in con-1 
nection with their Open House Day Į 
Program. Now that it’s over I will j 
be able to put more time to my run- i 
down column.

Many people have the impression 
(Man About Town, take note) that | 
the Young Liths of Wilmerding have , 
disbanded which is truly false. The i 
Wilmerdingers are still intact and | 
at present have suspended regular: 
meetings for the summer because of ; 
vacations, and such, but special j 
meetings are called whenever any
thing of importance is at hand.

Two members have dropped from 
the rolls which was for lhe best 
and three new members have been 
signed up to compensate for the 
loss.

Negotiations are. under way to 
hold all meetings of the Wilmers at 
the local Y.M.C.A. for the current 
fall and winter season. The Y’s fa
cilities are just about the last word 
for meetings. .

Congratulations to the Ambridge 
Mushers for winning the elimina
tions in the recent mushall tourna
ment. Hoping that they knock off j 
Cleveland and Detroit in one two 
fashion.

A fact that was greatly missed in 
the recent writeups of the Wil
merding and Northsjde Belvederes 
mushall game which Wilmerding

BALTIMORE, Md. — Well, well, 
what happened to all the writers 
from B’more? Yes, I mean known 
writers and the anonymous ones. I 
am particularly wondering what 
happened to the lowly knave that 
called himself the “Eyes and Ears." 
It must have gotten too hot for him. 
Also, what of such others as Ma
dame Snoopnose, Sees All — Tells 
Truth, Mescal Ike, etc?

Well, my loyal subjects (?), I .f 
heretofore give notice that I will 
continue this column until ??? — f 
it gets too hot for me or I meet up 
with death, which rriay not be acci
dental due to some of my future 
statements.

You see, my people, that a certain 
Trebla got his whiskers cut by our 
honorable editors and another cor- * 
respondent due to a statement that 
he was very cloudy on. It pays to 
know what you are saying.

Don’t take chances, ever, — be—----
like me — I’m always taking them! • 
Especially with this article.

Hear Ye, All Subjects of the King:
Didst thou know that our chorus 

hast a new member? Yea, a lovely 
lass in the alto section! Best of all 
—she can sing!

Hast thou heard that Ida has 
been elected as delegate to the Big 
City for the Big Convention? A big 
job for a big girl.

Dost all my loyal subjects see 
through a certain A. E.’s game? 
No? Watch and see if the little 
boy doesn’t get something he’s been 
wishing for, for nothing!

To the new tenor, by the name of 
Al, thou better hurry up and ask 
her, if thou wouldst go on the 
moonlight together. Catch?

Why is our teacher, Charlie, 
working so vigorously on the new 
songs? It couldn’t be femining com
petition in the same field of work, 
eh, professor???

By special Proclamation of the 
King! All subjects who do not sell 
any tickets or attend the Chorus 
Moonlight themselves will be Be
headed! (Well, they’ll be sorry, any
way.)

Don’t forget — chorus moonlight 
August 2nd.

Till my next review of the goings- 
on in my realnY, I remain—

—The King of Hearts.

ACA SIGNS PACT WITH SIAM
SAN FRANCISCO.—The Thailand 

(Siam) Government steamship Co. 
has signed a five-year contract cov
ering radio operators on two bought 
from the Facific Literago Corp, 
here. The contract was signed with 
the American Communication As
sociation, and will give operators an 
increase of $25 a month in base 
pay, plus about $35 for overtime.

Nature’s Bombs
Nature bombards the earth daily 

with more than 20,000,000 bombs— 
fortunately most of them explode in 
the air before they reach the earth. 
Nature’s bombs—meteors and shoot
ings stars as they are commonly 
known—are as dangerous as any • 
manmade destructive machine; the 
Siberian meteorite of 1908 was big 
enough to wipe out New York or 
London with one blow. A meteor is 
a mass of stony matter containing 
iron and nickel which strikes the 
air with great speed from cosmic 
space.

United States possesses more than 
a \hird of the world’s total mileage 
of roads and highways.

won was that this was a no-hlt no
ruli on the part of the Wilmer’s 
pitcher Joe Randall (Sergent). An 
interesting fact is that this was the 
first time that he pitched, his posi
tion always being on the receiving 
end. *



Ketvirtas Puslapis Antradienis, Liepos 23, 1940

>4

Nepaprasta nuotrauka britų bomberio, skren
dančio virš pleškančio vokiečių laivo.

Aš žengiu po šautuvu drąsiai 
jūs tvirtiir tvirtai; būkite ir 

ir drąsūs.
K. Giedris, Kauno 

Darbų Kalėjimas, 
metai.”

Sunkiųjų
12-26-26

Lietuvių tautos už laisvę žu
vę didvyriai, tebūna jų kapai 
amžinos atminties visai lietu
vių tautai. Amžini saulės 
spinduliai tešviečia jų kapus.

Labai gaila, kad Kapsukas- 
Mickevičius be laiko nuėjo į 
kapus, nesulaukęs šitos valan
dos savo akimis matyti nepri
klausomą ir laisvą Lietuvą, už 
kurią jis tiek daug kovojo ir 
kentėjo. Visą savo gyvenimo 
sveikatą ir gyvastį paaukojo 
ant laisvės aukuro už atvada
vimą lietuvių tautos darbo 
žmonių iš po parazitų jungo.

PASTABOS APIE LIETUVĄ
lietuvių j sas, sufraganas J. Skvireckas, 

K. šaulys, ka- 
visagalis nauninkas K. Prapuolenis, 

Mikė. į pralotas K. Olšauskas, klini
kų nigas

Taip vadinamas 
tautos vadas Smetona gyvavo kanauninkas 
taip ilgai, kaip ir 
senosios Rusijos caras
Smetona valdė Lietuvą ne su-! gas. M. Krupavičius, 
lyg Lietuvos daugumos darbo' J. Tumas, kunigas J. Staugai- 
žmonių norą, bet sulyg mažu-1 tis, generolas J. Kubilius, ge
mos ambicijų, po ginklo prie- nėr. P. Liatukas, pulk. Ged- 
varta, kad apiplėšti liaudį sa-; gandas, Įeit. Biliūnas, kap. P. 
vo labui, palikti turčiais, susi- žemaitis, kap. J. Variakojis, 
krauti ko daugiausia aukso kap. V. Natkevičius, majoras 
užsienių bankuose ir prisipirk-1 J. Musteikis, pulk. J. Velykis, 
ti ten ko daugiausia žemės—.majoras P. žadeikis, majoras 
plantacijų. A. Merkys, V. Stašinskis, J.

--------- . Tūbelis, M. Yčas, A. Smetona,
Čia paminėsiu savo kaimy- dr. J. Yčas, P. Vileišis, St. 

ną, 60 margų ūkininką, šitas šilingas, J. šernas, P. Klimas, 
ūkininkas prieš pasaulinį karą V. Petrulis, A. Kriščiukaitis, 
gyveno pasiturinčiai ir visas A. Prūsas, P. 
ūkis atrodė labai pavyzdingai Gybys, dr. D. 
vedamas, žemė buvo labai į šaulys ir kiti 
derlinga, javai veik kas me-' nių švietėjai.
tai būdavo išgula. žmonės | Kad parodyti savo “inteli- 
važiuodami į Vilkaviškį stebė- gentiškumą” (no visi taip ei
davusi jo ūke. Turėjo berną, gėsi), vaikščiodavo basi Lais- 
pusbernį, mergą, pusmergę ir vės Alėja Kaune, 
porą piemenų. Gyveno 
buržujus. Taip jis 
prie Mikės.

Dvidešimts metų tam atgal, 
aš lankiausi Lietuvoje ir už
ėjau pas savo kaimyną, kuris 
tuomet arė savo lauką. Mano 
nuostabai, jo ūkė atrodė la
bai nusigyvenus. Kumelkos 
taip sukūdusios, vos pavelka 
žagrę, pats ūkininkas taip su
vargęs, vos pažinau. Įsikalbė
jus pasirodė, kad jis neturi nė 
berno, nė mergos, nė pieme
nų. Vargšas bandė pats ap
dirbti visą ūkę, kad galėtų su
durti galą su galu ir apmo
kėti tuos be galo ir be dugno 
mokesčius, varde nepriklauso
mos Lietuvos Smetonos reži
mo palaikymui.

Tuomet Lietuvoje, varde jos 
nepriklausomybės, S m etona 
engė Savo piliečius aršiau, ne
gu caras baudžiavos laikais. 
Jeigu žmogus nepajėgė nu
skirtus mokesčius apmokėti 
pinigais, tai turėjo apmokėti 
juos savo produktais, lašiniais, 
kumpiais, sviestu, 
kiaušiniais, kviečiais, 
avižomis, miežiais,
būk tai dėl palaikymo nepri
klausomos Lietuvos kariuome
nės. Bet Kaune, kalbant su 
kareiviais, nepasitenkinančiai 
jie keikė savo valdžią ir skun
dėsi, kad maitinami netinka
mu maistu. Virėjas turi gerai 
pamaišyti puodą su samčiu, 
kol pagauna spirgą, žiemos 
metu kareivinės šaltos, karei
viai neturėjo tinkamo aprėda- 
lo, dantimi kaleno, kaip gan
drai ir laukė su nekantrumu 
šiltesnės dienos ateinant iš ry
ty pusės.

Dovydaitis, V. 
Žaunis, dr. J. 
Lietuvos žino-

Sprendžiant abelnai iš visa
pusių žinių, aišku, kad dabar
tinė Lietuvos vyriausybė iškels 
aikštėn senas ir įves daugelį 
naujų reformų Lietuvoje. Jau 
dabar iš Lietuvos valdžios vei
klos matome svarbių pakaitų 
perorganizavime Lietuvos ka
riuomenės ir suteikiant jiems 
politines ir civiles laisves. 
Vykdinti šviesesnę ateitį visų 
labui. Kaimiečiai su miestie
čiais, darbo žmonės, kurie prie 
Smetonos valdžios buvo nieku, 
paliuosuojami nuo mokesčių 
naštos ir, apart to, gaus moks
lą ir ligonines veltui. Tai ne
paprastas įvykis dėl Lietuvos 
biednuomenės. šiandien ta 
dalis liaudies skaitosi viskuo. 
Politkalinių paleidimas iš ka
lėjimų priduoda rimto pama
to sustiprinimui vidujinės Lie
tuvos santvarkos.

sakydami, 
kaip būk tai sveika, bet patys ma- 

gyveno žai kreipė atydos į Lietuvos 
sveika-visuomenės 

ta.

sūriais 
rugiais 
žirniais

Maskva. — Liepos 17 die
ną Sovietų Sąjungos prem
jeras Molotovas oficialiai 
priėmė naujai paskirtą Ju
goslavijos a m b a s a d o r ių 
Gavrilovičių. Tik šiomis die
nomis Jugoslavija pripaži
no Sovietų Sąjungą.

Pakeitė Apsigynimo Viršylą
Londonas. — Padaryta 

pakeitimai karinio apsigyni
mo vadovybėje. Vyriausiu 
naminių karo spėkų koman- 
dierium buvo gen. Ironside. 
Jis iš tos vietos atstatytas. 
Jo vietą užima gen. Brooke.

Michalkevičiaus ir eilės kuni
gų—tėvynės išdavystes carui 
1905 metais? Juk lietuviškoji 
kunigija visuomet lietuvių pa- 
•rapijonų turtą ir .bažnyčias už
rašo ant Italijos popiežiaus 
vardo. Tai čia ir yra tautos iš
davystė. Dar Ispanjjos kunigi
ja daug prisidėjo prie tėvynės 
išdavystės dėl fašistų. Dar ir 
dabartiniame kare Franci jos 
buržuazija su kunigija armi
ją bei tėvynę pardavė Hitle
riui.

Beje, šiame susirinkime vie
tos kunigas atsikreipė į susi
rinkusiuosius (jiems jau beky
lant) pavelinimo atsikreipt į 
Suv. Valstijų valdžią užginant 
perėmimą Liet, valdžios bei 
jos atstovybės namo ir turto 
Amerikoje.

S. O. Švedas.

du su žmona—Ona dirba, kad 
“galą su galu .sudūrus.” Iš 
šalies pažvelgus, 
keista. Iš kur 
įplaukų ?

O tai jų buvo 
nas kavalierius, 
kę Smetonos, tautininkai, men
ševikai, grigaitiniai socialistai 
ir klerikalai, visi tapo pri
trenkti išgirsto laisvo balso iš 
Lietuvos. Nedyvai, kad jie da
bar graibstosi, kaip naktyje ir 
nesuranda, vienas kito.

Tie jų šauksmai, tie jų 
verksmai prieš Lietuvą ir So
vietų Sąjungą nieko negelbės 
—veltui. Viena, jie visi yra 
Lietuvos “dezertyriai”—pabė
gėliai ir neturi Lietuvoje bal
so. Kita, tai pačios Lietuvos 
liaudies reikalas savo ūkį susi
tvarkyti ant moderniškų pa
matų, kaip jiems patiems ge
riausia atrodo ir patinka. 
Kaip Lietuvos liaudis slaptu 
balsavimu nuspręs didžiuma 
balsų bendrai nustatyti val
džios vairą, pagal savo norą, 
taip ir bus, o ne sulyg jos prie
šų kliksmo, ypatingai tų 
šauksmo, kurie Smetonos pasi
genda.

Suvalkų rėdyboj yra daug 
mažažemių ir stubelninkų. 
Pirma grupė mažažemių atsi
rado carui paskelbus ukazus. 
Dvarų ponai savo vergams 
paskirtam ruožte davė po du 
margu žemės, kur vergai ap
sigyveno, sudarydami mažus 
kaimelius. Darbymetės metu 
jie ponui atidirbto už tą že
mę, o nedarbo metu dirbo, kur 
pasitaikė. Antra grupė maža
žemių, tai Lietuvos savanoriai 

buvusi 
ponų 

karei- 
laūko,

.sudūrus.
pasirodo 

jis gaudavo

ir yra nevie- 
Todėl, nete-

Roma. — Mussolinio rate
liai labai nusiminę, kad de
mokratai nominavo Roose- 
veltą. Jie tikėjosi italams 
prielankesnio kandidato.

Londonas. — Anglija nu
mušė penkius vokiečių or
laivius, kurie buvo padarę 
užpuolimą ant Anglijos 
prieplaukų.

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

Nuskandino du Angly Laivu
Londonas. — Liepos 19 

dieną West Indies pakraš
tyje vokiečių submarinas 
nuskandino du anglų tavo- 
riniu laivu. Vienas buvo 
5,228 tonų, o kitas—6,433 to
nų. Anglija pasiuntė kari
nius laivus gaudymui vokie
čių submarinų.

(Kampas Roebling St.)

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

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

kamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROSIU GĖRIMŲ

Ekskursija Traukiniu
Rengia LDS 8-ta kuopa naudai dienraščio “Laisves”

Išvažiavimas prie Lake Hopatcong, Noląn’s Point Park, N. J.kareiviai. Lietuvos 
valdžia, parceliuojant 
dvarus, ^maždaug davė 
viui po dešimts margų 
bet jis jokiu būdu negalėjo 
padaryti sau pragyvenimą iš 
to lauko, taip ir skurdo Lie
tuvos kovotojai už nepriklau
somybę—nepriklausomoj Lie
tuvoj.

S t u b e Ininkais daugumoje 
buvo didelių ūkininkų apsive
dę bernai—rendau.ninkai ir 
šiaip nusenę ūkininko darbi
ninkai. ūkininkai pastatė sa
vo vergams butus ir davė po 
daržą dėl daržovių. Darby- 
metės metu jie turėdavo ati
dirbti po 10-12 ar daugiau die
nų į metus už butą ir daržą. 
Nedarbo metu ėjo j ieškoti 
darbo į artimus miestus, arba 
kur nors kitur. Dabar visa ši 
biednuomenė daugiau negu 
džiaugsis susilaukus laisva 
Lietuva. Lietuvos Komunistų 
Partija nori ir eina prie to, 
kad iššluoti ilgų amžių vergi
ją iš Lietuvos ant visados.

Pacific.

v Pasekmė to, nėra abejonės, ' 
kad pabėgėlių Smetonos su jo 
kolegomis į užsienį pas Hitle
rį, jų dvarai bus nusavinti ir 
paversti į poilsio įstaigas dėl 
tų politkalinių, kurie prarado 
savo sveikatą Smetonos basti- ' 
lijose. Taipgi, dėl tų darbinin
kų, kurie prarado savo svei
katą arba paseno bedirbda
mi jų dvaruose—neturėtų būti 
pamiršti.

Prie tikrai liaudies valdžios 
nusimauti žmonės nors sykį 

: atsiteisti su 
savo skriaudėjais. Smetona, 
kaipo asmuo, buvo ponas, jo
kio naudingo darbo jis nedir
bo, bet turėjo dvarus Lietuvo
je, palocius Franci joj, plan
tacijas Palestinoje ir Brazili
joje, nekalbant- apie jo su
krautą auksą New York o ir 
Londono bankuose. Nėra abe
jonės, kad jis to aukso turi 
Vokietijoj, Brazilijoj ir Pales
tinoj. Palyginamai į taip trum
pą laiką, ar gali žmogus be 
darbo teisingu gyvenimu su
sikrauti sau tokius didelius 
turtus, tokioj mažoj valsty
bėj kaip Lietuva? Pasaulio 
gabiausias plėšikas ir nebūtų 
galėjęs arba sugebėjęs api
plėšti tiek daug Lietuvos pi- ’ 
liečiu ir sukrauti tokius tur
tus, kokius sukrovė Smetona.

šitie faktai mums priparo- 
do, kokia Smetonos asmeny
bė parazitiška buvo. Dabar 
yra ta proga su jais atsiteisti 
iv tas skriaudas išlyginti pagal 
gamtos įstatymą, turtas visiem 
vienodai priklauso, valstybė 
dėl visų, dėl visų lygios * tei
sės priklauso Lietuvoj. To ga
lima atsiekti tiktai kooperuo
jant politiniais ir ekonominiais 
dienos klausimais su Sovietų 
Sąjunga.

Būdamas vaiku, Vilkaviškio 
bažnyčioje mokinausi katali
kiško katekizmo. Mano klebo-, 
nas, kunigas Striuogaitis, tuo
met mane prirašė prie gyvojo 
rožančiaus draugijos. Po prie-1 turės pilną teisę 
danga to vardo, jis mūsų I 
draugijos nariam aiškino, kad I 
netolimoje ateityje Lietuva į 
bus laisva. Esą, mes po mas
koliais visados negyvensime, 1 
tikiu, kad jūs to laiko prigy
vensite, patys lietuviai Lietuvą 
valdys, savo kalbą vartos, vi
sur ir visame bus laisvė.

Tiesa, mes prigyvenome tas 
laiko su virš 
praėjo Lietu- 
Burnos buvo 

net iš svetur

dienas, ir iki šio 
dvidešimts metų 
voje prie savųjų, 
visų užčiauptos,
negalėjome laisvesnį laikraštį 
ar knyga ten pasiųsti savo gi
minėm bei pažįstamiem, kol 
Lietuva radosi po Smetonos 
globa.

Montello, Mass

Taipgi varde nepriklauso
mos Lietuvos, pagal ūkininko 
didumų, ūkininkai turėjo pri
statyti į nuskirtas vietas cent
neriais šieno, dobilų, šiaudų 
kariuomenės arkliams. Taip 
jie kamavo visą Lietuvos liau
dį be jokio pasigailėjimo iki 
savo galo.

Pasidėkavojant Sovietų Są
jungai, Lietuva atgavo pilną 
laisvę ir minėto klebono žo
džiai išsipildė. Smetona buvo, 
yra ir bus didžiausias priešas 
nepriklausomos Lietuvos. Jis 
buvo ir bus Lietuvos išdavikas 
ir jos ėdikas. Būtų labai vie
toje, kad Lietuvos liaudis ga
lėtų tinkamai su juo suvesti 
sąskaitas už padarytas skriau
das Lietuvos visuomenei.

Čia paduodu K. Giedrio pa
skutinį laišką, kuris vertas 

i paminėti ir garbingai pagerb
ti, kaipo tokį, su atgavimu il
gai lauktos laisvės.
“Brangūs Draugai!

Šiandien tariu jums, 
gūs draugai paskutinį
Aš kovos už tiesą ir varguo
lių reikalus kelią užbaigiau. 
Mane Karo Lauko teismas, 
įvykęs 12-24-26 metais, nutei
sė sušaudyti ir šiandien tai 
įvyks, bet mirsiu ne be vil
ties, kad toji kova nesustos, 
kol nebus laimėta. Man gai
lėtis nėra ko, vien tik, kad la
bai nedaug tenudirbau, kad 

• buvo valandų, kurias nemokė- 
, jau užpildyti veikimu. Todėl 

mano palinkėjimų tėra vienas, 
neturėkite veltui praleistų va-

bran- 
žodį.

Kaip Lietuvos “inteligentija” 
žiūrėjo į nepriklausomos Lie
tuvos prašvaistę? Nekuriu jų 
“Laisvės” skaitytojams yra ge
rai žinomi: prof. J. Šimkus, 
prof. A. Voldemaras, vysku
pas P. Karevičius, vysk. dr. 
J. Matulaitis, vysk. A. Karo- landų, kovokite ir laimėkite.

Nėra ko stebėtis ar abejoti 
apie Smetonos palaikymą čia 
Amerikoje ordinuotų kavalie
rių, kurių tarpe randasi ir 
Clevelando “Dirvos” ponas re
daktorius Karpius. Pats dau
gelį kartų pastebėjau ką tokio 
nepaprasto pasireiškimo jo pa
dėjime. Jo minėtame laikraš
tyje apskelbimų veik nesiran
da, o abonentų ir nedaugiau- 
sia teyra. Vienas ar du į me
tus piknikai, palaikymui jo 
biznio niekados nedavė me
džiaginės paramos. Todėl abu-

Bedarbe ir Šmeižia 
Komunistus

Dabar Montello miestelis 
gražiau išdabintas, negu bent 
kada pirmiau, gatvės grįstos ir 
tūlos išlietos smala, namai irgi 
puošnesni. Liet, tautiškas na
mas ir parkas puikią išvaizdą 
ir patogumą lemia’. . . Vienok, 
jei ir daili vieta, bet darbinin
kam yra sunki dėl gyvenimo. 
Mat, didžiuma autuvų išdir- 
bysčių išsikraustė į kitas vals
tijas, kuriose proletarai yra 
dar neorganizuoti. Ten fabri
kantai gali daugiau eksploa
tuoti darbo žmones—pakelda
mi sau pelnus. . . Dar pirmiau 
čia buvo operuojamos trys 
vinių išdirbystės, o dabar nė
ra jau nei vienos, irgi j ieško
damos riebesnių profitų iš čia 
pabėgo... Mat, čia pirmiau 
buvo unija labai palanki dėl 
išnaudotojų, o dabartinė uni
ja yra daug patogesnė darbi
ninkams. Ve, kodėl išnaudo
tojai ir nešasi iš šios vietos. . .

LAKE HOPATCONG
Didelis ežeras, puikios maudynes, šokiam 

salė ir gražus miškas ^piknikui.

Rugpjūčio 4 August
19 4 0

TIKIETAS ROUND TRIP $1.00

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

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

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

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

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

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

Parsamdoma laivukai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong.

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

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

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

į
DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS

Rengia Philadelpliijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

Įvyks “1 Rugsėjo 
Nedėlioję A Sept.

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

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

Kiekvienas apšvietę bran* 
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.

Liepos 14 d., čia kalbėda
mas Ant. Kneižys “Darbinin
ko” redaktorius liejo tulžį ant 
komunistų, it farizėjus Kristų 
girdydamas. Jis šaukė su is
terišku balsu: “Komunistai 
5-tos kolumnos agentai”, “tau
tos išdavikai”, “išgamos” ir 
t.t. Kodėl ponas Kneižys ne- 
šųkterėjo_ apie arciyyskupo

Iš anksto perkant bilietą įžanga nuo 5c 
iki 25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 
25c kiekvienam; Prašomo įsigyti bilietus 

iš anksto.

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

ir Lyros Choras iš Baitimorės.

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

Kelrodis: Važiuokite Frankford AVo. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės sto
ties, nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: važiuokite Frankford Ave. iki City Line, per
važiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš 'kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tiro, sukite po 
kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1% mailes sekdami iškabas.
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Duluth, Minn., prieplaukoj laivai krauna geležies rū
dą ir gabena ją fabrikams, kur bus gaminama karo 
reikmenims dalykai.

Žinios iš Lietuvos
Liudas Adomauskas

Rašytojai ir Šachmatai

Pertvarkyta Lietuvos 
Kariuomenė

Kaunas. — Liepos 2 d. 
priimtas toks Lietuvos ka
riuomenės p e r t v a r k ymo 
įstatymas: 1) Lietuvos ka
riuomenė pagrindiniai per
tvarkoma ir nuo šiol vadin-j 
sis “Lietuvos Liaudies Ka
riuomenė“. 2) Kariuomenė
je įvedamas politinių vado-; 
vų institutas, 3) Kariuome
nėje steigiamas Propagan
dos Skyrius, 4) Kariams 
laisvu laiku leidžiama daly-; 
vauti politiniame gyvenime, 
5) Šis įstatymas galioja nuo

Paminėjus So v. Sąjungos 
tautų vado Stalino vardą 
buvo sukeltos milžiniškos, 
kelias minutes trukusios 
ovacijos. E.

CONN. VALSTIJOS LIETU
VIAMS LRKSA NARIAMS
Conn, apskritis rengia ne-, 

paprastai didelį pikniką rug
pjūčio 4 dieną, Roseland Pą- 
vilion, Lakewood Parke, Wa
terbury, Conn. Piknikas ren
giamas paminėjimui 25 motų

1940 m. liepos 2 d. Šiam 
įstatymui priešingi įstaty
mai ar paskiri jų nuostatai 
nebegalioja.

Milžiniškas Koncertas
Kaunas. — Liepos 2 d. 19 

vai. Sovietų kariuomenės 
vadovybė Sporto salėj Kau
ne surengė Raudonosios 
Armijos dainų ir šokių an-, 
samblio koncertą, kurio pa
siklausyti susirinko apie 
30,000 žmonių. Kadangi į 
salę gali sutilpti tik po 12 
tūkstančiu žmonių, tai kon- 
certą teko pakartoti antrą 
kartą ir tai dar gausingos) 
minios pasiliko klausytis iš 
garsintuvui sporto aikštėse. 
Koncertą aplankė vyriausy
bės nariai, SSSR atstovas! 
Lietuvai ir aukštieji Lietu
vos ir SSSR kariuomenės 
vadai, taip pat keli tūks
tančiai mūsų karių, kurie 
atėjo organizuotai, su rau
donomis vėliavomis ir pla
katais, kuriuose buvo užra-' 
syti šūkiai: “šalin reakci
nius vadus iš kariuomenės 
tarpo!“, “Tegyvuoja viso I 
pasaulio darbo žmonių va-| 
das draugas Stalinas!“, 
“Tegyvuoja 13-j i Sovietų 
Socialistinė Respublika!“ Po 
koncerto Kaune. įvyko ka
riuomenės demon st racija, 
kurioje dalyvavo apie 1500 
kareivių, daugiausia iš II 
pėstininkų divizijos. Karei
viai su vėliavomis ir plaka
tais, su orkestru ir daino
mis pražygiavo Laisvės Alė
ją, Kęstučio gatvę ir pasuko 
į Šančius. Minios žmonių ly
dėjo kariuomenės eiseną 
džiaugsmingais šūkiais “Te
gyvuoja Lietuvos liaudies 
armija!“

Raudonosios armijos dai
nų ir šokių ansamblio pra
džioje ansamblio vardu bu
vo pasakytas sveikinimo 
žodis, pasveikinant Lietuvos 
Liaudies Respubliką ir pa
brėžiant glaudžiausią Lie
tuvos ir SSSR draugystę.

nuo Conn, apskričio sutvėri
mo, kas jau seniai buvo visų 
lietuvių laukiama. Tos didelės 
iškilmės laikas artinas, jau 
visai arti—rugpjūčio 4. Nu
džiugins visą lietuvių visuo
menę, kada nuvyks į tą nepa
prastą parką, prie puikaus 
tyro vandenio, žaliais mede
liais papuošto, tikrą poilsio 
vietą, o jaunimui tai bus tik
ras rojus, kai išgirs visų ge
rai žinomą ir pagarsėjusią 
orkestrą p. E. Dengimo, iš 
Waterburio, tai jau nebus lai
ko nė vienam liūdėti, tik vien 
šokti ir linksmintis gražiai pa
puoštoj erdvingoj svetainėj.

Dar ne viskas, prie šokių ir 
gardžių šaltų gėrimų bus la
bai malonu pasivaišinti ska
niais užkandžiais. Programa 
bus nepaprastai įvairi, susi
dės iš dainų, prakalbų ir vi
sokių įvairiausių žaislų, vi
siems pritaikintų. Waterburio 
miesto majoras dalyvaus ir 
pasveikins visus lietuvius; 
garsus filmininkas J. Januš
kevičius iš Hartfordo filmuos 
pikniką. Gal bus linksmiausia 
valandėlė, kada Waterburio 
vadinamas “švilpukų Benas“ 
šv. Juozapo—“Holy Name 
Fife and Drum Corps” at- 
maršuos pono Stokes veda
mas, pamatysite jų nepa
prastus gabumus. Tai visos 
lietuvių kolonijos vykite rug
pjūčio 4-tą į tą nepaprastą iš- 
važiavima!

Pirma tokia gera proga pa
sitaikė vieniems su. kitais pa
simatyti per 25 metus laiko, 
kur galėsite susitikti myli
miausius savo draugus ir gi
minaičius, o jaunimas galės 
gauti platesnės pažinties ir 
susidraugavimo. Išgirsite gar
sią dainininkę Magdaleną 
Raymond iš Washington De
pot, Conn. Nepamirškite, kad 
įžanga bus visiems veltui, tik 
į šokius bus pardavinėjami ti- 
kietukai. Atminkite, kad šis 
piknikas įvyksta sekmadienį, 
rugpjūčio 4 dieną, pradžia 12 
vai. dieną ir tęsis iki vėlu
mos. Visi ir visos į Roseland 
Pavilion Lakewood Park, Wa
terbury.

A. K. Reporteris.

Kaunas. — Naujasis Val
stybės kontrolierius Liudas 
Adomauskas gimė 1880 m. 
Notėnų kaime, Platelių val
sčiuje, Kretingos apskr. 
Baigė dvasinę seminariją ir, 
kaip pats Valst. kontrolie
rius pareiškia “Pirmuosius 
savo amžiaus 40 metų iš
braukiu iš savo biografijos, 
kaip neproduktingai pra
leistą gyvenimo laikotarpį.“ 
Nuo 1921 m. pradžios iki
1922 m. viduvasario jis 
tarnavo Valstybės Kontro
lėje, po to mokytojavo Šiau
lių žydų gimnazijoje iki
1923 m. pavasario. Tų me
tų rudenį įstojo į Lietuvos 
Universiteto teisių fakulte
tą, bet po kelių mėnesių už 
kuopininkų veiklą (dalyva
vimą politinėse kuopose) 
buvo suimtas ir, kaip poli
tinis kalinys, laikomas kalė
jime iki 1926 m. gegužės 
mėnesio, kai buvo išteisin
tas.—Tačiau po 1926 m. 
gruodžio 17 d. smurtininkų 
perversmo be jokių kaltini
mų vėl buvo suimtas ir lai
komas kalėjime iki 1934 m. 
rugpj. mėnesio. Išėjęs iš ka
lėjimo apsigyveno Plateliuo
se, kur vadovavo ūkininkų 
smulkaus kredito draugijai 
ir vedė vartotojų bendrovės 
buhalteriją. Buvo nuo kuo
pininkų išstatytas kandida
tu į pirmąjį seimą ir aktin
gai dalyvavo kovoje už liau
dies teises.
Mykolas Junčas-Kučinskas 

Darbo Ministeris
Kaunas. — Nauja? įsteig

tos Darbo Ministerijos dar
bo ministeris Mykolas Jun
čas-Kučinskas, Lietuvos vi
suomenėje ir pelitiniame 
veikime plačiai žinomas pa
gal slapyvardę Martynas 
Kučinskis, gimė 1893 m. ru
gpjūčio 25 d. Macių km., 
Naumiesčio valse., Tauragės 
apskr., vidutinio ūkininko 
šeimoje. Iš mažens iki 1921 
metu tarnavo žemės ūkio 
darbininku pas ūkininkus. 
1914 m. buvo paimtas į ka
riuomenę ir turėjo dalyvau
ti imperialistiniame kare. 
Vėliau buvo vienas iš daly
vių 1917 m. vasario ir spa
lių revoliucijoje. Gyvenda
mas Sovietų Sąjungoje, nuo 
1923 m. buvo profesinių są
jungų narys. Grįžęs į Lie
tuvą dirbo politinį partijos 
darba, artimai susidurda- 
mas su darbininkų gyveni
mu ir liaudies reikalais. 
1931 m. už komunistinį vei
kimą buvo areštuotas ir nu
baustas 12 metų sunk, dar
bų kalėjimo. 1933 m. buvo 
iškeistas kartu su 24 kitais 
politiniais kaliniais į Sovie
tų Sąjungą. Vėliau grįžo at
gal į Lietuvą, nes čia buvo 
pasilikę giminės ir norėjo 
veikti Lietuvos darbininkų 
labui. Už tat vėl ėmėsi poli
tinio darbo ir 1936 m. buvo 
suimtas ir nuteistas 8 mt. 
sunk, darbų kalėjimo, iki 
teismo išsėdėjęs 1 metus. 
Per tą laiką sėdėjo Šiaulių, 
Kauno ir Panevėžio s. d. 
kalėjimuose. — Vaikystėje 
baigė pradžios mokyklą, o 
vėliau nuo 1927 m. iki 1935 
m. lankė ir baigė Maskvos 
visuomeninių mokslų uni
versitetą. Daug yra rašęs 
Sovietų S-gos ir Lietuvos 
politinėje spaudoje. Paskir
tas Darbo ministeriu M. 
Junčas-K u č i nskas “Eltos“ 
atstovui pareiškė, kad ne
žiūrint pablogėjusios svei
katos, visu spartumu imasi 
jam pavesto atsakingo dar
bo ir, kiek jėgos ir sveikata

leis, dirbs Lietuvos darbi
ninkų reikalams sutvarkyti 
ir'atitaisyti toms skriau
doms ir klaidoms, kuriomis 
smetonininkų valdžia iki 
šiol trukdė darbininkų kla
sės kultūrinės ir ekonomi
nės plėtotės sutvarkymą.

Scranton, Pa.
Lietuvių Žinios

J. A. Klevinskas išvažiavo 
New Yorkan į ligoninę sveika
tą taisyti. Linkiu draugui grei
tai pasveikti.

Liepos 20 d. draugai Mede
liai išvažiavo į Hartfordą, 
Conn., pas draugus Giraičius. 
Ten bus apie 10 dienų. Turė
kite “good time”.

Liepos 20 diena anksti ry
te mirė Ignas Valdžiūnas 
(Klevinskiūtės vyras). Bus pa
laidotas liepos 23, 10 vai. ry
te. V-s.

E. ROCHESTER, N. T.

Klaidos Pataisymas
Apie E. Baronienės šerme

nis, liepos 11 d. laidoj pasaky
ta: paėjo iš Zokiškio parapi
jos, o turėjo būti žiobiškio.

Antra, pasakyta, kad ir se
suo' Barono iš Kanados buvo 
laidotuvėse, o turėjo būti: se
suo su pussesere iš Boston, 
Mass, ir Byrienė iš Kanados.

Č.

Auto Nelaimėje Žuvo 
Septyni

San Francisco, Calif.— 
Liepos 19 čionai susikirtime 
dviejų mašinų žuvo Cla
rence Youth ir jo šeši vai
kai. Jo automobilius užside
gė ir kaikurie vaikai sude
gė. Bet kažin kaip išliko gy
vi, tik apdegę, dviejų metų 
sūnus ir žmona.

Daugelis rusų rašytojų 
mėgo lošt šachmatais (Puš
kinas, Lermontovas, Leo 
Tolstoj, Černiševski ir kiti), 
bet nė vienas iš jų tiek 
daug atydos nekreipė, kaip 
Turgenevas. Tankios kelio
nės į užsienius ir gyveni
mas tenai, taipgi mokėji
mas svetimų kalbų Turge
nevui davė galimybės susi
pažinti su užsieniniais šach- 
matistais ir su įvairia šach
matine literatūra. Vokiečių 
kalboj Turgenevas šachma
tus studijavo pagal Bilgerį 
ir Algeirą, francūzų kalboj 
—pagal Yanishą ir iš tur
tingos tų laikų francūzų 
šachmatinės literatu ros. 
Daugmeniški paženklinimai, 
padaryti Turgenevo ranka 
ant puslapių anglų žurnalo 
“The Chess Player’s Chro
nicle,” duoda mums spręsti, 
kaip giliai jis buvo atsida
vęs šachmatams.

1861 metais viename tur- 
nire, kuriame dalyvavo 64 
šachmatistai, T u r g enevas 
išėjo antruoju. 1870 metais 
Baden-Badene (Vokietijoj) 
Turgenevas buvo išrinktas 
šachmatistų kongreso vice
prezidentu.

PRANEŠIM E KITUR “
EKSKURSIJA

“LAISVĖS” TRAUKINIU
Pas sekamus asmenis galima gau

ti “L.” Traukiniu Ekskursijos bilie
tus: A. Stripoika, P. Saulis, D. Bur- 
kauskas, P. Taras, L. Paulauskas, V. 
Masionienė, P. Degutis, F. Sakotska, 
Elizabethc. — B. Makutėnienė, A. 
Jankauskiene, Hillside. — A. Gudai
tis. Lindene.

NEWARK, N. J.
“Laisves” Ekskursijos Komiteto 

posėdis įvyks 24 d. liepos, Jurginio 
Svct., 180 New York Avė., pradžia 
7:30 v. v. Prašome narių dalyvauti.

(172-173)

Turgenevas lošė šachma
tais su L. N. Tolstojum ir 
poetu Polonskiu. Pradėjęs 
lošti šachmatais jaunose

dienose Turgenevas neatsi
skyrė su jais iki pat savo 
senatvės.

V. R.
Jungtinių Valstijų žmo

nės suvartoja 13,886,000 
maišų kavos kasmet.

VARPO KEPTUVE' i

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.

Paleido Belgus Belaisvius
Berlynas. — Hitleris pat

varkė, kad visi belgai, ku
rie buvo paimti nelaisvėn 
karo metu, būtų tuojau pa
leisti. Palaikomi nelaisvėje 
tiktai buvę oficieriai. Eili
niai kariai jau vežami atgal 
Belgijon.

Havana. — Pereito sek
madienio Kubos rinkimuo
se nemažai laimėjo Komu
nistų Partija. Partijos sek
retorius Blas Roca ir kiti 
vadai išrinkti į Kubos par
lamentą. Keturiuose pusėti
no dydžio miestuose komu
nistai išrinkti majorais. Pa
vyzdžiui, Santiago dė Cuba, 
antro svarbiausio miesto 
visoje šalyje, majoru iš
rinktas negras komunistas 
Justo Salas.

Lakeville, Conn.— Čia su
areštuoti vasarinės kempės 
direktorius ir gydytojas Drk 
Clarke. Mat, daktaras pada
rė ant aklosios žarnos ope
raciją 11 metų berniukui, 
kuris pasimirė. Dr. Clarke 
neturįs leidimo „ operacijas 
daryti. Kempės direktorius 
kaltinamas už nepašauki
mą kvalifikuoto gydytojo.

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit:

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

ĮSIGYKITE DABAR 
.žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
Visokiausių Rūšių

ŽIEDAI

ra---------- ---------------------------------- -®

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

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

ra ■ ...... ... ...................ra

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
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.: Glenmore 5-6191

L.....

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

.. $150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499
—-------- ----- ■ —-------- -

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

YOUR OLD MATUI

■

■ .•/•'•i

TRADE IT IN l-OR A ’ 

(y JEWEL j 
(Bulovą

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

o
1

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

ROBERT-.
LIPTON :

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. J

Tarpe •
Graham & Manhattan Avės. •

Tel. Stagg 2-2178 e
Priminkite šį skelbimą Ir gausite nuolaidą •

'-L '<'1^

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir MėŠlažarnės ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Ger
klės ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai 
ir kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Motorų sėkmin
gai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zins su Pasitikėjimu. 
Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim. 
Laboratorija, Kraujo ir šlapumo Tyrimai, X-Rays.

PRIEINAMA KAINA.—IŠMOKESČI^IS, JEI REIKIA.
IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 30 Metų Privatines ir Ligoninėje Praktikos)

110 East 16 Street, New York
Tarp Union Sq. ir Irving PI.

VALANDOS: 10 A.M.-8 P.M.; Sekmad.,10 A.M.-2 P.M.

/'j ' . • ; / / " ■"*
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Kovos prieš Diskriminaciją 
Coney Islando Lima Parke

Nuodinga Žuvis 1 Numarino, 
28 Asmenis Susirgdino

Jaunuolė Pabėgo su 
Šeimos Turtu

Bessarabijos Paėjimo Žydai 
Apvaikščioja to Krašto 

Prijungimą Sovietam

Minoras Kalbės Masmitinge 
Protestui prieš Diskrimi
naciją WPA Projektuose

Unija Atgavo $15,000 
Užvilktu Algų

Vaikų pasakojimas 16-kos 
metų jaunuolei Lenai Colonel- 
li, būk jinai atrodanti, kaip ■ 
aktorė Hedy Lamarr, turėjo j 
atsiliepimą į jos ambiciją 
ir. . . į tėvo kišenių. Prie to 
prisidėjo taip pat erzinimas 
kaimynų jaunuolio Kenneth 
Watson, 21 m., kad jis tikrai į 
atrodąs panašiu į—-Nelson Ed-; 
dy.

Pas jaunuolius, ar bent 
jaunuolę, kaip pasakojo 
motiną, ir kilus mintis, 
jie beveik jau aktoriai, 
kas. ko reikią, tai tik pasiek
ti Hollywooda. Pastaraisiais 
laikais jiedu tankiai sueidavę 
ir apie tai kalbėdavęs!. Mer
gaitės motina, Mrs. Colonelli, 
bijodama blogų pasekmių, tan
kiai perspėdavusi merginą, 
sakydama, kad josios akimis 
žiūrint ji atrodanti lygiai Le
na Colonelli, niekas kitas. Bet 
jaunieji darė savo planus.

Pasekmės buvo tokios, kad j 
pereitą ketvirtadienį išvykę 
Pasaulio Parodon vaikinas su j 
mergina nebesusirinko. Ir ne ■ 
vienu du jie išleista, su jais 
sykiu buvęs išsiųstas merginos’ 
brolis Raymond. 18-kos me-■ 
tų. Merginos meilužis juos nu-į 
veždinęs taksiku ir visur kuri 
parodęs gausą ištekliaus. Nu
stebusiam Raymondui jis sa
kęs, kad jis ką tik gavęs at- 
mokestį iš Long Island farme- 
rio, kur jis dirbęs. Grįžtant 
namo, jie vėl parvažiavę tak-! 
siku, bet vos tik Raymondui 
išsėdus, jiedu nuvažiavę sau ir 
po to nesusirinko.

Viskas tas pasirodę seniui 
Colonelli įtartina ir jis. apžiū-Į 
rėjęs savo padėlius radęs 
vo turto sandėlį išplėštą, 
nešta $4,700.

pas 
jos 

kad 
Vis-

Liepos 22-ros vakarą, Man- 
; hattan Plaza, N. Y., Bessara- 
j bijos ir Bukovinos Komiteto 
Į suruošta masinis mitingas, 
kurio kalbėtojais sukviesta ei
lė žmonių, paeinančių iš skir
tingų to krašto sričių. Vyriau
siu vakaro kalbėtoju apsiėmęs 

; Ben Gold, žymusis kailiasiuvių 
1 unijos vadas, kurio gimtinė 
randasi Bessarabijoj, taipgi 
Gina Medem, žymi žydų žur
nalistė, neseniai aplankius tą 
kraštą.

Sidėj šį 
25-tą d., 
mitingas

che- 
savo

Milionai Newyorkieciu 
Bėgo nuo Kaitros

Ketvirta diena karščių per
eitą sekmadienį išvijo iš mies
to per pustrečio miliono new
yorkieciu jieškot vėsumos pa
jūriuose ir miesto parkuose. 

.Visi maudynių rezortai perpil- 
Į dyta, tūli iš jų sulaukę rekor
dinius skaičius lankytojų.

Coney Islande, arčiausiame 
’ iš visų maudynių rezortų, bu- 
, vo per milioną publikos. Kimš- 
tinai užpildytas visas ilgas pa
jūrio ruožtas.

Jones Beach, kuris kaipo to
limesnis, sunkiau ir brangiau 
atsieina pasiekti, tačiau iki 
piet jau turėjęs 160.000 pu- 

j blikos ir uždaryta du keliai, 
i kad daugiau neįleist. Orchard 
i Beach uždarė savo vartus dar 
prieš 3 vai. Rockaways turėjo 

i virš 800,000 lankytojų. Man
hattan! Beach turėjo 84,126 
pavėsiautojų, Long Beach virš 
250,000, Brighton Beach 33,- 
500.

.C I Miniose, ne tik vaikų su tė- 
ls’ | vais pasimetimas buvo didelis, 

bet ir suaugusieji turėie jieš- 
kot policijos pagelbos. Rocka- 

Bahūnas Išmaino Svietą ways policija pagelbėjus de-| 
šimčiai suaugusių susirast šei
mynas.

Palisades Parke, kur irgi 
buvusi apie šimto tūkstančių 
minia, policija narūpino spe
ciali busa išvežioti namo pa
mestus vaikus, kuriu per die
na suvesta i pamestu vaiku 

9 

stoti per 250 ir daugelio iš 
ju tėvai ar globėjai neatsišau
kė iki vėlumos.

Mieste ir apylinkėj 6 asme
nys prigėrė ir virš desėtkas 
žmonių apalpo nuo kaitros, 
vienas žuvo. Frank Kogenos- 
ki, 36 m., 36-12 Starr Ave., 
Astoria, kritęs nuo perkaiti
mo neužilgo ir mirė. Iš stip
riai užgautu kaitros buvo ir 
du policistai. Frank Wilinski, 
krito eidamas savo pareigas 
Central Brooklyne, o detekty
vas G. Mutchmen. krito eida
mas pareigas Orchard Beach. 
Abu nuvežta i ligonines. Pa
starasis persiskėles galvą kris
damas ant šaligatvio.

Sekmadienio popietį aukš
čiausia temperatūra buvo 89, 
šeštadieni 90 laipsniu. Prasite- 
sęs karštis su gausa drėgmės 
ir paveikė kai kuriuos silpnes
nės

New Yorko West 
ketvirtadienį, liepos 
ruošiama masinis 
protestui prieš pravarymą iš
WPA projekto George’o Car
roll, žymaus tos apylinkės be
darbių vado ir Komunistų Par
tijos kandidato į assemblyma- 
nus iš 3-čio Assembly Distrik- 
to.

Carroll, kaip žinia, pildyda
mas WPA ragangaudiską affi- 
davitą, skersai ji parašė: “Ko
munistų Partijos narys.”

Protesto mitingas rengiama 
Liaudies Mokyklos 11 patal
pose, 314 West 21st St., N. 
Y. Kalbės Robert Minor, Tim 
Holmes ir Al. Lannon.

Apylinkės gyventojai, kurių 
daugeliui Carroll savo veikla 
pagelbėjo išgaut pašalpą, la
bai pasipiktinę jo išmetimu iš 
WPA projekto. Jie sako, jog 
jie nenuleis rankų, kol Car
roll nebus., sugrąžintas darban.

Architektų, Inžinierių, 
mistų ir Technikų Unija 
veikloj prieš Lummus Co., 520 
Lexington Ave., N. Y., atgavo 
150-tim darbininkų $15,000 
užvilktomis algomis už virš
laikius. Atskirie asmenys ga
vo iki $200. Unijai pavyko 
priverst firmą išmokėt užvilk
tas mokestis einant Algų-Va- 
landu Aktu.

P a s k elbdamas laimėjimą, 
Marcel Scherer, internaciona- 
lis unijos vice-prezidentas, sa
ko, kad tai labai svarbus at- 
siekimas. ši buvusi pirma tos 
rūšies byla, kad priverst fir
mas pildyti Algų-Valandų Ak
to patvarkymus. Sako, dauge
liu atvejų firmos bandė tai 
laužyti, atsisakinėjo mokėti 
laiką ir pusę už viršlaikius, ti- 
kėdamosios išsisukti nuo 
kėjimo.

Iš paviršiaus pažiūrėjus į 
tarsi silkėmis priguldytą žmo
nėmis Coney Islando smėlyną, 
neįmatytum diskriminacijos, 
rodos, visokių tautų' ir rasių 
žmonės čia sueina. Tačiau at
skiros įstaigos yra taikomos 
“geresniems” ir “blogesniems” 
piliečiams. Taip va garsiojo 
Luna Parko šokių salė leidžia
ma naudotis tik baltiems ir 
net tamsokai atrodanti bal
tieji, sakoma, nekartą turį per
eit nejaukią diskriminatorių 
inspekciją, taikomą atsijot ne
grus.

Negrų Kongreso Civilių Tei
sių Komitetas paskelbė, jog 
jis ims vesti tokį skaičių by
lų, kokį reikės, kad sunaikint 
n e g r ų diskriminaciją.
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ir Sukūre Pasaką
New 
ban-

Croton

Laivyno Oro Stotis 
Jersev ana dieną išleido 
domaii baliūna su keturiais 
oficieriais baliūno krepšyje. 
Balionas pasuko link New 
Yorko ir čia kai kam padarė 
išgąsčio ir sutvėrė daug pa
sakų. įdomu tas, kad toms 
pasakoms kurti pasitarnavo 
žmonės kurie, regis, mažiau
sia turėtu tam prisidėti.

Baliūnui pasukus virš New 
Yorko miesteliu Connecticut 
link, gyventojai, įgazdinti vi
sokiais baubais, aišku, nusi
gando. Vienas Briarcliffe gy
ventojas. Gus Durham, nubė
go sukaitęs policijos stotin ra- 
nortuot policijai. Jis buvo ti
kras. kad niekadėias baliūnas 
tikrai traukias link
Dam, kuris kontroliuoja pri- 
statvma 14.839.000.000 galio
nu vandens New Yorko mies
tui.

Policijos stotvje nieko ne
laukiant išsiųsta pranešimas 
Vvriausiai Westchester apskri
čio stočiai. Iš ten išpiškino te
legrafo ir radio pranešimus 
36-šiem pol. departmentams. 
kad baliūnas atrodo “įtarti
nas”, kad jis “kabo tik 40 pė
du nuo žemės ir yra be skri
dimo šviesu”. Kad jis “veda 
pasikalbėjimus su gyvento
jais”. Juo “itartinesnis” iis st
rode dėlto, kadangi neatsaki- 
nėio į signalus.

Pagaliau, pasirodė, kad tai 
buvo nekalčiausias bandymas 
baliūnu skraidyt ir kad “įtar
tinas” neatsakymas į signalus 
buvo dėlto, jog jie neturėio • 
ne tik siunčiamoio, bet ir jo-! 
kio aparato, o “kalbėjimasis 
su gyventoiais” laike skridimo 
buvo tik išsigandusiųjų vaiz
duotės padaras.

sveikatos žmones.

Perdaug Pasiskubino 
Stot Armijon

28 
ir

Užatakavo Nelaisniuotus 
Šaltainės Gamintojus

am- 
mirė 
ligo- 
gra-

&

John William Steig, 49 m., 
Pasaulinio Karo veteranas, 
dingės iš namu 1104 75th St. 
Jis buvęs liguistas nuo pat 
pereito karo laikų.

Michael J. McGovern gera 
intencija paskubint istot armi
jon nuėio vėlais, vieton to. jis 

! pastatytas teisman. Dalvkas, 
mat. pakrvno ne ta linkme, 
kada jis pribuvo Fort Hamil
ton stotin 2 vai. rvto ir sto
ties vedėjams atsisakius ji 

| įleist. lis negalėjo suprast ju 
i nenatriiotiško motvvo—gero
kai ant ju išsibarė. Tačiau 
teisėjui parodęs garbingo pa- 
liuosavimo iš Armijos liūdvma 
iis tapo paleistas be baudos, 
tik su patarimu, kad ir na- 
trijotizmui yra laikas ir vieta.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Užvalgę rūkytos žuvies, 
asmenys iš Borough Park 
Bensonhurst sekcijų susirgo, o 
vienas penkių metų berniukas 
mirė pereitą savaitę. Ištyrinę-, 
jus, surasta, jog jie visi buvo 
valgę rūkytos žuvies, apkrės
tos taip vadinamu Salmonella 
nuodu, kuris ypatingai pavo
jingai atsiliepiąs į vaikus.

Sveikatos Dep-tas, sakoma,

sukonfiskavęs 2,000 svarų tos 
rūšies rūkytos žuvies, kad su
rast ir 'sunaikint nesveikąją. 
Bet firma, iš kur ta nesvei
koji žuvis atėjo, kol kas ne
paskelbta.

Padidins Kolegiją
Queens Kolegija planuoja 

pribudavot daugiau patalpų, 
kuriose galės mokintis 610 
daugiau studentų; iš tų 360 
galėsią pradėti mokslą jau šį 
rugsėjį, o 250—vasario mėn., 
1941 m.

Lietuviu Rakandui 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. ipel. jęy. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Te!.: STagg 2-3842

Telephone
STagg 2-5043

FRANK NORRIS
Majoras LaGuardia sako, 

kad miestas stipriau imsiąs už 
pakarpos nelaisniuotus šaltai
nės (ice cream) gamintojus ir 
pardavėjus, kurie, jis sako, 
p a r d a v inėja nesanitariškus 
produktus ir jų aukomis dau
giausia būna vaikai, kurie per
kasi šaltainę gatvėse. Jis .sa
kė :

“Bus dedama visos pastan
gos išravėt tuos viennaktinius 
fabrikantus ir nubaust juos”.

Jam pasakoję, kad vienas 
tokių šaltainės fabrikantų bu
vęs rastas darant šaltainę ga- 
radžiuje, be mažiausių sanita- 
riškumo lengvatų ir aršesnėse 
sąlygose, negu leistina net ir 
garažui.

šaltainei darys buvę varto
jama parūdijusios blėtinės, o 
nešvarios sienos ’ ir grindys 
knibždėjusios gyviais. Toji ga- 
mintuvė buvusi tuojau užda
ryta ir savininkas pašauktas 
atsakomybėn.

Majoras pataręs tėvams pa
mokinti vaikus nepirkti šaltai
nės bile kur, bet tik atsako- 
mingose vietose.

Mirė
Antanas ,'Zekas, 40 m. 

žiaus, 415 So. 5th St., 
liepos 20 d., šv. Antano 
ninėj. Kūnas pašarvotas
boriaus Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand St. Laidojamas lie
pos 23 d., šv. Trejybės ka
pinėse. Laidotuvių apeigas 
prižiūri graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Juozas Naravas, 43 metų 
amžiaus, gyvenęs 86 Seigel 
St., Brooklyn, N. Y., mirė lie
pos 19 d., 1940. Buvo pašar
votas 337 Union Avė. grabo- 
riaus Levandos koplyčioje. Pa
laidotas liepos (July) 22 d., 
Cypress Hills kapinėse. Pla
tesnių žinių apie velionį gali
ma sužinot pas motiną, po vy
ru Rožę Račkauskienę, 86 
Seigel St., Brooklyn, N. Y.

Pakasynomis rūpinosi laido- 
tojas Juozas LeVanda.

Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus 
Taipgi atlieku plytų ir 

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

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Telefonuokite: Flushing 9-4485

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

to

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

h

Sveikina iš Meksikos

Serga J. Simokailis
Pirmadienį, telefonu prane

šė drg. Maželienė, kad stai
giai susirgo “Laisvės” skaity
tojas ir rėmėjas J. Simokaitis. 
Jis randasi Kings County ligo
ninėj. Būtų gerai, kad jo drau- 
gai-pažįstami jį aplankytų. 
Lankymo valandas galėsite su
žinoti ligoninėj. L. K.

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Greitųjų automobilių gady
nėj, pasaulis pasidarė “nebe 
toks platus”, kaip būdavo, o 
jei ir ne siauresnis, tai visvien 
toliau pasiekiamas ne tik bur
žujui, bet ir darbo žmogui. 
Nuo pažinimo pasaulio neatsi
lieka ir laisviečiai. O gražiau
sia tai tas, kad jie kur buvę, 
kur nebuvę, neužmiršta palikę 
namie savo dienraščio įstaigą.

Štai atvirėlėj, išleistoj iš 
Mexico City, adresuotoj “Lais
vės” redaktoriui 
rašoma:

“Pamenu, man 
tei atvirutę iš
Tiek toli negalėjau automobi
liu davažiuoti—kelias toliau, 
kaip iki Mexico City, neina, 
tai pasiunčiu iš čia. Puikus čia 
oras ir labai graži vieta—ge
ri ir žmonės.

“Adios y hasta la vista (Li
kite sveiki ir iki pasimatymo) !

A. Gilmanas.”

New Yorko Universiteto 
Meno ir Mokslų Kolegijos 192 
studentai pasiekė 90 nuošim
čių lavyboj.

RANDAVOJTMAI
Pasirandavoja 6 kambariai ant že

mutinio flioro. Yra maudvnė. Randa 
labai pigi. Galima atsišaukti bile 
laiku sekamu antrašu. Radišauskas, 
234 Linden St., Brooklyne. Ridge
wood dalyj. Galima privažiuoti su 
Wilson Ave. arba Bushwick Ave. 
gatvekariais. (172-3)

J. GARŠVA
Grabo'rius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo aurt- 
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

R. Mizarai,

sykį atsiun- 
Argentinos.

Pasirandavoja 1 arba 2 moderniš
ki kambariai prie pat parko. Yra 
porčiai. Galit vartot kuknę, ir būti 
kaip savo namuose, nes šeimininkė 
mažai būna namie. Klauskite po 5 
vai. Važiuokite West End traukiniu 
iki 9th Avė. stoties. Antrašas Bud- 
rick, 660—44th St., Brooklyne, ant 
pirmo flioro. (171-178)

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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Naujas karo laivas-naikinto- 
jas Plunkett išleistas tarnybon 
iš Navy Yard liepos 17-ta. Tu
ri 1,500 tonu įtalpos; lešavo 
5 milionus; turi 170 įgulos ir 
5 oficierius.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 9 kambarių namas, 

tiktai biskutį reikia pertaisyti. Gali
ma nupirkti už $1800 grynais pini
gais arba pagal susitarimą. Antra
šas: 189 South 2nd St., arti Roebling 
St., Brooklyn, N. Y. Prašome kreip
tis pas Chauncey Real Estate Com
pany, 149 Pierrepont St., Brooklyne.

(171-172)

Valgykite 
MEDŲ

J

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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REIKALAVIMAI
Reikalingas pagelbininkas prie na

mo prižiūrėjimo. (Superintendent’s 
helper). Alga $15.00 i mėnesi kartu 
su valgiu ir guoliu. Pageidaujama 
nevedusio vyro, bet turi būti geras, 
atsakomingas darbininkas ir blaivi
ninkas. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės sekančiu antrašu: Mr. So- 
lub, 102 E. 114th St., New York 
City, N. Y. Tel.: Lehigh 4-0592,

(168-173)

Parsiduoda keturių aukštų akme
ninis namas su krautuve ir trys 
apartmentai. Reikalinga biskuti pa
taisymo. Galima nupirkti už $2000 
grynais pinigais. Antrašas: 548 
Grand St., arti Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. Kreipkitės pas Chauncey 
Real Estate Company, 149 Pierre- 
pont St., Brooklyne. (171-172)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54-to Skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, liepos 24, 7:30 v. v., Liet. Am. 
Pil. Kliubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Nariai prašomi da
lyvauti.

*r-

Sekr. Ch. Nechlunskas.
(171-173) &

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

kitės juomi.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Kaina 75c Kvorta

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadorlškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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