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Suomijos socialistų partija 
suskilo. Kairysis sparnas, va
dovaujamas Karlo H. Viik’o, 
išleidžia savo laikraštį ir per 
jį atakuoja partijos vadovybę, 
kuri padėjo imperialistams į- 
stumti Suomiją į karą prieš 
Sovietų Sąjungą.

Atskilusi partijos dalis, sa
koma, glaudžiai bendradar
biauja su Suomijos Komunistų 
Partija. O pastaroji šiuo metu 
pradėjo smarkiai veikti ir net 
vieną viešą didelę demonstra
ciją suruošė Helsinkio mieste.

Kairieji socialistai stovi už 
glaudžių ryšių palaikymą su 
SSSR. Jie stoja už socializa- 
vimą krašto pramonės.
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V. MOLOTOV, 
Sovietų Sąjungos komisarų 

pirmininkas ir užsieninis 
komisaras.

MOLOTOVO KALBA APIE LIETUVĄ. 
LATVIJĄ IR ESTONIJĄ IR APIE 

TARPTAUTINIUS SANTIKIUS

Japonai Žada Grob
ti Francijos ir Ho- 
landijos Kolonijas

ir vi- 
socia-

savo

Ne tik Suomijoj, bet 
suose kituose kraštuose 
listų lyderiai pražudė 
kraštų žmones, žiūrėkime, ką
jie padarė Francijoj! Franci- 
joj socialistai lyderiai padėjo 
tą kraštą į karą įstumti ir ja
me fašizmą įvesti.

Amerikos socialistai lošia 
panašią rolę. Prisiveizdėkite 
tik lietuviškiems socialistams 
—ką jie šiuo metu veikia! Jie 
eina išvien su visais fašistais, 
su kunigais ir nori, kad Lietu
von būt sugrąžintas pabėgusis 
“tautos vadas“ Smetona!

Vokiečių Laivas ties 
Brazilija Sužeidė Di

delį Angly Laivą

Maspetho lietuvių klebonas 
kun. Balkūnas užsigeidė revo
liucijos. Jis tą revoliuciją skel
bia iškėlęs abi savo kumštis.

Taigi Maspetho lietuviai ka
talikai turi žinoti, kad jų kle
bonas moka ne tik mišias lai
kyti, bet ir “revoliuciją kelti.“ 
Tai bene pirmas kunigas “re
voliucionierius” Amerikoje.

ne- 
Vo- 
an- 
pa-
Bet

Maskva. — Sovietų Są
jungos komisarų pirminin
kas ir užsieninis komisaras 
Viačeslav Molotov rugp. 1 
d. kalbėjo Vyriausiame So
viete (seime) ir tarp kitko 
pareiškė, kad “dar nema
tyt galo” imperialistiniam 
karui Europoje, bet “Sovie
tų Sąjunga, ištikimai vyk
dydama taikos ir bepusiš- 
kumo politiką, nedalyvauja 
tame kare.”

Vyriausias Sovietas po
sėdžiauja didžiojoj Krem
liaus Piliorių Svetainėj, kur 
yra ir delegatai Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos. Jie 
atvyko prašyt priimt šias 
tris šalis į Sovietų Sąjungą. 
Svetainėje taip pat randasi 
atstovai Bessarabijos ir Bu
kovinos, kurias Sovietai ne-

Sovietų Komisarų Pirmininkas Molotovas Išdėstė Vyriau
siam Sovietui Įvykius, Kurie Privedė prie Valdžių 

Pasikeitimo Lietuvoj, Latvijoj ir Estonijoj

to-

Sovietų Sąjungos.
“Pasėkoje to, kad

Euro- 
elc- 
su-

Bet prieš ką jis nori kovo
ti? Kam toji “revoliucija“? 
Gal prieš Hitlerį ar Mussolinį, 
kurie šiandien terioja
pa? Gal prieš hitlerinius 
mentus Amerikoje, kurie 
daro penktąją koloną?

Ne!
Kun. Balkūnas skelbia /‘re

voliuciją” tiems Amerikos lie
tuviams, kurie stovi su lietuvių 
tauta, su josios išrinktuoju 
Seimu, su to Seimo nutarimu 
padaryti Lietuvą sovietine so
cialistine respublika; visiems 
tiems, kurie džiaugiasi Lietu
voje pravestomis reformomis!

Tu, Maspetho parapijone, 
nedrįsk pasakyti, kad tavo 
brolis, sesuo ar tėvas, ar mo
tina Lietuvoje gavo žemės ir 
dabar, prie sovietinės tvarkos 
Lietuvoje laimingai gyvena! 
Jei tu tą pasakysi, tai kun. 
Balkūnas ir tau paskelbs “re
voliuciją.“

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Įvyko mūšis tarp anglų 
šarvuoto keleivinio laivo 
“Alcantaros” ir vokiečių 
šarvuoto prekinio laivo 
pertoli nuo Brazilijos, 
kiečių kanuolės sužeidė 
glų laivo mašineriją ir 
darė dvi kitas žaizdas,
laivas savo jėgomis atplau
kė į Brazilijos salą Vianhą 
pasitaisyti.

Anglų oficieriai sako, 
kad jų kanuolių šūviai taip
gi, matyt, sužeidė vokiečių 
laivą, ir tada jis pabėgo iš 
mūšio.

Anglų laivas “Alcantara” 
turi 22,209 tonus įtalpos ir 
ginkluotas aštuoniomis ka- 
nuolėmis, kurios šaudo še
šių colių storio šoviniais.

Kariniai anglų laivai gau
dys tą vokiečių laivą kaip 
jūrų plėšiką, užpuldinėjantį 
Anglijos laivus.

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė teigia, kad jų lai
vas tik sužeidė anglų laivą 
“Alcantarą,” o pats išliko 
“sveikas” ir toliau veikia 
prieš Anglijos laivus.

ga- 
ne- 
nei

Maspetho klebonas mano, 
kad “su Stalinu Hitleris apsi
dirbs“ ir jam ten kištis nerei
kės. Jam tik rūpi kaip nors 
čia, Amerikoje, “parėdką pa
daryti.“ Na, ir jis tam yra 
pasirįžęs. Jam padės Klinga ir 
Stilsonas. Visi jie nuo dabar 
“revoliuciją kels“ tiems Ame
rikos lietuviams, kurie džiau
giasi savo gimtinio krašto 
žmonių pasiekta laisve 
šviesesniu gyvenimu!

mes įgytos laisvės, išsilaivini- 
mo iš po smetoniško jungo, 
Ii pilniausiai tą padaryti, 
paisydami nei kunigų, 
Klingų, nei Stilsonų.

Katalikai darbo žmonės! 
Nepaisykite tų gązdinimų, ne
paisykite tų atakų, kurias 
šiandien ruošiasi padaryti 
sivieniję kunigai, fašistai, 
cialistai ir trockistai.

Stovėkite su savo tėvų
me! Stovėkite su savo tauta! 
Stovėkite su laisva sovietine 
Lietuva!

su-
so-

ze-

die- 
žodžio“ 
“Artimo

prieš kitaip manantį

kunigas Balkūnas ir 
ir Stilsonas turi atsi-

Tas ir parodo, kad šių 
nų kunigams “dievo 
skelbimas nerūpi, 
meilės“ obalsis jiems pamirš
tas. Jiems yra daug artimesnis 
kerštas 
žmogų.

Bet 
Klinga
minti, kad jie gyvena kol kas 
ne smetoniškoj Lietuvoj. Jie 
gyvena ne hitlerinėje Vokieti
joj ; jie gyvena kol kas Jung
tinėse Valstijose, kur Teisių 
Bilius garantuoja visiems pi
liečiams žodžio laisvę, laisvę 
pareikšti savo mintis.

Taigi ir amerikiečiai lietu
viai, kurie nori pareikšti 
džiaugsmo dėl savo tėvų že-

. - y 'i

Susivienijusios visos sme
toniškos jėgos mano skelbti 
mūsų spaudai, kuri stovi su 
laisva Lietuva, boikotą.

Broliai katalikai! Nepaisy
kite jų!

Kiekvienas brooklynietis lie
tuvis, mąstąs žmogus, kuriam 
tik sąlygos leis, turi dalyvau
ti “Laisvės” ekskursijoj, į- 
vykstančioj sekmadienį, rug
pjūčio 4 d. (Smulkmenų žiū
rėkite paskutiniam šio “L.“ 
numerio puslapyj).

Visi vieningai už laisvą so
vietinę Lietuvą!

Tai bus tinkamiausias atsa
kymas visiems “revoliucionie
riams,“ trokštantiems hitleriš
kos “revoliucijos” Amerikoje!

Šį šeštadienįORAS, 
būsią vidutiniai šilta.

sigynimo sutartis padarytas 
su Sovietų Sąjunga, bet, at
virkščiai, jos net padidino 
priešiškus veiksmus, at
kreiptus prieš Sovietų Są
jungą. Taip ir augo krūvos 
faktų, parodančių, jog tos 
šalys šiurkščiai laužė savi
tarpio apsigynimo sutartis, 
padarytas su Sovietų Sąjun
ga. Tad pasidarė visiškai 
negalima toliau pakęst
kio dalykų stovio, ypač da
bartinėje tarptautinėje 
dėtyje.

“Štai kodėl Sovietų Vy
riausybė išstatė jums žino
mus reikalavimus kas liečia f

seniai paliuosavo nuo R.u- pakeitimus Lietuvos, Latvi
jos ir Estonijos valdžiose, 
ir pasiuntė daugiau Raudo
nosios Armijos dalinių į 
tuos kraštus. Jūs žinote, ko
kių vaisių davė tie mūsų 
vyriausybės veiksmai.

“Svarbi ausias žingsnis, 
kurį padarė draugiškos So
vietų Sąjungai „valdžios 
Estonijoj, Latvijoj ir Lie
tuvoj, tai buvo pravedimas 
laisvų rinkimų į tų kraštų 
seimus. Liepos mėnesį įvy
ko demokratiniai rinkimai 
Lietuvos seimo, Latvios sei
mo ir Estonijos valstybės 
dūmos. Šie rinkimai įrodė, 
jog buvusios viešpataujan
čios šaikos Lietuvoj, Latvi
joj ir Estonijoj neišreiškė 
savo žmonių valios ir atsto
vavo tik mažą išnaudotojų 
grupę.

“Lietuvos ir Latvijos sei
mai ir Estonijos valstybės 
dūmą, išrinkti pagrindais 
visuotino, tiesioginio, ly
gaus ir slapto balsavimo, 
jau yra vienbalsiai išreiškę 
savo nuomonę pamatiniais 
politiniais klausimais.

“Su pasitenkinimu mes 
galime pažymėt, jog Estoni
jos, Latvijos ir Lietuvos 
žmonės vieningai balsavo už 
savo atstovus, kurie vien
balsiai pasisakė už įvedimą 
sovietinės santvarkos ir už 
inkorporavimą Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos į So
vietų Socialistinių Respub
likų Sąjungą. Tuo būdu 
santikiai Lietuvos, Latvijos 
ir Estonijos su Sovietų Są
junga dabar turi būt pasta
tyti naujais pagrindais.

“Vyriausias Sovietas iš
gvildens klausimą kas lie
čia Lietuvos, Latvijos ir Es
tonijos įstojimą į Sovietų 
Sąjungą, kaipo jungtinių 
Sovietinių Socialistinių Res
publikų. Nėra nei mažiau
sios abejonės, kad šių res
publikų prisi vieni j imas prie 
Sovietų Sąjungos užtikrins 
joms spartų ekonominį išsi
vystymą ir pražydimą tau
tinės jų kultūros iš visų at
žvilgių, didžiai ir daugerio
pai pakels jų stiprybę, pa
didins jom saugumą ir tuo 
pačiu laiku dar labiau su
tvirtins galybę didžiosios

munijos.
Vyriausio Sovieto pirmi

ninkas Andrius A. Andrejev 
pasiūlė pasveikint Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos dele
gacijas. Visi Vyriausio So
vieto atstovai ir keli tūks
tančiai svečių griausmin
gais šauksmais ir delnų plo
jimais sveikino lietuvių, es
tų ir latvių delegatus, ku
rių daugelis buvo apsirengę 
tautiniais savo drabužiais.
SANTIKIAI SU LIETUVA, 
LATVIJA IR ESTONIJĄ

Kas liečia Lietuvą, Lat
viją ir Estoniją, Molotovas 
sekamai apibūdino Sovietų 
santikius su jomis:

“Savitarpinio apsigynimo 
sutartys, padarytos su Lie
tuva, Latvija ir Estoniją 
pirmiau nedavė reikiamų 
pasekmių, ir klausimas So
vietų Sąjungos santikių su 
šiomis Baltijos šalimis pas
kutiniu laiku pasisuko į. ki
tą pusę.

“Šių sutarčių padarymas 
neprivedė prie susiartinimo 
Lietuvos, Latvijos ir Esto
nijos su Sovietų Sąjunga, 
kaip kad galima buvo tikė
tis. Nes tam priešinosi val
dančios tų šalių buržuazinės 
grupės. Tos valdančios gru
pės toli gražu nėjo keliu, ve
dančiu į susiartinimą su 
Sovietų Sąjunga, ko būtų 
buvę galima laukti po savL 
tarpinio apsigynimo sutar
čių pasirašymo: šios grupės 
įstojo į kitokį kelią, kuriuo 
eidamos, jos smarkino savo 
veiksmus prieš Sovietų Są
jungą ir slaptai veikė iš už
nugario prieš ją. Tuo tikslu 
jos panaudojo ir vadinamą 
Baltijos Kraštų Santarvę, į 
kurią pirmiau buvo susidė- 
jusios tik Latvija ir Esto- 
nija, kaip į karinį sąryšį 
prieš Sovietų Sąjungą; bet 
ši santarvė praeitų metų 
gale buvo paversta į karinį 
Sąryšį apimantį jau ir Lie
tuvą sykiu su Latvija ir 
Estoniją.

“Tatai parodo, kad vieš
pataujančios buržua zinės 
grupės Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estonijoj neįstengė teisin
gai vykdyt savitarpinio ap-

pa-

metus 
gyvento- 
paaugęs 

milionais 
pastebėt,

Balti
jos kraštai dedasi į Sovietų 
Sąjunga, jos gyventojų 
skaičius padidėjo' 2,880,000 
Lietuvos gyventojų, 1,950,- 
000 Latvijos gyventojų ir 
1,120,000 Estonijos gyvento
jų. Tuo būdu, su Bessarabi
jos ir Šiaurinės Bukovinos 
gyventojais, skaičius Sovie
tų Sąjungos gyventojų pa
didės apie 10 milionų. Jei
gu prie to pridėsime 13 mi
lionų Vakarinės Ukrainos 
ir Vakarinės Baltarusijos 
gyventojų (atvaduotų nuo 
Lenkijos), tai per 
Sovietų Sąjungos 
jų skaičius bus 
daugiau' kaip 23 
žmonių. Reikia
jog 19 iš kiekvienų 20 tų 
gyventojų pirmiau buvo da
lis Sovietų Sąjungos žmo
nių, bet imperialistinės va
karų valstybės paskui buvo 
per prievartą atplėšusios 
juos nuo Sovietų Sąjungos 
tuo laiku, kai Sovietų Są
junga buvo kariškai silpna. 
Dabar šie gyventojai vėl 
sugrįžo į Sovietų Sąjungą.

“Kaip gyventojų skait
menys rodo, tai Sovietų 
Socialistinių Respublikų Są
junga dabar galės kalbėt 
galingu balsu vardan 193 
milionų gyventojų, nepri- 
skaitant natūralų gyvento
jų prieauglį Sovietų Sąjun
goj 1939 ir 1940 metais.

“Tas faktas, jog Sovietų 
Sąjungos rubežius dabar 
pasieks Baltijos Jūrą, turi 
pirmos rūšies svarbą mūsų 
šaliai. Tuo pačiu laiku mes 
dabar turėsime neužšalan- 
čias prieplaukas Baltijos 
Jūroje, kurios mums taip 
reikalingos.

“Pavykimai Sovietų Są
jungos užsieninėje politiko
je yra juo labiau reikšmin
gi, kad mes jų visų pasie
kėme ramiais keliais, ir kad 
taikus išsprendimas Balti
jos kraštų ir Bessarabijos 
klausimų buvo įvykdytas su 
veikliu bendradarbiavimu ir 
parama tų kraštų žmonių 
plačiųjų minių.

“Reikia taipgi pasakyt, 
jog didi atsakomybė gula 
ant Sovietų Sąjungos vy
riausybės—pravest praktiš
kus žingsnius tinkamu ir 
organizuotu būdu, idant po
litiniai ir ekonominiai per
būdavo! šias naujas Sovie
tines Respublikas.
UŽSIENIŲ SANTIKIAI
“Sunku įsivaizduot gerus 

santikius su Anglija, atsi
menant visus priešiškus 
veiksmus, kuriuos ji darė 
prieš Sovietų Sąjungą,” 
nors dabar atrodo, kad An
glija norėtų gerint santikius 
su Sovietais, pareiškė Molo
tovas :

Sovietų nekariavimo su-Ine salomis.

tartis su Vokietija stipriai 
laikosi, nors Anglija stengė
si nusilpnint šią sutartį ir 
pakenkt ekonominiams ry
šiams tarp Sovietų ir vokie
čių; bet visos anglų pas
tangos nuėjo veltui.

“Dabar Anglija viena ve
da karą prieš Vokietiją ir 
Italiją. Anglai kariauja, 
gaudami Jungtinių Valstijų 
paramos ir tikėdamiesi vis 
daugiau pagalbos iš Ameri
kos.

“Auga ‘i m p e r i alistiniai 
apetitai’ Jungtinių Valstijų 
ir Japonijos. Jungtinės Val
stijos sako, kad jom rūpi 
saugumas ir visų kitų ame
rikinių kraštų, bet jos sie
kia užvaldyt ‘kitų šalių ko
lonijas salose kaimyniškose 
Amerikos žemynui’ ir už- 
viešpataut skaitlingas res
publikas Centralinėje ir Pie
tinėje Amerikoje. Tai grę- 
sia karo išsiplėtimas visame 
pasaulyje.

“Nieko gero negalima pa
sakyt apie (Sovietų) santi
kius su Jungtinėmis Vals
tijomis... Sovietų pasise
kimas (užsieninėj politikoj) 
nepatiko Jungtinėms Vals
tijoms. ..

“Mes stipriausiai protes
tuojame, kad Jungtinių Val
stijų vyriausybė neteisėtai 
sulaikė auksą, kurį mūsų 
Valstybės Bankas neseniai 
pirko iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estonijos bankų.” (Čia 
kalbama apie Amerikoje 
esantį šių trijų šalių auk-

“Anglijos valdžia taipo 
pat neteisėtai pasielgė” su 
tų trijų kraštų auksu.

“Tolesni draugiški santi- 
kiai su Suomija priklauso 
nuo Suomijos valdžios.

“Yra nurodymų, kad Ja
ponija nori gerint santikius 
su Sovietais.

“Italija taip pat gerina 
savo santikius su Sovietų 
Sąjunga ir yra galimybė 
praplatint prekybos reika
lus su ja.

“Su Chinija Sovietai pa
laiko geriausius ryšius.

“Iš esmės nepasikeitė So
vietų santikiai su Turkija, 
nors Turkijos valdžia buvo 
padarius žingsnių prieš So
vietus.

“Francija buvo sumušta 
dalinai todėl, kad ji buvo 
negana apsiginklavus, o iš 
antros pusės todėl, kad 
Francija neįvertino Sovie
tų svarbos tarptautinėje po
litikoje.”

London. — Vokiečių sub- 
marinas torpedavo ir spėja
ma, kad paskandino keleivi
nį Anglijos laivą “Theseus,” 
6,527 tonų, už 500 mylių 
nuo Airijos.

Roma, rugp. 2. — Italijos 
orlaiviai bombomis padege 
didelį Anglijos karo laivą 
ir sužeidė kelis kitus anglų 
karinius laivus ties Balea-

Tokio. — Japonijos minis- 
teris pirmininkas Fumima- 
ro Konoye rugp. 1 d. pas
kelbė, kad japonai sukurs 
sau Didžiąją Rytų Azijos 
valstybę ir apims Holandų 
Rytinę Indiją ir francūzų 
koloniją Indo - Chiną.

Japonijos užsienių reika
lų ministeris Matsuoka už- 
reiškė, jog japonai taip pa
darys, visai nepaisydami, 
kad kitos šalys bus priešin
gos tam Japonijos planui.

Abu ministerial teigė, kad 
siekiant to tikslo, japonų 
valdžia turės griežtai, fašis
tiniai “apvienyt tautą.”

pro-

Labai Aukštai Pakilo 
Kariški Fabrikantų 

Pelnai Amerikoje
New York. — United 

Steel korporacija antroje 
ketvirtyje šių metų gavo 
pusantro tūkstančio
centų daugiau pelno negu 
pernai toje pačioje ketvirty
je. Tai kariniai pelnai.

Washington. — Kongresi
nės lėšų komisijos pirminin
kas Doughton sako, kad vei
kiausia bus atšauktas įsta
tymas, kuris apriboja kom
panijų pelnus už statymą 
Amerikos valdžiai karo lai
vų ir lėktuvų.

Kruvini Mūšiai Suomijos 
Policijos su Darbininkais
Maskva, rugpj. 2. — Pra

nešama iš Suomijos (Fin- 
liandijos), kad ten polici
ja užpuolė susirinkimus 
“Draugijos dėlei Draugiš
kumo ir Taikos su Sovietų 
Sąjunga” Helsinki’j e ir ki
tuose miestuose. Suomijos 
policija daugelį susirinkusių 
darbo žmonių sumušė ir su
žeidė. Tarp policijos sužalo
tų žmonių yra daug mote
rų ir senelių. Užpultieji 
darbininkai gynėsi; užsikū
rė smarkūs kruvini susikir
timai.

Sovietų Sąjungos komisa
rų pirmininkas Molotovas 
vakar pareiškė Vyriausiam 
Sovietui, kad jeigu Suomi
jos valdžia ir toliau taip 
persekios žmones, norinčius 
artimesnių ryšių su Sovie
tais, tai tuomi pažeis santi
kius tarp Sovietų Sąjungos 
ir Suomijos.

Anglijos Orlaiviai Sunaiki- 
ne Hamburgo Prieplauką
London, rugp. 2. — Anglų

vyriausybė sako, kad Angli
jos bombininkai “beveik vi
sai Į dulkes sudaužę” didžią 
Vokietijos prieplauką Ham
burgą; išbombardavo Bre
meno laivastatyklas, prie
plauką ir orlaivių fabriką ir 
padarė didelių nuostolių 
Vokietijos fabrikams, lėktu
vų stovykloms ir kitiems 
kariškai svarbiems punk
tams Cologne ir desėtkuose 
kitų Vokietijos miestų.
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Klausimai ir
Atsakymai

Viduryje Respublikos Prezidentas ir Ministras pirmininkas Justas Paleckis; jo dešinėje 
—min. pirmininko pavaduotojas ir užsieniu reikalų ministras prof. Vincas Krėvė Mic
kevičius; kairėje finansų ministras Ernestas Galvanauskas, krašto apsaugos mi
nistras ir kariuomenės vadas div. generolas Vincas Vitkauskas. Kiti, iš kairės j dešinę: 
žemės ūkio ministras agr. Matas Mickis, švietimo ministras Antanas Venclovas, teisin
gumo ministras prok. Povilas Pakarklis ir sveikatos ministras Dr. Koganas. Vaizde 
trūkstą vidaus reikalų ministro Mečio Ged vilos.

lauką visą apsuko, o siau
ruoju keliu nevažiavo, kad 
pasėlio nesunaikintų. Sa
kom jau—šventa, iš tikrų
jų šventa armija. Kiek nie
kų apie ją šnekėjo!

—Pro mūsų kaimą va
žiuoja sovietų tankai,—pa
sakoja atvykęs nuo Kėdai
nių mano pažįstamas,—žiū
riu, sustoja pirmasis tan
kas, o paskum ir visi kiti. 
Išlindęs iš savo bokštelio 
pirmojo tanko karys ima 
kažkodėl ranka mosuoti 
atokiau stovintiems valstie
čiams ir rodyti į kelią.

Žmonėms reikalo nesupra
tus, tankistas išlipo iš savo 
mašinos, pabėgo keliu ir 
pasilenkęs pradėjo kepure 
vėdinti...

Pasirodo, ant kelio tupė
jo višta su savo geltonpū- 
kių šeima. Nuginęs -nuo ke- 

llio vištą ir viščiukus, tan
kistas grįžo mašinon.

Mūsų laikraščio kores
pondentas iš Panevėžio apie 
Raudonosios Armijos pasi
rodymą rašo: “Miesto ir 
apylinkės valstiečiai pasa
koja, kad iki šiol jie nematę 
mandagesnių karių. Rau
donarmiečiai kiekvieną ry
tą, eidami vandens, paklau
sia leidimo arba anksti ry
tą girdydami arklius elgiasi 
taip tyliai, kad miegą žmo
nės neatbustu.”

Panašių atsiliepimų apie 
Raudonąją Armiją galima 
būtų suskaityti tūkstančius 
ir tūkstančius.

Visi tie atsiliepimai bylo
ja tik apie vieną: apie mū
sų liaudies meilę šauniajai 
Raudonajai Armijai, ir apie 
nepaprastą dėkingumą jai, 
padėjusiai atsikratyti Sme
tonos priespaudos ir patik
rinusiai mūsų kraštui sau
gumą.

Lietuvos Liaudis apie 
Raudonąją Armiją

įstaigos darbas buvo be galo bjaurus. Bu
vo verčiami dėti nepasirašyti straipsniai, 
už kuriuos spaudos priežiūros įstaiga ne
siėmė atsakomybės, bet varu ją primetė 
“Laiko” redakcijai. Tokia spaudos įstai
gos priežiūros veikla nepasiduoda jokiai, 
net ir bjauriausiai klasifikacijai.

“To maža. Spaudos priežiūra neleisda
vo skelbti net viešai paskelbtų teismo 
sprendimų. Taip, kada birželio 12 dieną 
buvo paskelbtas sprendimas byloje, ku
rią dabartinis ministras pirmininkas J. 
Paleckis buvo iškėlęs už šmeižimą buv. 
“Lietuvos Aido” redaktoriui Merkeliui ir 
kuriuo Merkelis buvo nuteistas dviem 
savaitėm kalėjimo arba 140 litų pinigine 
bauda, tai spaudos priežiūra neleido šio 
sprendimo sekantį rytą paskelbti ir iš 
“Laiko” išbraukė. Sprendimas mūsų 
dienraštyje galėjo būti atspaustas tik va
karykščiame numeryje. Iš kitos pusės, 
kai tik būdavo teisiamas kuris nors tau
tininkų šulas už pasisavinimus ar išeik
vojimus, spaudos priežiūra bylos aprašy
mus iš laikraščių arba išbraukdavo, arba 
juos stengdavosi sušvelninti, motyvuoda
ma tuomi, kad nereikia kiršinti visuo
menės.”

Klausimas:
Gerbiama Redakcija: Ka

me dalykas, kad jau kelin
tu kartu iš mano korespon
dencijos išbraukiami žo
džiai “laimėjo dovanas”, ar
ba “laimėjimo tikietai” ir 
tt.? Nesutinku su tokiu re
daktoriaus sauvaliavimu.

Senas Korespondentas.
Atsakymas:

Kadangi panaši mintis 
gali kilti ir pas kitus kores
pondentus, tai jums atsako
me per “Laisvę”, vietoj pri- 
vatišku laišku.

Amerikos paštas griežtai 
draudžia laikraštyje skelbti 
bet kokius laimėjimus bei 
garsinti laimėjimo tikietus. 
Todėl, draugai, atleiskite, 
jeigu iš kurių koresponden
cijų tuos “laimėjimus” iš
braukiame. Dovanas gali 
gauti už kokį nors pasidar
bavimą, arba pasižymėjimą 
ir apie tai galima rašyti. 
Bet “laimėjimas” jau reiš
kia ką nors panašaus į lio- 
teriją ir todėl tas draudžia
ma.

Petras Cvirka
Vieškelių ir kelių, kuriais 

praėjo Raudonoji Armija, 
dulkės nusėdo. Kauno ir ki
tų Lietuvos miestų gatvės, 
prieš kelias dienas tratėju
sios nuo -galingų tankų la
vinos judėjimo, grįžo į nor
malią padėtį. ■ Jose dabar 
patruliuoja po du, po ke
turis raudonarmiečiai, ku
rių dažnas nešiojasi pado
vanotą bijūną ar rožę. Gė
lių amžius neilgas, jos greit 
suvys, tačiau Lietuvos liau
dies sūnų ir dukterų jaus
mai gaivinę jų širdis įtei
kiant šiuos žiedus sau drau
gingos tautos kariams, nie
kuomet nenuvys ir neišdils.

Tos istoriškos birželio die
nos visų geros valios Lietu
vos žmonių atminty paliks 
amžinai. Nedaug tepraėjo 
laiko nuo naujų Raudono
sios armijos dalinių įžygia- 
vimo į mūsų žemę, o Lietu
vos liaudis iš šaknų išrovė 
jai skiepytus reakcijos 
šmeižtus ir bjauriausius 
prasimanymus apie šią šau
niąją Socializmo tėvynės 
armi j ą.

Lietuvos liaudis iš karto 
susibroliavo su Sovietų Są
jungos kariais ir nuošir
džiai juos pamilo. Geriau
siai apie tai liudija mūsų 
pačių kasdien matomi bro
liavimosi vaizdai ir vis nau
jos žinios bei faktai pasie
kią mus iš įvairių krašto

—Na, taip... Supranta
ma, viskas būtų pusė bė
dos, tik vienas dalykas, ma
tote: užėjus tokiai armijai 
nieko neliks, nieko neturėsi
me.

—O aš sakau: — tvirtai 
atkirto tarnautojas savo di
rektoriui,—kartą atėjo Rau
donoji armija—mes visko 
turėsime.

Vakar, b e v aikščiojant 
Laisvės Alėja, pastebėjau 
porą senstelėjusių valstie
čių, kurie, žingsniuodami 
šaligatviu, smalsiai dairėsi 
į šalis ir išpūtę ausis klau
sėsi sustoję ties kiekvienu 
minios sambūriu. Užkalbi
nus, jie man atsakė:

—Mes nuo Kazlų Rūdos. 
Kai tik nuėjo paskalas, kad 
Smetona su valiuta iškūrė, 
savo ausim netikėjom. Nė 
tų laikraščių kasdien negau
nam, o ir radijas pas mus 
tik trečiame kaime, tai ir 
nutarėm Kaunan atvažiuo
ti. Sudėjo visi po dešimt 
centų, štai, ir pasiuntė 
ne su kaimynu... Ale 
tai, koks galgonas mus 
metu valdė...

—Na, o kaip Raudonoji 
Armija? Ar ji praėjo ten 
pro jus?—paklausiau vals
tiečių.

Vienas jų sustojo, paėmė 
mane už alkūnės, įdėmiai 
pažvelgė ir karštai tarė:

—Oi, kiek ėjo! Tik maši
nom ir mašinom. Toks ūži
mas buvo... Tik kaip gyvi 
tokios kariuomenės nebu
vom matę: pakelėj rugio 
varpelės nenumynė, stiebe
lio nepalietė. Antai, mano

“Burnos Užčiaupimo Politika 
■: Pasibaigė..”

Gavome iš Lietuvos laikraščių, išėju
sių jau po birželio mėn. 15 d., po to, kai 
pasiglemžęs auksą pabėgo “tautos va
das” Smetona. Visi laikraščiai pilni 
džiaugsmo dėl fašizmo žlugimo Lietu
voje, pilni entuziastiškų vilčių dėl Lietu
vos žmonių ateities.

Žemiau talpiname dienraščio “Laiko” 
redaktoriaus H. Blazo raštą paminėtame 
laikraštyj apie tai, kaip buvo suvaržyti 
tie laikraščiai, kurie nenorėjo pūsti į 
tautininkų dūdą. “Burnos užčiaupimo po
litika pasibaigė”, rašo jis “Laiko” laidoj 
iš birželio 18 d., ir toliau:

“Lietuvos visuomenė naująjį ministrų 
kabinetą sutiko su didžiausiu pasitenki
nimu. Naujosios vyriausybės nariai vi
suomenei yra gerai pažįstami, kaip geri 
lietuviai patriotai. Kai kurie jų kovojo su 
baloje paskendusia, rutinoje pasinėrusią, 
savos ir savo siauro ratelio interesus da
bojusia buvusia tautininkų vyriausybe. 
Kovodami už laisvą ir geresnę lietuvių 
tautos ateitį, kai kurie vyriausybės na
riai buvo persekiojami ir jiems teko 
skaudžiai nukentėti. Savo pasiryžimą 

—-dirbti Lietuvos ir lietuvių tautos labui 
jie parodė ne tuščiais žodžiais, kaip tai 
darė tauininkai ir jų proteguojamieji, 
bet darbais ir savo asmenišku šviesesnei 
tautos ateičiai pasiaukojimu. Visuomenė 
tatai supranta ir vertina. Ji tiki, kad 
naujoji vyriausybė išves Lietuvą iš tos 
klampynės, kurion ji per 13 tautininkų 

• valdymo metų buvo patekusi, kad ji at
statys šocialinį teisingumą, išlygins so
cialinius skirtumus, praves radikalią že
mės reformą visoje Lietuvoje, ypatingą 
dėmesį kreipdama į atgautojo Vilniaus 
krašto ūkininkų reikalus, kurie vis dar 
yra savo lenkų dvarininkų, aršiausių Lie
tuvos priešų, tautininkų visokiais būdais 
palaikomų, tikri vergai...

“Ypač naujosios vyriausybės sudary
mu džiaugiasi nepriklausomoji spauda, 
kuri tautininkų valdymo laikais* buvo 
verčiama viską nuslėpti, kas buvo nau
dinga ir reikalinga valstybei ir tautai, 
bet nenaudinga tautininkams.

“Taip spaudos priežiūros organai ne
leido spaudai rašyti apie žemės reformą 
Vilniaus krašte. Neleido nei eilutės pa
rašyti apie darbininkų skriaudas, draus
dama skelbti net baudas, kurias darbo 
inspektoriai uždėdavo darbdaviams už 
nesilaikymą darbo apsaugos įstatymų. 
Spauda buvo verčiama apie darbininkų 
gyvenimą rašyti arba gerai, arba nieko. 
Pagaliau, šių metų balandžio mėn. buvo 
prieita prie to, kad “Laikui”, kurį gau
siai skaitė darbininkų sluogsniai, buvo 
įsakyta atspausdinti kelis straipsnius: 
balandžio 25 d. “Darbdavių ir darbininkų 
santykiai”, balandžio 29 d. “Yra pas mus 
valdininkų, mažiau uždirbančių už dar
bininkus” ir pagaliau, balandžio 30 d. 
“Draugai, saugokitės provokacijų”. Šis 
paskutinis straipsnis buvo spaudos prie
žiūros organų įteiktas su aukščiau pa
žymėta antrašte ir tik vėliau buvo leista 
pakeisti į “Reikia saugotis agentų”. To 
straipsnio turinį nei aiškinti netenka.' Jis 
nuo pradžios iki galo buvo ištisa provo
kacija ir, kas jį skaitė, tas, be abejo, at
simena, kokį įspūdį jis darbo žmonėms 
padarė. Pikčiausia tai, kad tuos straips
nius spaudos priežiūros organai ne tik 
vertė spausdinti, bet kad po jais niekas 
nepasirašė ir tuo buvo siekiama padaryti 
įspūdį, lyg tuos straipsnius būtų parašiu
si pati redakcija. Toks tautininkų vyriau
sybės inspiruotas spaudos priežiūros

ft

Anglijos Komunistų Partija
Sukako dvidešimts metų Anglijos Ko

munistų Partijai. Jungt. Valstijų Ko
munistų Partijos generalis sekretorius 
Earl Browder ir pirmininkas W. Z. Fos
ter pasiuntė varde šios šalies Komunistų 
Partijos pasveikinimų.

Pasveikinimas pabrėžia visą eilę ben
drų darbų, bendrų tikslų. Vienas iš jų, 
tai kova už taiką. Angliją jos imperialis
tų valdžia įvėlė į karą. Anglijos žmonės 
jau žūva karo liepsnoj. Anglijos liaudies 
namai dega, kraujas liejasi. Amerikos 
valdonai eina ranka rankon su Anglijos 
valdonais ir ruošia šią šalį karam

Čia tenka priminti, kokis tai skirtu
mas bendradarbiavime tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos komunistų iš vienos 
pusės, ir tarpe šių šalių valdonų iš ant
ros. Komunistai dirba už taiką, o valdo
nai už karą. Amerikoj kapitalistinėj spau
doj telpa Anglijos propaganda, kuri rei
kalauja Jungt. Valstijas įtraukti į An
glijos imperijos tarpą. Amerikoj kapi
talistų spauda deda žinias, būk Anglijos 
karo laivynas saugoja Ameriką nuo Hit
lerio. O tikrumoj, nepaisant Jungt. Vals
tijų pataikavimo Anglijai, pastarosios 
agentai kur tik gali, tai amerikiečius, 
pirklius, grūda iš pasaulinių rinkų.

Po Priedanga “Apsaugos”
Sovietų dienraštis “Pravda” rašo, kad 

Wall Stryto kapitalistai po priedanga 
“apsaugos” Pietinės ir Centralinės Ame
rikos valstybių nori ten taip įsigalėti, 
kad galutinai tas šalis pavergus. Todėl 
Pietų ir Centralinės Amerikos šalys ne
sutinka su daugeliu taip “garbinamų” ir 
“prakilnių” iš Washingtono sumanymų.

“Pravda” rašo, kad ši Jungt. Valstijų 
politika nėra nei joms, nei Pietų ir Cent
ralinės Amerikos šalims naudinga. Di
delis 
šalių 
mo”.
mos, 
linio

Wall Stryto bosavimas, tūlas iš tų 
jau verčia jieškoti kitur “užtari- 
O tokio “užtarimo” jos jieškoda- 
gali atsidurti Hitlerio arba Musso- 
glebyj.

Pravda Sako: “Tuščios Viltys”
Amerikoj bulvarinė spauda dažnai pra

našauja karą tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos. Į tai daug kartų buvo atsa
kyta, kad ji rašo taip, kaip jos širdis 
trokšta.

Panašiai pradėjo rašyti ir Japonijos 
imperialistų spauda. Sovietų Sąjungos 
Kom. Partijos organas “Pravda” į tai 
atsakydamas pareiškė:

“Japonų spauda ir baronas Kimochi 
Okura kiša savo nosį į Vokietijos ir So
vietų Sąjungos reikalus, bando pakarto
ti nepasekmingus kitų politikierių žy
gius, kurie norėjo iššaukti karą tarp So
vietų Sąjungos ir Vokietijos... Iš to nie
ko nebus.” _____________

“Atstovai” Neteko ir Pilietybes
Buvę buržuazinės Latvijos atstovai A. 

Bilmanis Washingtone, K. Zaranis Lon
done, kaip ir eilė Smetonos atstovų, atsi
sakė klausyti savo šalies liaudies val
džios ir pasiskelbė, kad bus senų, atgy
venusių valdžių atstovai.

Latvijos Sovietų valdžia atėmė ponams, 
Karlisui Zarinis ir Alfredui Bilmanis 
Latvijos pilietybę ir tuomi jie liko ne 
tik be pozicijų, bet ir be pilietybės—žmo
nės nieko neatstovaujanti ir neturinti jo
kios pilietybės.

Štai įprastas vaizdas. Gat
vėj sugedo raudonarmiečio 
automobilis. Bematant au
tomobilį apniko praeiviai, iš 
kurių, matyt, būta ir nusi
manančių technikoje, nes 
trejetą ar ketvertą ’ tuojau, 
švarkus nusimetę, palindo 
po mašina ir, be ceremoni
jų, ėmė remontuoti. Raudo
narmietis šoferis iš pradžių' 
visaip stengėsi įtikinėti, kad 
tai “naprasno”, nes ir jis 
pats sutaisysiąs savo maši
ną, bet paslaugūs praeiviai 
nenorėjo kario nė klausyti. 
Jie vienu balsu jam tvirti
no:

—Mes jums su taisysim. 
Jūs ir taip pavargę po to
kio žygio. Verčiau sau pa
rūkykite ...

Ir tikrai, po valandėlės 
bendrų pastangų, mašina 
buvo pataisyta. Dėkodamas 
ir kraipydamas galvą, rau
donarmietis, palydėtas skar
džių ir džiaugsmingų “lai 
gyvuoja”, nuvažiavo savo 
keliais.

Traukiant Raudo nosios 
armijos gurguolei per Vili
jampolę, Žemaičių plento 
linkui, nuo vieno vežimo 
nusmuko iširęs ratas. Tuč
tuojau iš minios išniro vie
nas pilietis, tekinas pasilei
do siaura gatvele, įsmuko į 
kažkokį kiemą ir netrukus 
grįžo nešdamasis kitą ratą. 
Pilietis visaip stengėsi gur
guolės vežimui pritaikinti 
savąjį ratą, tačiau šis pasi
rodė kiek per mažas. Žmo
gus be galo -nusiminė, nega
lėjęs padėti drauginga j ai 
Raudonajai armijai ir be
veik nuliūdęs grįžo su sa
vuoju ratu siaurąja gatvele.

Vienoje Kauno Savivaldy
bės įstaigoje, užėjęs su rei
kalais, girdžiu kalbantis po
ną direktorių, smetoniško 
kalibro pareigūną, su tos 
pačios įstaigos tarnautoju. 
Smetoniškasis pareigūnas, 
labai elegantiškas vyras,* tu
rįs netoli Ukmergės dvarą 
ir porą garo malūnų, glos
tydamas savo įkvėpintą 
skruostą, dėsto:

“Tėvynė” su “Naujieno
mis” jau apsidžiaugė kokio 
tai “svečio nebuvėlio” ra
gaišiu, atvežtu iš Lietuvos. 
Jis jiems paporino ir šio ir 
to, jis jiems atvežė lyg ir 
minties sustiprinimą, pasa
kydamas, kad Lietuvos 
šiandieninė padėtis yra ant- 
dėta...

Šiandieninė Lietuvos kryp
tis nepatinka daug kam. 
Bet ji, matyt, patinka Lie
tuvos darbo liaudžiai. Dar 
daugiau: ji patinka ir tiems 
inteligentijos sluogsniams, 
kurie neužsimerkia prieš 
gyvenimo faktus, kurie įžiū
ri gyvenimo eigos kryps
nius, kurie nėra linkę civi
lizacijos atsiekimus palai
doti, kultūrą sugriauti. Jie 
eina išvien su darbo liaudį-

mi, jie eina pažangos kryp- 
timi.

Žmonės įeiną naujos Lie
tuvos vyriausybės sąstatan, 
buvo teigiama, esant bepar- 
tyviais. Gi svečias nebuvėlis 
kai kuriuos jų rokuoja bu
vusiais Komunistų Partijos' 
nariais. Kaip gi čia dabar? j 
Tai surprizas Grigaičiui, tai i 
surprizas ir jo kolegoms. 
Juk Komunistų Partijos 
kaip ir nebuvo Lietuvoje, 
juk į Komunistų Partiją 
niekas nekreipė dėmesio, 
nes ji buvo tiek bejėgė ir 
neturinti jokios reikšmės, 
kad niekas nesiskaitė su ja. i 
(Taip bent Grigaitis karto-1 
davo). O čia dabar tas sve
čias ėmė ir pasakė, kad net 
tokie svarbūs žmonės: Pa
leckis, Krėvė, Gira ir kiti—'

priklausę tai partijai. ‘
Jei tas tiesa, ką svečias 

nebuvėlis sako, tai ir gerai. 
Tie aukšti žmonės žinojo 
kur priklausyti, žinojo kur 
žmonijos išsigelbėjimo ram
stis yra, žinojo kur kultūros 
ir civilizacijos atsiekimų ap
sauga.

Kad Lietuvos liaudis pri
tarė naujiems politikos 
krypsniams, tai nereikia 
jieškoti kaltininkų Sovietų 
Sąjungoj nei Raudonojoj 
Armijoj. Lietuvos liaudį 
puikiai prirengė tam aktui 
“tautos vado” Smetonos re
žimas. Net ir pats svečias 
nebuvėlis sako: “Smetona 
draugavo su žinomu žydų 
tautybės biznierių Ilgovs- 
kiu. Jam, paprastai, tekda
vo visi valstybiniai kontrak
tai. Jis uždirbdavo šimtus 
tūkstančių litų. Vėliau... 
Ilgovskis išvyko į Palestiną, 

'drauge su savim išsivežda- 
Imas ir savo milžiniškas su- 
i taupas, nežiūrint valiutos 
(įstatymo varžymų. Vėliaus, 
švenčių proga, Ilgovskis 
dažnai sveikindavo Smeto
ną, žodžiu, ir toliau palai
kė glaudžius santykius su 
Lietuvos respublikos prezi
dentu. žmonės šneka, kad 
'šitas Ilgovskis padovanojęs 
i prezidentui Smetonai dvarą 
I Palestinoj dėl to, kad Sme
tona leidęs jam išvežti iš 
Lietuvos savo sutaupąs.”

Toliau tas svečias sako: 
(Tąsa ant 4-to pusi.)
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“Rinktines Miko Pet
rausko Dainos” -- Gra

žus Leidinys
Pagaliau, ilgai lauktas Kompozitoriaus 

Miko Petrausko dainų rinkinys jau išėjo iš 
spaudos. Jį išleido Komitetas Miko Petraus
ko Kūriniams Leisti. Iš viso telpa 22 dainos: 
Tykiai Nemunėlis teka, Jojau dieną, Vai aš 
pakirsčiau, Kalvis, Kaitink šviesi saulute, 
Naujoji gadynė, Bernužėli, nes’voliok, Žalioj 
lankoj, Jaunosios Arija, Vakaras, Geismai ir 
Svajonės, Valio, dalgele!, Prirodino seni 
žmonės, Neverkit pas kapą, Dul-dul dūdelė, 
suktinis, Oi, motule ma!, Gegužinė daina, 
Šių nakcely, Vyturėlis, Dobilai, Jaunimo 
giesmė.

Pačioj leidinio pradžioj telpa trumpa Mi
ko Petrausko biografija, kurią parašė R. Mi- 
zara.

Komiteto sekretorė Bronė šalinaitė “Lei
dėjų žodyj” sako:

“Šis kompozitoriaus Petrausko dainų rin
kinys yra pirmas žygis. Surinkta pačios po- 
puliariškiausios kompozitoriaus dainos, ku
rių dalies jau nebuvo galima gauti, o tūlos 
visai nebuvo niekad atspausdintos. Jei tik 
sąlygos leis, bus lėšų, tai komitetas išleis ir 
daugiau Miko Petrausko kūrinių.”

Rinkinys išleistas labai švariai ir gražiai. 
Telpa Petrausko paveikslas. Viršelį piešė 
dailininkas A. Kairiūkštis. Kaina $1.

Patariame visiems dainų mėgėjams ir mi
rusiojo kompozitoriaus darbų vertintojams 
įsigyti šį leidinį. Tėvai, turį vaikų, kurie mo
kinasi muzikos, būtinai turi aprūpinti juos 
šiuo Miko Petrausko kūrinių sąsiuviniu.

Reikia kreiptis: Bronė Šalinaitė, 427 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Profesionaliu 
Draugija

Balandžio 24 dieną, 1940 metais, Chica- 
goje susitvėrė nauja draugija po iniciatyva 
panelės L. Narmontaitės, aukštos mokyklos 
mokytojos. Draugijos vardas yra The Lith
uanian Professional Women’s Club ir jos 
tikslas yra suorganizuoti lietuves moteris 
profesionales, veikti jų naudai ir dalyvauti 
lietuvių kultūros veikloj.

Draugijos valdyba susidaro iš sekančių: 
pirmininkė, L. Narmontaitė, aukštos moky
klos mokytoja; pirma vice-pirmininkė ir ko
respondentė, Helen Pečiukaitė, artistė, dai
nininkė ir muzikos mokytoja; antra vice
pirmininkė, Dr. Matilda White, dantų gy
dytoja; protokolų raštininkė, advokatė Stel
la Strikol; iždininkė, Eldon Genitis, moky
toja; knygininke, Harriet Seblager, medici
nos teknologė; kasos globėja, Agnes Uvick, 
žaismavietės mokytoja.

Savo trumpam gyvenime nauja draugija 
yra šiek tiek nuveikus. Laike 41-mo SLA 
Seimo, draugija rėmė pietus, kuriuos Seimas 
specialiai surengė moterims prieš Rankdar
bių Parodos atidarymą birželio 25-tą dieną.

šeštadienį, birželio 29-tą dieną, Lietuvių 
Moterų Profesionalių Draugija surengė is
torišką lietuviij moterų susirinkimą, gerbda
ma viešnias lietuves profesionales, kurios 
lankėsi Chicagoje laike seimo, šis įvykis gal 
pirmas toks Amerikos lietuvių istorijoje. 
Viena viešnia buvo delegatė iš Scranton, Pa., 
Ona Zorskaitė, mokytoja, o kita viešnia se
na SLA narė ir gerai žinoma ir nepaprasta 
veikėja, daktarė Johanna Baltrušaitienė.

Pietai buvo laikyti Boston Oyster House 
ir ten dalyvavo viešnios, žymios veikėjos iš 
kitų kolonijų ir narės. Tarp dalyvių buvo J. 
Daužvardienė, Lietuvos konsulo Petro Dauž- 
vardžio žmona iš Chicagos; Birutė Begočie- 
nė, SLA prezidento F. Bagočiaus žmona iš 
Massachusetts; Gertrude Dargis, Įstatų Ko
misijos nario P. Dargio žmona iš Pittsbur- 
gho; Matilda Čepulienė, žymi delegatė iš 
Rockfordo; Ona Indrelienė, žymi veikėja iš 
Toronto, Kanados; Marijona Kemešienė, žy
mi veikėja iš Detroit; Rose Lucas Baltrušai
tienė, dainininkė iš Saginaw, Michigan; No
ra Gugienė, SLA iždininko K. Gugio žmona. 
Iš Chicagos, Frances Sadauskaitė, žurnalis
tė; Bemice Balickas, artistė, mokytoja ir pir
mininkė draugijos “Kultūros Ratelio;” He
len Blauzdis, mokytoja; daktarė Valerija 
Genitis; advokatė Stella Strikol ir mokyto
jos Eldon Genitis ir L. Narmontaitė.

Nors draugijos iždas dar tuščias, vistiek 
vardan draugijos, narės paaukavo dešimts 
dolerių įrengimui Lietuvių Kambario Pitts- 
burgho Universiteto mokslo katedroje.

—Profesionalė.

AUGA ŽALIAS ĄŽUOLĖLIS

Augo žalias ąžuolėlis, 
tai gražiai šlamėjo.
Buvo jaunas bernužėlis* 
tai karštai mylėjo.

šitas senas ąžuolėlis 
šlama, kaip šlamėjęs.
šitas jaunas bernužėlis 
šunkeliais nuėjo.

Ir atskrido paukštužėlis, 
graudžią giesmę traukė: 
Labaas rytas, mergužėle, 
koks vargelis laukia?

Neša vėjas per padangę 
debesėlį juodą.
Nėr kraitelį kas sukrauna, 
nėr kas dalį duoda.

Bus kraitelis tai vaikelis 
pamestas ant lauko.
Ir mergelė nuo veidelių 
ašarėles brauko.

Kazys Jakubėnas.

SSSR Tautui Kultūros 
Istorija

SSSR Mokslų Akademijos istorijos ir filo
sofijos skyrius patvirtino daugiatomio SSSR 
tautų kultūros istorijos leidimo planą. Šia
me darbe dalyvauja apie 50 mokslininkų— 
istorikų,’ filologų, archeologų, meno istori
kų, mokslo institutų kolektyvai. Šiuo metu 
paruošiamas spaudai pirmasis tomas, api
mąs rusų kultūros istoriją VI-XII amžiaus 
laikotarpyje. Kitais metais bus paruošta 
spaudai dar pora tomų: antrasis, apimąs 
laiką nuo totorių antplūdžio iki XV amžiaus, 
ir trečias—nuo XV amžiaus pabaigos ligi 
XVII šimtmečio.

Rusų tautos kultūros istorija tilps maž
daug dešimtyje tomų. Tekstas bus gausiai 
iliustruotas. Pradėtas darbas, ruošiant SSSR 
tautų kultūros istoriją. Pirmoje eilėje ruo
šiama—gruzinų, armėnų, kazachų, baškirų 
ir kitų tautų kultūros istorija, šiame darbe 
aktingai dalyvauja sąjunginių ir autonomi
nių respublikų meno jėgos.

Greta su SSSR tautų kultūros istorija ruo
šiama ir kiti kapitaliniai šios srities darbai: 
“Antikinė kultūra SSSR teritorijoje,” “SSSR 
tautų etnografija” ir “SSSR archeologija.”

L. M. S. IV Apskritys
Connecticut valstijos LMS chorai energin

gai prirengę jų dvyliktą metinę Dainų Die
ną, kuri šį metą bus didesnė ir įvairesnė kaip 
kitais metais.

Dainų Diena mūsų valstijoj įvyks šį sek
madienį, rugpjūčio 4, 1940, Lietuvių Darže 
(už Lakewood), Waterbury, Conn., 12 vai. 
diena.

Programoj dalyvaus visi Conn. LMS cho
rai, dainuodami sykiu ir vienetai. Kalbės Jo
nas Gasiūnas, “Tiesos” redaktorius iš Brook
lyn, N. Y. Gera orkestrą grieš amerikoniš
kus ir lietuviškus šokius, šį metą visų cho
rų vedėja bus draugė Bronė Rasims, jauna 
profesionalė iš Waterburio, kuri dabar va
dovauja Torringtono chorą.

Bus nutraukti krutami paveikslai viso pik
niko ir po Dainų Dienos bus rodomi organi
zacijų susirinkimuose ir parengimuose. Taip
gi bus nutrauktas paveikslas visų chorų sy
kiu, kad ateityj galėtume vartoti ant pagar
sinimų. Ale svarbu, kad choristai ir drau-

KAUNO MIESTO MOKYKLŲ ŠVENTĖS DALYVIAI

Įspūdžiai iš Atsibuvusio 
Ali - American Youth

Orchestra Koncerto
Vasaros karštis liepos 22 dieną nesutirp- 

dė ūpo ir pasiryžimo baltimoriečių išgirsti 
orkestrą, kuri tiek daug domesio sukėlė vi
suose sluogsniuose Amerikos gyventojų.

Orkestros sąstato įvairumas parodo, jo- 
gei jos vadai Leopold Stokowski prisiėjo 
daug padirbėti, surenkant, anot jo posakio, 
“American Music Ambassadors,” kuriems, 
kaipo baigusiems mokslą, dar neteko para
gauti didžiai lauktų gardžių pyragų, nes 
kiekvienas tuom laiku buvo bedarbiu, šian
dien gi jie gauna 65 dol. savaitei, kai kurie 
siekia 115 dol., ir po tam įspūdinga kelionė į 
Pietų Ameriką, kuri tęsis 2 mėnesius laiko.

Orkestrą susideda iš 109. ypatų, tarpe ku
rių randasi 26 merginos ir vienas negras- 
jaunuolis iš Michigan valstijos.

Daugeliui buvo manoma, jogei tik švelni 
styginė muzika moterims skirta. Bet štai 
Helen Kotes, Illinois valstijos merginos ran
kose esti French Horn, Silvia Rųderman, 
Kalifornijos valst., Flute. Jų vadui buvo gai
la atsakyti daugeliui iš 15,000 talentuotų 
Amerikos muzikantų : “Gaila, priimti nega
lima.”

Taip neseniai įvykęs American Youth 
Congress turėjo atbalsių pirm surengiant šį 
koncertą, ypatingai Maryland reakcionierių 
tarpe, kurių daugelis pasiliko griežtai prieš
ingi kongreso tarimams. Mat, dviem die
noms prieš įvykstant koncertui, ant Coli
seum svetainės durų, kur koncertas atsibu
vo, atsirado didelė iškaba su užrašu : “Wel
come All-American Youth Congress.” Keis
ta, he “concert,” bet “congress.” Todėlei su 
ponia Reuben Ross Holloway priešakyje nu
tarta išbandyti orkestros jaunuolių ir jų va
do Amerikinę dvasią įteikiant jiems Ameri
kos vėliavą niio Baltimorės gyventojų, kai
po dovaną jiems kartu vežtis į Pietų Ame
riką.

Bet reakcionieriai galėjo tik nusistebėti 
iš taip jaukios publikos, kurios buvo susirin
kę apie 4,000 ir jos skardžių aplodismentų, 
suteikiant jiems tą dovaną jų pirmame kon
certe, taip griausmingai sugrojant “Star 
Spangled Banner,” griežiant Wagner “Die 
Meistersinger,” Delamarter’s “Overture on 
Early American Theme,” kuri yra parašyta 
iš ištraukų Stephen Foster “Oh, Susanna,” 
Albaniz “Fieste en Sevilla,” Debussy “Night 
in Granada.”

L. Štokowsky šykštus su iššaukimais (en
core). Bet šį kartą publika ne tik penkis 
kartus iššaukė jį ant estrados, bet išreikala
vo daugiau, kuriuom buvo Debussy “Moon
light.” Tam užbaigus kiekvienas suprato, jo- 
giai vakaras yra baigtas ir kad sekančią die
ną jie linksmins Washington© publiką.

Vinco Duktė.

gai, kurie norėtute tokį paveikslą turėti, už
sisakykite tu o j aus. '

Taipgi, šiemet rinksime “Miss LMS” ant 
Dainų Dienos. Tos mūsų chorų merginos, ku
rios mano įstoti į kontestą, galės užsiregis
truoti pas apskričio komitetą kai atvažiuos 
į pikniką.

Visus širdingai kviečiame šiame svarbia
me Dainų Dienos parengime dalyvauti. Kal
bėtojas aiškins apie įvykusius rinkimus Lie
tuvoj ir kitus svarbius klausimus. Pasimaty
sime sekmadienį!

LMS IV Apskritys.

Didysis Belgui Poetas 
Emilis Verharnas
(85 metų gimimo sukakties proga)

Prieš 85 metus, 1855 metų gegužės 22 d., 
netoli Antverpeno gimė vienas įžymiausių 
naujųjų laikų ir pats žymiausias belgų po
etas Emilis Verharnas (Emile Verhaeren). 
Jo vaikystė praėjo Flamandijoje, ant šeldos 
(Esko) krantų. Jau mokydamasis Gento ko
ledže, jis rodė nemažų gabumų, ypač žavė
damasis Lamartinu, šatobrianu ir V. Hugo. 
Luveno universitete su draugais jis jau pra
dėjo leisti literatūrinį žurnalą. Baigęs uni
versitetą, Briuselyje mėgino verstis advoka
tūra, tačiau, literatūros traukiamas, jai ga
lutinai ir atsidėjo.

1883 m. išleistas pirmas eilėraščių rin
kinys “Flamandės” ir 1885 m.— “Vienuo
liai,” pilni sveikatos, pro kraštus besiliejan
čios gyvybės ir rubensiško gyvenimo džiaug
smo.
'*<Į88,7-1891 metai — Verharnui sunkios 
dvasinės krizės metai. Jis serga moraliai ir 
fiziškai. Keliauja į Ispaniją ir Angliją. Ypač 
Anglija poetą tiesiog sukrečia savo “mašinų 
dvasia”, savo industrijos dydžiu ir poezija. 
Naujai atsiradusius poezijos motyvus jis iš
reiškia savo eilėraščių rinkinių trilogijoj— 
“Vakaruose,” “Išdaužymuose” ir “Juoduose 
degluose.”

Apie 1900 metus Verharnas tartum at
gimsta. Tuo laiku jis be galo domisi sociali
niais kausimais. Jis skaito darbininkams pa
skaitas, rengia literatūros vakarus. Išleidžia 
visą eillę poezijos rinkinių, kur simboline for
ma sprendžiamos įvairios visuomeninės pro
blemos. Tie rinkiniai — “Pamigusios sody
bos,” “Vaiduokliški kaimai,” “Miestai su 
čiulptuvais” ir drama “Aušra.” šiuose kūri
niuose išnyksta jo persilaužimo periodui toks 
būdingas pesimizmas, o jo vietoje atsiranda 
gaivaus ir maištingo visuomeninio elemento.

E. Verharnas susilaukia visuotinio Euro
pos pripažinimo kaip pats didžiausias savo 
laiko poetas. Gyvena jis čia ties Paryžiu
mi, čia Ostendėje, čia Briuselyje ir labai į- 
temptai dirba. Visuos kraštuos atsiranda de
šimtys jo mokinių poetų, šimtai ir tūkstan
čiai Verharno talento gerbėjų. Šis periodas 
Verharno kūrybai buvo produktingiausias, ir 
čia labiausiai atsiskleidė jo didžiulis talen
tas. Savo knygose “Gyvenimo veidai,” “Įvai
riopas spindėjimas,” “Valdantieji ritmai” 
poetas išreiškė savo pažiūras Į įstoriją, į 
žmonijos evoliuciją ir įvairias filosofines pro
blemas.

Vėliau Verharnas dirbo prie serijos kny
gų, pavadintų bendru vardu “Visa Flandri
ja.” čia jisai atidavė duoklę gimtajam savo 
kraštui, ir šios knygos Belgijoj seniai yra 
virtusios klasikinėmis — iš jų mokosi visi 
Belgijos mokyklų mokiniai.

Be savo visuomeninio pobūdžio kūrinių, 
Verharnas parašė visą eilę labai šiltų, inti- 
mių egotistinio pobūdžio knygų (“šviesiosios 
valandos,” “Popiečio valandos,” “Vakarinės 
valandos”) ir kelias knygas proza apie di
džiuosius savo krašto tapytojus — Rem- 
brandtą, Rubensą, Ensorą ir k.

1912-1913 m. E. Verharnas keliavo po 
Vokietiją. Daugelyje vietų jo pasirodymas 
sukeldavo didžiules ovacijas. 1913-1914 m. 
jisai skaityti paskaitų lankėsi Peterburge, 
Maskvoje ir Varšuvoje. Čia irgi poetas susi
laukė didžiausio triumfo, nes jo poezija in
telektualinei visuomenei buvo plačiai žino
ma ne tik iš originalų, bet ir iš puikių V. 
Briusovo ir k. rusų poetų vertimų.

Didysis karas ir tragiškas Belgijos liki
mas', kuris šiomis dienomis pasikartojo iš 
naujo, poetui atnešė nesuskaitomų nelaimių 
ir kančių : sudegė jo namai, žuvo visas tur-

(Tąsa ant 4-to pusk)

Pittston, Pa.
Iš Liepos 28 Dienos Pikniko

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 12-tas Apskritys buvo su
rengęs liepos 28 dieną pikniką 
spaudos naudai. Piknikas vi
sais atžvilgiais pavyko gerai. 
Diena buvo graži, šilta, tai 
žmonės alaus daug išgėrė. 
Spaudai liks pusėtinai para
mos.

Pagal šią apylinkę, tai pub
likos buvo pusėtinas būrys. V. 
Valiukas pirminink. Kalbėtojų 
buvo keletas. Pirmiausia kal
bėjo Bruno Žilinskas angliš
kai, nupiešdamas šių dienų 
reikalus. Ji sakė: Mes negana 
veikėme, tai perėjo nepiliečių 
registravimo įstatymas. Tai 
dabar stengkimės, kad neper
eitų Kongrese kariuomenėn 
ėmimo įstatymas.

Kiti visi kalbėtojai prisimi
nė apie perversmą Lietuvoje. 
Visi užgyrė naują Lietuvą, iš
skyrus Vilkelį, kuris pasisakė, 
kad jis yra ne tos grupės žmo
gus. Draugui iš Binghamtono 
kalbant, vienas pašoko su 
klausimu, kam, girdi, “tie pra
keikti rusai į Lietuvą įsibrio- 
vė.” Kiti pastebėjo, kad to 
žmogelio tėvas Lietuvoje turi 
100 desinsinų žemės. Tuojau 
mes supratome, kodėl jam 
taip nepatinka nauja Lietuva. 
Bet visa publika pritarė nau
jai Lietuvos vyriausybei ir už
gyrė prisidėjimą prie Sovietų 
Sąjungos.

Kviečiam Talkon

K. P. Pittstono vieneto' lie
pos 29 dieną susirinkime šauk
tasi prie Wyoming© vieneto, 
ar mes negalėtumėme rugsė
jo 15 dieną suruošti keptų 
kornų sueigą, ar ką daugiau, 
dėl partijos parėmimo. Pernai 
toks parengimas pavyko. Tai
gi, ir šiemet kviečiame Wyo- 
mingo draugus griebtis už 
darbo kartu su pittstoniečiais.

M. K.

Estonijos Mokytojai Sveikina 
Vyriausybes Nutarimą

Tallinn, Estonija. — Kon
ferencija techniškų, žem
dirbiškų ir biznio mokyklų 
mokytojų pasveikino Esto
nijos sovietinės vyriausybės 
nutarimą įvest mokslą do
vanai. Estonų profesionalių 
mokyklų mokytojai nutarė 
įstot j bendrą Estonijos 
Darbo Unijų Tarybą.

Mokytojai prašė švietimo 
ministeriją suruošt, ekskur
siją j Sovietų Sąjungą, 
ypač, kad galėtų susipažint 
su .tuom, kaip veikia Sovie
tų technikinės kolegijos.

Berlin, liep. 31. — Pasak 
vokiečių, tai jų lėktuvai vėl 
skaudžiai bombardavo An
gliją ir nukirto žemyn du 
anglų orlaivius.
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(Tąsa)
—Verkėm visi, ką jau ir kalbėti. O iš

leidę vyrus, visai dvasios netekome: vaik
ščiojam, nuleidę galvas, bijom akis ąukš- 
tyn pakelti. Ir verkėm tiek, kad verksmų 
pritrūko, tako pro ašaras nematėme. Bet 
su visa kuo apsipranti per ilgą laiką 
žmogus,—ir mes ėmėme apsiprasti.

—Ir tučkučiai kito pasidarė. Niekas 
nematėme jų šokant, armonika griežiant, 
—nutilo laukai, lyg išmirė visi. Vaikščio
jo žmonės vieni pas kitus, darbas iš ran
kų krito—nieko nesinorėjo niekam.

—Teisybė, ir užmiršau pasakyti,—vėl 
kalbėjo senutė, ranka glostydama atbė
gusį katiniuką, kuris, atsitūpęs jai ant 
keliu, lankstė uodegą ir kažką murkė po 
nosia.—Čia, Gerviniuose, gyveno toks 
šnapsiuko kaklega ruskis, buvęs zemskis. 
Žmogus buvo ūmus ir piktas. Kai iš tar
nystės atstatė, tai nusipirko tris margus 
iš našlės Vedegienės ir gyveno. Ten už 
kalniuko—gal matėte važiuodamas pirtį 
—tai jo gyvenimas buvo. Dabar ten žmo
nės linamynę įsitaisė. Rodos, pavardė 
Čepkovas ar Šepkovas buvo. Tai tas Čip- 
kovas su visais blogai sugyveno, o jau 
blogiausiai—tai su Tučkum. Apsikęsti 
vieni kitais negalėjo. Mat, kaimynystėj 
gyveno, o kacapas, žiūrėk, čia pieną, nak
tin į šulinį nuleistą, sau išsipylė, čia viš
ta dingo, čia savo kirvį Tučkus nuėjęs 
pirtyj rado—kabūs nagai į svetimą gerą. 
Ir provojosi jie, po sūdžias važinėjo, rus- 
kelį Tučkus net į šaltąją, būdavo, įtupdo. 
O grįš atgal namo—ir vėl tas pats. Tai 
vienam kas dingsta, tai kitam kaimynui, 
o daugiausia tai vis Tučkui. Čiupkovo 
laukas viena lite gulėjo, dirvonavo, žag
rė metais jo nejudino. Sako, apensiją iš 
valdžios gaudavęs, bet ir tą pas Mirkiną 
už stalo palikdavo. Taigi, pykdavos jie 
labai, gali sakyt, tokių piktybų mūsų 
šone dar niekas nė nebuvo matęs. Bū
davo, jau net taip pasidaro, kad Čepko
vas namus sudegint žada, pūstą vietą pa
daryt ...

—O tą dieną, kai mūsų vyrai į karę 
važiavo, Čipkovas girtas gulėjo šalia ke
lio avižose apsivėmęs ir keiksmais sprin
go. Nesuprantu ruskai, ale šnekėjo, .kas 
girdėjo, kad rėkęs taip, girdi, Tučkui da
bar bus ne gyvenimas, nes jis vokiško, 
girdi, tikėjimo, tai caro, esą, įsakyta to
kius visus išnaikinti, nes, girdi, karaliai 
susipykę, todėl ir prūsams mūsų žemėj

• ne vieta.
—Nedaug trukus, pamatėme kareivius, 

vieškeliais traukiančius į vakarus, o ir 
patrankos Prūsų krašte sudundėjo. Ne
toli mums į Prūsus, net kiti sako, kad 
mes čia trobas ir viską išsibūdavo j ę pa- 
dabniai ant prūsų. Taigi, būdavo, triūsies 
lauke ar namie—o girdi—dunda už kal
nų, lyg perkūnas dievulis už žmonių nuo
dėmes barasi. Dun-dun, dun-dun, ir die
ną, ir naktį, kad net gulti būdavo baisu 
eiti: nežinai, žmogus,—gal neatsibudęs 
naktį drauge su namais ir visu labu su
pleškėsi. Sutems, būdavo, užlipsi ant kal
nelio, žiūri—o ten gaisrai ir gaisrai, kiek 
akys užmato, o dieną dūmai dangų už-, 
kloja. Ir dreba, būdavo, širdis, kaip tas 
paukštytis, į slastus įkliuvęs. Kentė žmo- 
neliai Prūsų krašte, dejavo. Sako, kiek 
tai miestų, kiek ūkininkų sudegė, kiek 
buvo žmonių nušauta—plunksna baltam 
popierėly nesurašytum! Ir aš, būdavo, 
likus viena su jauniausiu sūneliu Vincu
ku,—tėvas kaip susirgo, vyram išvažia
vus, taip ir sirgo, iki numirė jau prie 
germano,—akių nesudėsiu, poteriausiu ir 
verksiu per naktis—gal gi ir mano sū
neliai kraujo marias braido, gaisrų dū
mais kvėpuoja. Kaip išėjo, taip ir nega
vau ilgai ilgai iš jų žinios. Tik paskui 
atėjo laiškas—kažin kur ten toli Arpatų 
kalnuose kariauja, kraujo upėse brai
džioja.

—Kai vyrų namie nebuvo, Tučkai pas 
mus dar dažniau kaip pirma. Tariamės 
sykiu, verkiame, o nesuspėsiu pasiskųsti, 
kad javai nesuvežti, kad kas nepadaryta 
—jau viskas atlikta. “Ką čia, tetule,” sa
kys žmonės, “ar ne kaimynai esame? Ar 
nepadėdavo mums jūs vyrai? Gyvenkim, 
kaip Dievas prisakė, Dievas duos—pra
eis sunkūs laikai, vėl sulauksite vyrų, tai 
ir mūsų pagalbos nereikės”.

—Ir, būdavo, ateina ir išeina, nei už
mokesčio nei nieko neprašydami, kaip 
savi vaikai. O mergiščios man, būdavo, 
ir apsitriūsti ir prižoliauti padeda, ir vis 
linksmos tokios, juokdarės, kad, būdavo,

pasižiūrėsiu į jas ir manau sau: pareis 
iš karės mano vyrai, galės vienas, kuris 
liks ūkyje, rinktis kurią—gerą pačiukę 
turės, tik, būdavo, atsiminsiu, kad tikė
jimas ne tas pats, mūs^-šioks, jų toks, 
ir net sunku ant širdies pašidaro: jie— 
sau, mes—sau. Bet, galvoju, būdavo,— 
kokį tikėjimą Dievas davė žmogui, taip 
jis ir garbina viešpatį. Nežinomi viešpa
ties keliai, ir nesuprasi, kas jam geriau 
įtikti gali. Girdėjau, kitur net labai prū
sų nemėgsta, o mūsų krašte—ar tas žmo
gus, ar tas—apsipratę, sugyvenę, vis jau 
kaip savi visi. Ir šnekta visų lietuviška, 
ir viskas.

—Pasakojau, pasakojau, vaikeli, ir pa
ti nebežinau... Aa, taigi, tai va, laimėj 
gyvenk, apie nelaimę galvok. Tasai Čiup- 
kovas pykosi su Tučkais, kaip ir seniau. 
Dabar, gali sakyt, dar pikčiau kaip pir
ma. Būdavo, visas kaimas iš tolo jo pri
vengia, o vaikai vakare į lauką bijo išeit 
—kad Čepkovas nepagriebtų. Nes ir bai
sus gi buvo: akys užtinusios, nuo deg
tinės pabalusios, barzda raudona, plati 
kaip ližė, ant visos krūtinės, nosis pri
plota. O mažiukas toks — pusės kapei
kos neduotum. Kojos šleivos, išklypusios, 
rankos ilgos—tikras vagilius. Taigi ši
tas Čepkovas dabar lyg koks viršininkas 
pasidarė: gavo kažin kur kumelę, po na
mus jodė, lyg vaitas, žmones į pastoges 
varinėjo. Ir bijojo žmonės pasipriešin
ti — visiems grąsino, rėkė, kad, girdi, 
bus blogai, kas neklausys. Ir vis, bjaury
bė, matyt, galvojo, kaip čia atkeršyt sa
vo priešui Tučkui. Galvojo ir sugalvojo...

—Buvo pasTučkų vaikinukas toks, ne
didukas, kaip pupų pėdas, našlaitis, be 
tėvo, mergos vaikas, iš Šibalių sodžiaus. 
Pas Tučkus per piemenuką tarnavo. 
Menkas dar iš jo buvo piemuo—iš geros 
širdies žmonės priėmė. Tai tas bestija 
Čepkovas pradėjo su tuo piemenuku sėb
rauti: būdavo, kur susitiks, pasišauks, 
saldainį į ranką įkiš, pyrago gabaliuką, 
papirosą teikia—rūkyti pratina bjiaury- 
bė. O vaikas kvailas — paglostysi, pa
duosi ką — ir jis tau visą širdį atidaro. 
O Čepkovas piemenukui: “Tu, girdi, pa
klausyk gerai, ar tavo gaspadorius ko 
prieš valdžią, prieš karalių nešneka. O 
jei ką išgirsi, papasakosi man. Gausi sal
dainių ir penkias kapeikas.” (Matote, jau 
po viso ko vaikinukas viską žmonėms 
papasakojo, bet visa nelaimė, kad anks
čiau niekas nieko nežinojo, kol dar buvo 
galima nuo nelaimės pabėgt).

—O patrankų baubimas kasdien buvo 
girdėti vis labiau. Žmonės krovėsi daik
tus, kiti kasė į žemę—rengėsi bėgti iš 
namų. Baisu pasakyti, kas čia darėsi. 
Po laukus jodė kazokai—žmonės šnekė
jo, kad kažin kur pralaužęs pruntą ger
manas ir germano kareiviai pasklidę jau 
mūsų pusėje. Visus apėmė baisi išgąstis. 
Šnekėjo, kad užėjęs germanas vaikus 
kalsią^ prie sienų, žmonėms rankas ir 
kojas kaposiąs. Žmonės beveik neidavo 
gulti, nes naktim gaisrai tvoksdavo visa 
padange, o dieną už girių būdavo matyti 
tamsūs dūmų debesiai. Gyvuliai laukuo
se baubė, kojomis žemę kasė, orą uodė, 
o žmogus kaip tas lietaus priplotas lape
lis tūnojai susitraukęs, pajudėti bijoda
mas.

—Ir pasitaikė taip, kad vieną naktį 
pas Tučkų į vidų pradėjo prašytis žmo
gus. Sako, apiplyšęs visas, alkanas, pa
mėlynavęs buvo, vos ant kojų bestovėjo. 
Apsirengęs kaip ir visi, tik suskurdęs, 
apdriskęs vargdienėlis, ir lietuviškai, sa
ko, šneka, tik ne visai mūsiškai,—matyti, 
kad iš Prūsų. Ėmė klausinėti Tučkus, 
kas, iš kur, kur keliaująs, o tas ir pasi
sakė esąs kažin kur nuo Stalupėnų, ka
rėj buvęs, ruskis į nelaisvę paėmęs ir 
pro'Vilnių į Ciberiją varęs—sunku bu
vę, valgyti mažai davę, be to, mušę, ir 
jam užėjusi tokia mintis—ot, bėgsiu ir 
gana. Gal ir pasiseks per pruntą atgal 
pas savuosius. Verkia, girdi, žmogus,— 
namie vaikai, pati, gyvuliai—gal nieko 
jau gyvo nesą, gal tik suskrudusias an
glis namų vietoje rasiąs. Visą savaitę bė
gęs vis, kur mažiau žmonių, giriomis, 
pelkėmis, slapstydamasis, bet pagaliau 
neiškentęs—užsukęs pas ūkininką. Jo 
trobas pažinęs—prieš karę, girdi, šiuose 
kraštuose buvęs, laukų pirkti jieškojęs.

_ (Bų3 daugiau) . ..

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

tas, ir jis pats turėjo bėgti į Angliją, tačiau 
vėliau grįžo į kontingentą ir buvo karo kores
pondentas. Jo Didžiojo karo meto straipsniai 
surinkti knygose “Sukruvintoji Belgija,’’ o 
eilėraščiai — knygose “Raudonieji karo 
sparnai.” Juose poetas smerkia vokiečių įsi
veržimą ir apraudoja tragišką savo krašto 
likimą.

E. Verharnas 1917 m. lapkričio men. 27 
d. žuvo, paslydęs po traukiniu, rengdamasis 
važiuoti laikyti paskaitos apie karą.

E. Verharno kūryba, ypačiai subrendusio 
periodo, — tai didingas himnas kuriamo
sioms mūsų planetos jėgoms, žemės valdovui 
ir vieninteliam stebukladariui žmogui, tai 
žadinimas tų jėgų, kurios pasaulį turi per
statyti naujais, teisingesniais pagrindais.

“Jis, — sako vienas kritikas, —su žėrinčiu 
jausmu apdainuoja didžiąsias žmonijos jė
gas, jų plėtotę praeity, jų žėrinčią ateitį. Ta
čiau jis dainuoja ne tik istorinio proceso ei
gą. Jis puikiai supranta, kad tas procesas 
yra kova, jis be g’alo arti prieina prie moks
linio socializmo pasaulėžiūros.”

E. Verharnas sukūrė savo laisvą, besikai
taliojančių ilgų ir trumpų eilučių eilėdarą, 
savo ritmiką, visada puikia priderintą temai, 
ir poeziją praturtino daugybe naujų vaizdų 
— moderninio miesto, darbo patoso paveiks
lais, galingais kūriniais, kuriuose išreikštas 
naujųjų laikų tragizmas ir dabartinis žmo
gus, plėšomas žiaurių socialinių problemų. Iš 
Verharno mokėsi daugelis poetų, jo poezija 
žavėjosi visa Europa, — savo tragiškos tau
tos meną jis iškėlė į aukščiausias Europos 
meno viršūnes.

A. L.

TAI NE DYVAI

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
“Iškįla eilė faktų, labai ir 
labai negražiai kalbančių 
apie visos eilės aukštųjų 
valstybės pareigūnų negra
žius darbus. Ne vienas auk
štas Lietuvos valstybės pa
reigūnas įvairiais gudriais 
būdais yra pasiglemžęs tur
to daugiau, negu jo alga 
gali pasiekti. Pavyzdžiui, 
Amerikos lietuviai yra gau
siai aukoję Ginklų Fondui. 
Deja, Lietuvoje yra tokių 
pareigūnų, kurie ir šiuo 
fondu pasinaudoję. Vargiai 
Lietuva yra kada nors turė
jusi tiek kyšininkų ir vagių, 
kaip šiais tautininkų reži
mo metais. Tai labai liūdna 
ir graudu. Buvo žmonių, 
kuriems Lietuvos nepri
klausomybė buvo reikalinga 
tik tiek, kiek jie galėdavo 
prisikimšti pinigų.”

Tai ve ir susidaro išva
dos, kad Lietuvos darbo 
liaudis ir didelė dalis blai
viai žvelgiančios inteligen
tijos pasijieškojo naujos iš
eities. Jiems tąjį reikalą pa- 
sijieškoti — priruošė tas 
skaudus tautininkų režimas, 
tas vagysčių iri kyšių išbu- 
jojimas, tas sutrempimas 
visokių žmogaus teisių.

Jei kam Lietuvoj užtrū
ko tos pieningos karvutės 
ir kai kas pradėjo dėl to 
alasavoti ir skųstis į savo 
vienminčius, tai reikia žino
ti, kad tie skundai yra ma
žytės dalelės prieš didžiulę 
gyventojų dalį; reikia žino
ti, kad pirma vaitojo did
žioji gyventojų dalis prieš 
mažytę dalelę. Aišku, kad 
tie alasavotojai yra asme
nys turį didelių išteklių, 
nes pasak to paties svečio 
nebuvėlio, “kai kurie tur
tingesni asmenys siūlę net 
po 100,000 litų atlyginimo 
tam, kuris galėtų pasirū
pinti jų išvykimu į užsie
nį... ” Tokie žmonės ne tik 
patys alasą kelią, bet ir ki
tus, nors slapta, pasisamdo 
padėti.

Ne dyvai, kad tas alasa- 
vimas reikalaus ir su drau
dimo. Juk darbo liaudis ne
galės pakęsti naktinės tam\ 
sos apraudoto jų.

Jasilionis.
-------- o----------

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas atšaukė pir
mesni nutarimą, kuris buvo 
davęs prezidentui teisę už
imt privačius fabrikus ka
riniams reikalams.

Laiškas iš Laisvos Lietuvos
Šį laišką gavo Jurgis Vara 
škevičius nuo savo brolio.

Birželio 18, 1940 
Linkava, Lietuva.

Mielas Broli!
Mūsų gyvenimas ramus. 

Mūsų didysis ir galingasis 
kaimynas—Sovietų Rusija 
stoja savo ir Lietuvos ap
gynimui. Tūli žmonės visko 
prikalba tokiu laiku. Pas 
mus ramu ir yra tvarka. 
Mūsų antras kaimynas (Vo
kietija) tebekabau j a su sa
vo priešais. Gal geresnė bus 
valdžia naujoji, biednes- 
niems gal duos žemės, dva
rus ir stambiuosius ūkinin
kus išdalins. Kad duotų že
mės iš tų, kurie labai daug 
turi dėl bežemių ir mažaže
mių, tai ir aš galėčiau ap
sivesti. Aš turiu didelį pa
linkimą žemę dirbti, gyventi 
prisirišęs prie žemės. Žino
ma, man nereikia daug že

Vichy, Franci ja.— Prane
šama, kad vokiečiai subūrė 
didžią armiją ir daugybę 
karo pabūklų per 75 mylių 
ilgio ruožą šiaurinėje Fran
ci joje, besiruošdami štur- 
muot Angliją.

Budapest, Vengrija, liep.
31. — Vengrija pasiuntė 15

• delegatų į Maskvą tartis 
ekonominiais reikalais su 
Sovietu .Sąjunga, .

mės, jeigu duotų nuo 8 iki 
15 hektarų, tai pilniausiai 
užtektų. Galų gale, tokia 
valdžia yra geriausia, kuri 
biedną žmogų aprūpina dar
bu ir kitokiais pragyvenimo 
šaltiniais.

Giminės visi sveiki. Labai 
reikia lietaus.. ’.

Jūsų brolis,
Juozas Varaškevičius.

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.

San Juan, Puerto Rico.— 
Jau šimtas tūkstančių žmo
nių serga smarkia influen
za, vadinama “monga,” Pu
erto Rico j, Jungtinių Vals
tijų valdomoj saloj. Per sa
vaitę mirša apie 150 žmo
nių nuo šios ligos, kuri daž
nai išsivysto į plaučių užde
gimą (pneumonia).

LICENSES
NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 439 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1925 Fulton Street Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises 

EDWARD ZEIGER
1925 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1954 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of th? Alcoholic Beverage Control Law at 
974 Blalke Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

JOSEPH HAMERMAN
974 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
804 Knickerbocker Av., Borough of B’klyn, 
County of" Kings, to be consumed off the 
premises 

JOSEPH D. ENGELMAN
804 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4517 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

HERMAN DIERKS 
4517 Ave. L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
466 Kosciusko St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

BERLIN BEVERAGE SERVICE, INC. 
466 Kosciusko St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6861 has been issued to the undersigned 
to sell -- beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7920—7th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

HARRY PANCER 
(Foodland Self Service Stores)

7920—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given Qiat License No. 
GB 10451 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9820 —• 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

HYMAN PANCER
(King Hamilton Self Service Stores) 

9820—4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
506 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

OTTO HUNSICKER
506 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

Ar Turite Bilietą? _ *
‘'Laisves” ekskursija traukiniu jau arti. Tuojau įsigykite bilietą ir 

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

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

L AKE HOP ATCONG
Didelis ežeras, puikios maudynės, 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 “Laisves” 
ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y., ir pas platintojus.

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

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

Parsamdoma laivukai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong.
Didelis ir švarus 
ežeras, kuriame 
galėsite maudytis 
per visą dieną. 
Yra kam bariai 

* persirengimui.

BROOKLYNIECIŲ ATYDAI: Liberty St., New 
York City traukinys išeis 8:45 a. m. (Day Light 
Saving Time). Brookiynlečlams geriausia priva
žiuot Jamaica Line traukiniu, išlipt ant Broad St. 
stoties, Downtown, Ir 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



Penktas puslapisšeštadienis, Rugp. 3, 1940

Chicagos Žinios
“Lietuvių Diena” Sunset Par
ke; “Tikrų Lietuvių” Demons

tracija Buvo Labai Kūda
Apie 300 žmonių tesusirin

ko liepos 28 dieną į Sun
set Parką ant Grigaičio, ši
mučio ir Vaidylos balso, ku
ris ir dabar man ausyse tebe
skamba : “Gerasis lietuvi ir 
tėvynės laisvės treškėjau, — 
sekmadienį, kur nevykdamas 
—būtinai atsilankyk j Sunset 
Parką.”

Visą savaitę per spaudą ir 
oro bangas šauktasi prie “ge
rųjų lietuvių”; atrodo, kad 
geri lietuviai girdėjo jų bal
są, bet žinodami jų tikslą 
suko jiems pečius.

tonos valdininkai ir klebonai.
Suprantama, kada jis taip 

kalba, klausančius imą, juo
kas. Matydamas tai, jis pik
čiausiu balsu sušuko: “Mes 
Lietuvai padėsime viskuo.”

Suprantama, tas sakinys ne
baigtas. Reikėjo dar pridėti: 
“jei iš to bus man biznio.”

Tokiems patriotams kaip 
Grigaitis ir jam panašūs pa
triotizmas yra biznio propozi
cija. Dabar nebus biznio iš pa
triotizmo, dėlto jie ir šaukia 
nesavu balsu.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Evergreen Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

JOHN A. MONTELEONE 
680 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

SAM DUBOFF & MAX KRISSOF 
365 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1797 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Ccntrol Law at 
2732 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises

HARRY FRIEDFELD 
2732 Ocean Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

at-

P.

Leonardas Šimutis

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2172 has been issued to tthe undersigned 
to sell beer, at retąjį under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1301 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

Kalbos Visų Liūdnos 
Ir Isteriškos

Pirmiausia kalbėjo p.
Daužvardis. Jis prisipažino,
kad galėjo Lietuva, Latvija ir 
Estija suokalbiauti, bet, girdi, 
ka tai reiškia tokiam dideliam 
kaimynui Sovietų Sąjungai. 
Kitais žodžiais sakant: maža 
tauta tai ir maži griekai Lie
tuvos.

Grigaitis ir Lietuvos 
Sviestas. . .

di
a

—Po priedanga balsavimo 
Lietuvą prijungė prie Rusijos.

—Stalinas matydamas 
vojų iš Hitlerio, būdamas 
dėlių “ubagu” pasigrobė 
baltijos kraštus.

—Pabaltės valstijos ekspor
tuoja 47,500 tonų sviesto, o 
Stalinas tik 14,600 tonų.

Matote, kaip Stalinas bied- 
nas.—Sovietų komisarai dabar 
galės ėsti sviestą.

Vargšas žmogus, jis nesu
pranta to, kad SSSR žmonės 
patys valgo sviestą, o Lietu
vos žmonės turėjo parduoti jį, 
kad Smetonos režimo valdi
ninkus penėti, kad mokestis 
užsimokėti valdžiai, nes kitaip 
žemelę iŠ varžytinių parduos, 

liejo, 
į Sta- 

5 o ta- 
nelai-

kad 
liną 
me, 
mių

įsų

rasęs
senų 
laike 
apie

Jis gaidžio ašaras 
žmonės vistiek žiūri 
kaipo į didelį vyrą, 
girdi, ir yra 
nelaimė.”

Jis pakartojo 
plepalų, ką jau 
Suomijos ir Sovietų karo 
SSSR “silpnumą.”

Davimas Lietuvos žmonėms 
po 30 hektarų žemės buvo 
kietas riešutas. Bet melų mai- 
stras ir čia savo amatą paro
dė. Jis rėkė, kad dabar at
ėmė iki 30 hektarų žemės, o 
vėliau atims ir “likusia že-
mę.

Iš kiek žmonių Lietuvoje 
valdžia galėtų atimti po 30 
hektarų žemės? Juk 30 hekta
rų yra apie 72 akrai žemės, 
o kiek yra Lietuvoj žmonių tu
rinčių daugiau žemės?

Tik dvarininkai, tūli Sme-

■m
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2407 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Av., Borough of Brookllyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
PrCP>iSCS OTTO EUTENEUER 
215 Knickerbocker Ava., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 641 has been issued to the undersigned 
to. sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Jeralcmon )St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises

HARRY IIAGOPEAN 
153 Jeralcmon St., Brooklyn, N.

the

Y.

No. 
has been issued to the undersigned 

• Section 107 
1 Law at 

, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License 
EB 455 1.... ........ ‘
to sell beer, at retail under — 
of the Alcoholic Beverage Control 
598 Clarkson Ave., Borough of 
County of Kings, 
premises . _ . „

JAMES PLACATZIS & S. PARASKERAS 
598 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given (hat License No. 
EB 642 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
83 Wyckoff Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

KARL HABERZETTL
83 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE hereby given that License No. 
EB 2662 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1087 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises '

ARNOLD DERENFELD
1087 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

me dalyvaut šiame piknike, praleisti 
smagiai laiką. — Kom. (180-182)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 707 has been issued to thhe undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1837 Coney 
County of 
premises 

S. & 
1837 Coney

Island Ave., Borough of B’klyn, 
Kings, to be consumed on the

M: DELICATESSEN, INC.
Is. Ave., Brooklyn, N.

SO. BOSTON, MASS.
Sekmadienį, rugpjūčio 4 d. įvyks 

moterų piknikas, Balčiūnienės far- 
moje, Montello. Bus įvairių žaislų, 
skanių valgių, gėrimų ir gera muzi- 
kalė programa. Rengia ALDLD 2 
kp., Moterų Kultūros Kliubas ir ži* 
nyčios Moterų Ratelis. Busas išeis

11:30 vai. ryto nuo Liet. Met. Žiny> 
čios, 2 Atlantic St. — Rengėjos.

(180-182)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugpjūčio 4 d., 10 vai. 
ryto. Lietuvių Kliubo knygyne. Su
sirinkite nariai laiku, nes turime 
svarbių dalykų aptarti. —Kom.

(180-182)
Y.

PRANEŠIMAI IS KITUR
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 5 
d. rugpjūčio, 8 v. v. Liaudies Name. 
Kviečiame draugus skaitlingai daly
vauti, nes pereitas susirinkimas ne
įvyko. Turime svarbių reikalų aptar
ti, ypač prisirengti prie mūsų didžiu
lio dienraščio pikniko. — J. B. Sekr. 

(181-183)

VARPO KEPTUVEU

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

Kuomet iš tiek nedaug svle-. 
to nebeliko nei pusės klausy
tis p. šimučio, tai jaip pasida
rė baisiui pikta.

Pajuodęs, . drebėdamas ir 
nesurišdamas sakinio su saki
niu, pradėjo kalbėti apie viš
tą su vištukais. Audros laike 
vištukai bėgą prie vištos. Su
praskit, Chicagos lietuviai ne
turi nei tiek supratimo kiek 

' maži vištukai, jeigu nebėga 
( po sparnu Leonardo šimučio.

Sakės atvykęs iš 10,000 ma- 
i sinio mitingo. Čia bus jo sva
jota apie 10,000 Sunset Par
ke. Juk niekas nežino apie 

, kį masini mitingą.
Jis rėkė:

to-

—Buvo žmonių, kurie 
susirinkimus, 
užgirta Paleckio

į komunistų 
riuose buvo 
valdžia.

—Buvo ir

ELI RIEK IN
1301 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6933 has been issued o the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law’ at 
1201 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 512 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
Of the Alcoholic Beverage Control Law at 
931 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

ANTON BILL1CIIAK •
931 Atlantic Ave., Brooklyn, <N. Y.

JACK ALTSHULER
1201 Foster Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given 
GB 1878 has been is: 
to 
of 
156 Patehen Avenue, 
County 
premises

Y.

that License No. 
o the undersigned 

Aion 107 
Law at 

Brooklyn, 
off the

sell beer, at retail under Sec 
the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
of Kings, to be consumed

JOHN CORSARO
156 Patchen Ave., Brooklyn, N.

that License No. 
issued to the undersigned 

107 
al 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given 
GB 2219 has been 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control La' 
106 Patchen Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises

GIUSEPPE S P E Z Z ANO 
106 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

ėjo
k li

toKių žmonių, ku
rie per radio kalbėjo, už ko
munistus.

—Buvo trys lietuvių dien
raščiai, bet dviejų netekome.

—Taigi tie, kurie išdrysite 
tuose laikraščiuose skelbtis, 
juose rašysite ir jų klausysite, 
esate išgamos!

—Mes esame pasirengę or
ganizuoti 6-tą kolumną.”

—Taip ir baigė pajuodęs.
Dar kalbėjo Vaidyla, bet 

nieko nepasakė, tik pabėrė 
.desėtką, beprasmių žodžių, ku
ru niekas neklausė.

rezoliucijas. Vie- 
Rusijai,” kitą Se

viena perskaitęs

“Priėmė”
Skaitė dvi 

na “protesto 
kretor. Hull.

Dr. Biežis
paklausė, “kas už, sakykite 
taip”—o priešingų neklausė, 
tik pasakė “nėra”.

ir antroji buvo “pri-

kurie 
nematė

pastebėjo, kad
taip rezoliuci-

ver! ėjas p. A. 
turėjo kalbėti.

Taip 
imta.”

Kai 
niekur
jų priimant.

“Margučio”
Vanagaitis irgi
Bet jis buvo gudresnis, tai at
sisakė dalyvauti. Jo grupė da
vė dainininkų laike progra
mos. Jai tai daugiau plojo, 
kaip kalbėtojam. Rep.

Stiklinis indas, iš kurio karo sekretorius Newton D. Ba
ker 1917 metais traukė “bosus” vyrams, šaukiamiems 
j karą. Dabar šis indas stovi Philadelphijoj, Nepriklau
somybės Salėje. Karo šalininkai jį ir vėl gali panaudoti 
tam pačiam tikslui.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 
of the Alcohdlic Beverage Control Law al 
1 112 86th Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises

under Section
Law 

Brooklyn, 
off the

1112
ABRAHAM RAPOPART 

86th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License, No. 
GB11126 has been issued to tthe , undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
2605 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, lo be consumed off 
premises

JENNIE GOLDBAUM
2605 Bedford Ave.. Brooklyn, N.

the

No. 
undersigned 

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

Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License 
EB 699 has been 
to 
of 
330 
County 
premises

330

LOUIS C. GIANNONE 
Willoughby Rest. & Lunch Bar 

Willoughby Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1818 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
325 Lewis 
County of 
premises

beer, at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law al 

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

Lewis
BELLA II ELLER
■e., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11123 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1065 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

GUSS1E LEVINE
1065 Utica Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given tnat License No. 
GB 2757 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic 
1 172 
County 
premises

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

beer, at

13 roadway 
of the

SAM KROPF
1472 Broadway, Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB- 1’0777 lias been issued lo the undersigned 
to 
of the Alcoholic 
485 Evergreen 1 
County of 
premises 

NATALE GANDOLFO 
485 Evergreen Ave., Brooklyn,

beer, at retail under Section 107 
Beverage Control Law al 
:e.. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
2307 Coney Islaqd 
County of Kings, to be consumed off 
premises

BETTINA 
Exec, of Estate of 

2307 Coney Island Ave.,

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
Av.. Borough of Brooklyn, 

the

MACRI JULIAN 
Lorenzo Julian 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that - License No. 
GB 1958 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Av., Borough of B'klvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

LEO DEEG
901 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1962 has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

to sell beer, at 
of the Alcoholic 
280-2 Fulton Street. 
County of Kings, to 
premises

HARRY G.
& Elizabeth

BLUEMER 
_ __  as Executrix

of Estate of George W. Bluemer 
280-2 Fulton Street, Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1949 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5123—4th Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

ROBERT I. PORTER 
Veteran Foreign Wars Post 986 

5123—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

sell beer, at retail under Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7674 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 858 Glenmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JENNIE KROSNOGIRO 
The Blue Eagle Bar & Grill

858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1353 has been issued to the jindersigned 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage 
802—64th Street,
County of Kings, 
premises 

NORWEGIAN AMERICAN SEAMEN’S 
& GJOA HOLDING CORP.

802 64th St.> Brooklyn, N.

Section 107 
Control Law al 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the4

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage' Control Law at 
9508 Flatlands Ave,. Borough of Brooklyn, 
County of Rings, to be consutned on the 
premises

EVELYN GĘFFKEN ' 
(Adm. Estate of Henry Geffken)

9508 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2246 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed on the 
premises

ANGELO JANNACE
2246 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Pirmadienį, 5 d. rugpjūčio yra 

šaukiamas visuotinas mūsų organi
zacijų narių ir “Laisvės” skaitytojų 
susirinkimas dėlei “Laisvės” pikni
ko, Bus svarbių reikalų. Būtinai da
lyvaukite delegatai ir minėti organi
zacijų nariai. —A. S. Sekr.

(181-183)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1103 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic ,Beverage Control Law at

Aveunc, Borough of ’ Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

232 Troy 
County of 
premises

JAMES ROTELO
232 Troy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 502 has been 

sell 
the

beer at 
Alcoholic 

701 Blake 
County of 
premises

Avenue, 
Kings, to

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

pu ILIP
701 Blake Avė.,

BLUME
Brooklyn, N. Y.

hereby given that Incense No. 
2830 lias been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law al 

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

NOTICI' 
EB

307
County 
premises

LOUIS LIPSHITZ & ROSE JANOVER
397 Ave. P, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law al 
Brooklyn, 

the

of the 
411 Utica 
County of 
premises

Utica

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed on

DINABURG’S INC.
ive., Brooklyn, N.

No.

ROCHESTER, N. Y.
DLK Gedemino Draugystė rengia 

didelį pikniką, rugpjūčio 4 d., Mar
kevičių ūkėje. Katrie važiuosite j 
pikniką, komisija prašo, kad susto
tume! prie 
tuos katrie 
sirinkite 12 
pietų. Jeigu
rinkite į Gedemino svetainę, galė
sime smagiai laiką praleisti. — N. 
Švediene. (180-182)

Gedemino Svet., paimti 
neturi automobilių. Su- 
val. dieną iki 2 vai. po 
įvyktų lietaus, tai susi-

MONTELLO, MASS.
Rugpjūčio 3 ir 4 dd. įvyks pikni

kas, Liet. Taut. Namo Parke. Ruo
šia Pasaulinė Darbininkiška Organi
zacija. Pelnas skiriamas darbininkų 
reikalams. Visi darbininkai ir biznie
riai, vietiniai ir iš apylinkės prašo-

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street

Arti Central Skvero
CAMBRIDGE, MASS.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al ] 
396 Flatbush Av. Ext., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

EXTENSION TOBACCONISTS, INC. 
396 Flatbush Ave. Extension, B’klyn, N.Y. S

Tel.: TRObridgo 6330
, OFISO VALANDOS:

2-4 ir 6-8 vakare
Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte J,

a

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 C^Re, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

NOTICE
EB 658 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
2405- 86th 
County of. 
premises

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

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be 'consumed on the

DAVID GEDULD
2405—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 787 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
558 Powell 
County of 
premises

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

Beverage Control Law al 
Street, Borougho of Brooklyn, 

Kings, to
of

be consumed on the

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

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

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

ĮSIGYKITE DABAR
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.558 Powell Tel.: STagg 2-3842
No. &■ ■H

ŽIEDAI
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Telefonas: Humboldt 2-7984

NEWARK, N. J.

Clement VokietaitisY.

LIETUVIS ADVOKATAS

Tel. Triangle 5-8622 ROBERT
UPTONTel. Evergreen 8-7179

TRADE IT IN FOR A 1

ANNY 
St..

SAMUEL KOCH 
East Avenue & I) Street Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE 
EB 
to

ROSE KELLNER
479 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y

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

sell 
the
Siegel

LEONARD DAMATO
608 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2844 has been issued to the undersigned 
to

SPATZ
Brooklyn, N.

S

532 Grand Street, Brooklyn

Tel. Stagg 2-2178
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

NOTICE is hereby given that License 
EB 1373 has been issued to the undersi 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 East New York Av., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the

beer, at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law al 

2213 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed on the 
premises

ROYAL DELICATESSEN CO.. INC.
2213 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

beer, ai 
A leoholie

.Street,
County of Kings, 
premises

BENJAMIN & JOSEPH.BERGER 
Berger & Son

13 Siegel St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given tfiat License No. 
EB 4 15 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
East Ave. & I) Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
479 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

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

50 COURT STREET 
Brooklyn, N, Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

LifUVISM
Geriausia duona
•.SCHOLES BAKING

your old Watch 
is wotfIt. mansuA

I7JEWEL

Bulovą!
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir perfekto

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

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe
Graham & Manhattan Avės.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2848 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2576 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises
CHRIS HOUGHTALING & VICTOR NELSON 

(Gotham Bowling Alleys)
2576 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus. .
Tel. EVer green 4-8802- . Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

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

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

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

VALANDOS: 9 A. M.-8 P. M.; Sek
madieniais: 9 A. M.-2 P. M.
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RYTOJ VISI Į “LAISVES” 
TRAUKINIO EKSKURSIJA!

_______ __ m-------------------------------------------------

Pardavė “Daily 
Workerj”

Iki Linksnio Pasimatymo Rytoj
Rytoj, sekamdienį, rugpjū

čio 4 d., yra geriausia proga 
visiems draugams, draugėms, 
laisvę ir lietuvių liaudį mylin
tiems pasimatyti, pasidžiaugti 
vėliausiais įvykiais ir pasikal
bėti.

Rytoj metinė dienraščio 
“Laisvės” traukinio ekskursi
ja į Nolans Point Parką, prie 
Hopatcong ežero, New Jersey 
valstijoj. Ekskursijos trauki
nys išeis iš Jersey City Termi
nai lygiai, kaip 9 valandą ry
to, pagal “Daylight Saving 
Time.” Jis padarys apsistoji
mus East 22nd St., Bayonne, 
kaip 9:15 vaandą; Elizabeth- 
port — 9:20 vai. ir Elizabeth 
9:25. Iš Newarko specialis 
traukinys išeis nuo Broad sto
ties 9 valandą ir Elizabethe jis 
susijungs. Iš Brooklyno, New 
Yorko reikia susirinkti nevė
liau 8:45 prie Liberty St. Fer
ry, Hudson upės, iš kur ferry 
laivas perveš j New Jersey pu
sę.

Visi keliauninkai turi būti 
laiku, nes traukinys nelauks.

Kelionė bus smagi ir links

ma. Traukinys vyksta ypatin
gai gražiomis vietomis. Jis 
truks nuo dviejų iki trijų va- 

, landų.
Nolans Parke yra daug sta 

: lų, suolų ir gražių medžių.
Ežeras didelis ir kas nori, tai 
galės saldžiame vandenyj ge
rai pasimaudyti. Rengėjai tu
rės tinkamų valgių, gėrimų ir 
šokiams muziką. Iš parko 
traukinys atgal gris kaip 8 :30 
vai. vakare.

Ekskursiją rengia New Jer
sey valstijos darbininkiškos or
ganizacijos ir dienraštis “Lai
svė. ” Visas pelnas skiriamas 
dienraščio naudai.

Ant traukinio važiuojant j 
parka ir atgal visi keliaunin
kai bus aprūpinti gėrimais, 
valgiu ir šaltakoše.

Taigi, bus visi parankumai, 
o kelionės bilietas tik vienas 
doleris į abidvi puses. Todėl, 
kas nenusipirkote bilietų iš- 
kalno, tai nurodytu laiku bū* 
kite vietose ir ten gausite bi
lietus.

Visus ir visas kviečia dien-
I rastis “Laisve.”

Mergina Dar Tik 18 Mėty, o Daug Vargo

Vėl Nusižudė iš Garsių 
New Yorko Kambarių

Trys metai atgal plačiai N. 
Yorką ir visą šalį sujudino kri- 
minalystė, kada Robert Ir
ving, skulptorius, nužudė gra
žuolę Veronica Gedeon, jos 
motiną ir įnamį.

Dabar vėl iš tų pat kamba
rių, 318 E. 50th St., iššoko 
pro langą Sidney Pilie, 55 me
tų vyras ir užsimušė. Sako, 
kad Pilie traukė nemorališkus 
paveikslus, užsiimdinėjo viso
kiomis panašiomis profesijo
mis ir gerai gyveno. Jis už 
kambarius mokėjo į mėnesį 
$48.

Kiek laiko atgal policija su
areštavo Floridoj vaikėzą par
davinėjant nemorališko turinio 
paveikslus. Tas atvedė prie to. 
kad ju gamintojas yra S. Pi
lie. Policija pribuvo į jo apart- 
mentą, padarė kratą, surado 
kėlės paveikslu traukimo ma
šinėles, išdirbimo paveikslų 
prietaisus, nemoralio turinio 
filmas ir kitų panašių dalykų. 
Kada policija pareikalavo po
ną Pilie, kad jis eitų su ja į 
stotį, tai jis 'apsirengė, nuėjo 
į virtuvę neva gazą užsukti ir 
pro langa iššoko iš penkto 
aukšto. Pilie užsimušė ant vie
tos.

Iki šiol “Daily Worker” ir 
“Sunday Worker” buvo ko
munistų Partijos nuosavybė ir 
juos tiesiog leido partija. Bet 
dėl susidėjusių aplinkybių Ko
munistų Partija pardavė “Dai
ly Worker” ir “Sunday Wor- 
kerį” į privatines rankas. Nu
pirko progresyvės trys mote
rys: Ferdinandą W. Reed, 
Caro Lloyd Strobell ir Susan 
H. Woodruff. Jos davė pareiš
kimą, kad laikraščiai prisilai
kys Amerikos spaudos laisvės 
tradicijų ir tarnaus Amerikos 
liaudžiai..

Gatvekaris ant 93rd St., Co
rona, užmušė Agnes Hart, 56 
metų moterį.

Sušaudė iš Automobiliaus
Greitai važiuojantis auto 

mobilius praūžė pro Kerbei 
karčiamą ant Delaney ir Wil
lett gatvių. Tuo kartu pasipy
lė kulkų lietus ir ramiai sėdė
jęs kėdėj B. Krakower sukniu
bo šešių kulkų suvarstytas. 
Krakower buvo gražiai apsi
rengęs, su deimonto žiedu. Jis 
gyveno brangiuose kambariuo
se su savo žmona ir 3 m. dūk 
ra. Pirmiau jos sėdėjo kalėji 
me už užpuolimą.

Miestas Nuperka 
Namus

Miestas statys Kingsbo- 
rough valdiškus namus, tarpe 
Pacific ir Bergen, Rochester ir 
Buffalo gatvių. Todėl nuperka 
nuo 228 namų savininkų jų 
namus. Pagal teisėjo patvar
kymą visi savininkai bendrai 
turi gauti $1,726,210 už savo 
nuosavybę.

Bet nevisi savininkai sutin
ka. Penkiasdešimts savininkų 
sako, kad jų namai daugiau 
verti, kaip jiems siūlo. Dar 
daugiau, išsikraustymas ir su
trukdymas tūlų biznio jiems 
neša nuostolių. Todėl jie rei
kalauja daugiau. Kol kas eina 
tarpe miesto ir tų savininkų 
teismas.

Buvo Pavogę Kulkasvaidžius
............ ....... «

New Yorko prieplaukoj 
prie Pier 90, kraunama į lai 
va Anglijai kulkasvaidžiai 
Thompson rūšies. Kaž kas bu
vo pavogęs 10 kulkasvaidžių 
Labai sujudo policija ir tik pc 
ilgo jieškojimo juos surado 
antroj upės pusėj, ant Penn 
sylvania gelžkelio kompanijos 
baržos paslėptus. Matyti, kad 
kas nors norėjo arba jais pa- 
sinauduoti, arba jų rūšį ištirti

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

F. W. SHALINS
(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

J. GARŠVA
GraboHus-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- 
šokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

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

Kada Lietuvoj liaudis nuta
rė įsteigti Sovietinę santvarką, 
panaikinti privatinę nuosavy
bę, paimti į liaudies nuosavy
bę bankus, žemes, miškus, van
denis, fabrikus, dirbtuves, tai 
tą padalė savo naudai, milži
niškos didžiumos gyventojų 
naudai.

Žinoma, tokia santvarka ne
patinka kapitalistams, dvar
poniams, buvusiems Smetonos 
valdininkams, jų pakalikams. 
Tas nepatinka ir Amerikoj 
tiems lietuviams, kurie buvo 
šalininkai išnaudojimo lietuvių 
darbo žmonių. Nepatinka 
kai kuriems Brooklyno saldai
nių ir šaltakošės pardavinėto
jams. Vienas Williamsburghe 
lietuvis turi kelių desėtkų mi
nučių radio valandą. Jis nuo
latos verkia fašistinės, sme
toniškos santvarkos. Mat, pat
sai nėra darbininkas, tai dar
bininko reikalai jam ir yra 
svetimi.

Bet kitaip į tai atsineša dar
bo lietuviai? Jiems patinka 
nauja Lietuvoj santvarka, nes 
tai ji yra jų santvarka. Tokia 
santvarka patinka kiekvie
nam, kuris nenori iš kito pra
kaito gyventi.

Paimkime, kad ir tokią 
amerikietę merginą Miss 
Jones, kuri štai federalės val
džios teismabutyj, kongreso 
komisijai, liudijo, kada ap
klausinėje, kodėl ji “hitch
hike” (ant kelių prašėsi pa
vežti). Mergina sakė, kad ji 
dar tik 18-kos metų, o jau iš- 
vandravojo 46 valstijas, veik 
visas Jungtines Valstijas, dar
bo bejieškodama, tik Wash
ington ir Oregon valstijose dar 
nebuvo.

Raudonasis Kryžius Jau 
Sukėlė $1,767,926 Auku
Raudonojo Kryžiaus Sky

rius New Yorke skelbia, kad 
jau sukėlė aukomis $1,767,- 
926. Tai dar neviskas, siekia
ma sukelti iki $2,000,000 pi
nigais. Tuo pat kartu jau su
rinkta 8,924 įvairūs dalykai iš 
drabužių ir kitų reikmenų. Sa
ko, kad tai bus pasiųsta nuo 
karo nukentėjusiems.

Daugiau Mokyti Vaikus

A. Brazauskas Jau Sveikas
Plačiai Amerikos lietuviams 

žinomas atletas-ristikas Anta
nas Brazauskas buvo sunkiai 
užsigavęs besirisdamas ir sir
go apie metus laiko, gulėjo 
ant patalo. Dabar jau pasvei
ko ir gavo darbą siuvimo in
dustrijoje.

Brazauskas sakosi esąs am
žinai pažeistas ir daugiau ne
galėsiąs ristis. Džiaugiasi išsi
laikęs gyvas ir atgavęs sveika
tą, kad jau gali dirbti.

Apiplėšė Automobiliu je
Jeannette Sarakov ir Wal

ter Linl^ vežė Amalgamated 
Cleaners & Dyers Co. pinigus 
i banką, bet kaip 2 vai. dieną 
jie buvo sulaikyti ant Manida 
St. Plėšikai atėmė nuo ių $104 
pinigais, pačiupo nuo ju auto- 
mobiliaus elektros sriovės rak
tą ir pabėgo.

Šokikė Girta Važinėjo

Mergina gimus Maine vals
tijoj. Neturėdama darbo ji ir 
jos draugė leidosi ‘hitch-hike’ 
pagelba į kelionę, nes jos abi 
turėjo tik $5. Pasiekė Bosto
ną, kokiam laikui t£n rado 
darbą. Bet darbas greitai bai
gėsi. Tada jos “hitch-hike” 
pagelba pasiekė St. Louis mie
stą, ten trumpam laikui gavo 
darbą viešbutyj, bet ir tas 
baigėsi. Kada pasiekė Los 
Angeles, tai jos draugė susi
rado vaikiną ir apsivedė. Vie
na Miss Jones leidosi toliau 
duonos jieškodama. Jai teko 
visokių darbu dirbti. O dabar 
neturi nei pinigų, nei darbo. 
Ką tokia mergina pasakytų 
apie sovietinę santvarką, kada 
jai išaiškintų, kad sovietinėj 
Lietuvoj kiekvienam darbinin
kui ir darbininkei valstybė

Policija sulaikė geltonplau
kę Barbarą Crag, 22 metų, 
kuri pasisakė, kad ji yra šo
kikė. Policija sako, kad ji gir
ta važiavo, sukulė kelis kitų 
žmonių automobilius, “šokti, 
girtai gal ir galima, bet ne 
automobilių valdyti'”—pareiš
kė policininkas.

Vaikus reikia daugiau mo
kyti, negu bausti. Tai jau šim
tus kartų įrodyta, kad geriau
sias auklėjimas. Kur tėvai sa- 
Vo vaikus mokina, jiems daly
kus aiškina, tai vaikai daug 
protingesni ir moka elgtis, 
kaip “senukai.”

Ypatingai tas retkalinga 
mieste. Vaikas išeina į gatvę, 
pasirito jo bolė ant gatvės, tat 
jis ir vejasi ją, tuo kartu jam 
bolė brangesnė už gyvastį. Se
ni automobilistai sako: “Jeigu 
išsirito skersai kelią bolė, tai 
būk tikras, kad paskui ją išsi
ris vienas arba keli vaikai.” 
Kas tos taisyklės neprisilaiko, 
tas dažnai atsiduria bėdoj.

Arba karščiai priverčia vai
kus rūpintis surasti atsivėdi- 
nimą. O tas surišta su pavo
jum. štai Rose Feely, 518 
Sterling Sf., Brooklyne, pati 
nuėjo pamokėti gazo bilą, o 
savo tris berniukus tarpe 5 ir 
9 metų paliko. Jie pasiekė 
Prospect Parką ir nuėjo eže
ran maudytis. Ežero dugnas 
klampus, abu vyresni berniu
kai užklimpo ir atsidūrė pavo
juje. Beklampodami giliau nu
ėjo. Laimė, kad ant žolės gu
lėjo John Witkoski, 23 metų 
vyras, kuris išgirdęs mažiau
sio šauksmą, puolė vandenin, 
pirmiau ištraukė John, 7 me
tų vaiką, o paskui po ilgoko 
nardymo išvilko ir James, 9 
metų. James tik po sunkaus 
policininko ir daktarų darbo 
atgaivintas.

“Stebuklingas” Kūdikis 
Auga 

t

Balandžio 10 d. gimė Regi
nos ir Saul Strelizu šeimoj, 
218 Linden Blvd.,' Brooklyne, 
mergaitė Patricia, kuri svėrė 
tik 1 svarą ir 9 uncijas. Ji 
buvo tik 11 colių aukščio.

Greitasis traukinys iš New 
York Central, kuris padaro 
kelionę į Chicago į 17 valan
dų, per metus pervežė 127,r 
514 keliauninkų.

New Yorko Mieste Pastatė 
Kom. Partija Kandidatus
New Yorko valstijos Komu

nistų Partija stato apie 60 iš
tikimų darbo žmonėms kandi
datų. Dabar eina rinkimas pa
rašų, kad kandidatai būtų pa
dėti ant balotų.

Vagis Neva Biznierius
Astoria teismabutyj teisia

mas Peter Trapani, 17 metų 
vaikėzas. Prieš jį iškelta ap
kaltinimas, kad jis vagystę 
pridengė “pedleryste.” Pagal 
policininko Frann Germano 
liudymą, jis pavogęs $250 
brangadaikčių iš 11-01 —36th 
St. Kaltinimasis pardavinėjo 
vaisius. Sako,- kad jis neva 
savo biznio išgarsinimo kortas 
išnešiodavęs ir kur rasdavo 
atdarus namus, tai atlikdavo 
vagystes.

SUSIRGO d. ŠOLOMS- 
KIENe

Trečiadienį susirgo K. šo- 
lomskienė, skauda kaklą ir 
pasireiškė patinimas. Buvo pas 
gydytoją. Sako, kad veikiau
siai iš priežasties smarkiai be
sikeičiančio oro. Linkime grei
tai pasveikti.

Rep.

BROOKLYN, N. Y.

LMS Centro Komjteto susi
rinkimas neįvyks šį sekmadie
nį, nes visi važiuoja į New 
Jersey ekskursiją. Susirinki
mas įvyks rugpjūčio 11-tą.

Sekr.

Didelis Gaisras
Iškilo didelis gaisras Port 

Line Ltd tavorinių laivų sto- 
tyj, prie Congress gatvės, ant 
East Upės. Gaisras buvo dide
lis, kad jį begesinant net 12 
ugnegesių pritroško.

Po trijų mėnesių mergaitė 
jau sveria 5 svarus ir 8 un
cijas ir auga gerai; Mergaitė 
miega, valgo, kaip pridera. 
Yra po Dr. Gamrin priežiūra 
ir jis sako, kad tas “stebuklin
gai” mažhs kūdikis vystosi pil
nai normališkai.

gvarantuoja darbą? Kad ten 
nereikia rūpintis, kad iš prie
žasties darbo neturėjimo ne
teks vargti ir vandravoti.

Ecuador, Pietų Amerikos 
respublika, pasitrauks iš Pa
saulinės Parodos, sako todėl, 
kad neužtektinai garsina Pa
namos skrybėlės.

Gerai Prižvėjojo
Clarence Heding turėjo di

delį pasisekimą žvejodamas su 
meškere Bay Head užlajoj. Jis 
pagavo net 26 pusėtino dydžio 
žuvis, kurių didžiausia svėrė 
121/9 svarų. Reiškia, kaip ka
da ir su meškere galima žuvų 
primeškerioti, o ne tik sma
giai laiką praleisti.

PARDAVIMAI
Parsiduoda piano - accordian, ma

žai vartotas, gerame stovyje. Par
duodu pigiai. Galima matyti vaka
rais tarp 6 ir 8 vai. — F. P., 95 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

(182-183)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoia penki dideli ir švie

sūs kambariai su maudyne. Kaina 
žema. Patogus privažiavimas — po
žeminiu traukiniu 14th St. ir Wil
son gatvekariu. Ridgewood dalyje. 
Kreipkitės pas Kazimierą Deguti, 
306 Union Ave. (Barber Shop), 
Brooklyn, N. Y. (182-183)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

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

• Manhattan Liquor Store
: 264 Grand St. Brooklyn. N. Y
• (Kampas Roebling St.)

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

e Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
• nūs iV Likerius Reikia Pirkti Patin- ,
• karnoj Krautuvėj

• Manhattan Liquor Store

• Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuve Williamsburgh’e

WAS

rMCMr(MDiniLUMC»

Calverts
"Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GftRIMŲ

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tel Ev 7.3451 Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

.•.vXXCA A 'SsMOOK-'S

fe. Z.

.į? *
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Įm » j

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTAI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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