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KRISLAI
“LDS Paveiksluose”.
Penktasis Seimas Brooklyne. 
Sportininkai ir Menininkai. 
Kas Mums Labiausiai Rūpi. 
Kas Rūpi Kunigams-Fašis- 

tams-Socialistams ?
Rašo R. Mizara

jie atvaiz- 
dešimties 

ir pusės) 
veiklą.

Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimas išleido gražtj albumą, 
pavadintą LDS Paveiksluose. 
Tai didelio formato 64 pusla
pių leidinys. Apie du trečda
liai vietos užima paveikslai— 
pavienitj veikėjų ir grupėmis | 
—ir apie vienas trečdalis pa
aukotas raštui.

Bet raštas ir paveikslai pas
klaidyti taip, kad 
duoja kiekvienų 
(faktinai: devyniij 
metų organizacijos

Technikinis apdirbimas taip
gi labai gražus. Visas dalykas 
nepaprastai patrauklus ir įdo
mus. Kiekvienas, kuris šį al- 
'bumą gaus, džiaugsis ir po- 

4 . draug turės gražų iliustruotą 
dokumentą apie organizaciją, 
kuri šiemet švenčia savo de
šimties metii sukaktį.

Patartina kiekvienam albu
mą įsigyti. Kopijos kaina 50c. 
Gaunamas LDS raštinėje: 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Podraug tenka priminti, 
kad už savaitės Brooklyne 

<

sivienijimo penktasis seimas.
Tai bus nepaprasta sueiga 

daugelio LDS veikėjų iš visų 
šalies kampų. Brooklyniečiai, 
vadinasi, turės daug svečių.

Privalome gražiai juos pa
sitikti, svetingai 
draugiškai išleisti, 
viską, kad 
nesiskųstų brooklyniečių 
svetingumu.

priimti ir 
Darykime 

svečiai-delegatai 
ne-

Suvažiuos daug ir mūsų jau
nimo — sportininku, veikėjų, 
menininkų. Brooklyne įvyks 
lenktynės sporte; taipgi čia 
įvyks Lietuvių Meno Sąjungos 
suvažiavimas (po LDS Sei
mo). ...

Kaip matome, brooklynie- 
čiai tnres didelės laimės susi
tikti su retais ir svarbiais sve
čiais, kurie čion suvažiuos ne 
savo asmeniniais reikalais, bet 
visuomeniniais.

I
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Amerikoje 
demokratinė san-

Valstijos yra mū-
Mes čia esame

Mums rūpi .kad mūsų šalis 
neįsiveltu į pasaulni kara. 
Mums rūpi, juo greičiau tai
ka įvykdvt visame nasaulvie. 
Mums rūpi, kad 
viešnatautų 
tvarka.

Jungtinės 
sų kraštas, 
praleidę didesnę pusę savo 
amžiaus ir čia gyvensime ir 
mirsime.

Dėl to mes tiek daug rūpi
namės ir rūpinsimės mūsų 
krašto dabartimi ir ateitimi. 
Del to mes veikiame, kad šio
je salyje neįsigalėtų fašizmas, 
kuris sunaikintų viską, už ką 
Amerikos žmonės per ilgą lai
ką kovojo.

«

Bet yra dalis žmonių, ku
rie nori mūsų krašta įtraukti 
i karą. Ir jie tam dirba suši
lę. Jie daro viską, kad Ame
rikoje suvaržius žmonių judė
jimą. Jie nori pakirsti demo
kratinę santvarką, užduoti 
smūgį garbingoms mūsų kraš
to tradicijoms.

Prieš tokius žmones mes ko
vojame. Prieš tokį judėjimą 
mes negalime užsimerkti.

X.i

Lietuviai kunigai ir fašistai 
šiandien- deda viltį nazių Vo
kietijoje. Jie mano, Hitleris 
jiems laimę atneš; Hitleris pa
skelbsiąs karą Sovietų Sąjun
gai ir Lietuvą “išvaduos.” 

šitai idėjai pritaria ir 
cialistai ir trockistai. Jie 
šiandien veikia išvien tam 
čiam tikslui—Smetonai į Lie
tuvą grąžinti.

so- 
visi 
pa-

Matysime, jie rinks Ameri
koje aukas ir siųs Vokietijo
je esantiems smetonininkams. 
Jie stiprins hitlerizmą tenai, 
o Amerikoje skelbsis, kad ir

jie kovoją už demokratiją !. . . 
Prieš tokį kunigų-fašistų-socia- 
listų žygį kovos kiekvienas do
ras Amerikos lietuvis!

Athenai, rugpj. 16.—Grai
kija mobilizuoja visą savo 
armij ą ir laivyną ' atmušt 
grūmojančią jai Italiją.

ORAS. — Apsiniaukę, ne- 
, karšta.

■/mimu >

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

VILNIUS OFICIALE SOSTINE TARYBINĖS LIETUVOS
El

KONGRESAS LEIDŽIA PREZIDENTUI 
IMT MIUCIJA Į KARO TARNYBĄ

ANGLIJA SIŪLO SALAS MAINAIS UŽ 
AMERIKOS KARINIUS LAIVUS

Tai Bus Grasinimas Loty
niškai Amerikai, Sako Kon- 

gresmanas Marcantonio
Washington. — Jungti

nių Valstijų kongreso at
stovų rūmas rugpj. 15 d. 
nutarė 322 balsais prieš 33 
duot prezidentui galią pa
imt vieniems metams visų 
valstijų miliciją j verstiną 
karinę tarnybą ir leist pre
zidentui siųst šią kariuome
nę į bile šalį Centralineje ir 
Pietinėje Amerikoje. Šitaip 
prezidentas galėtų panaudot 
360 tūkstančių milicininkų 
bile kur visame amerikinia
me žemyne.

Kongresmanas Marcanto
nio persergėjo kongresą, 
kad respublikos Pietinėje ir 
Centralineje Amerikoje žiū
rės į tokį tarimą kaip į 
“grūmojantį imperialistinį 
Jungtinių Valstijų pasimo- 
jimą prieš jas.”

Dauguma kongresmanų 
atmetė republikono kon- 
gresmano Millerio pataisy
mą — nevartot Amerikos 
milicininkų jokiame kitame 
krašte, apart Jungtinių val
stijų žemių. Pirmiau sena
tas 39 balsais prieš 38 at
metė tokį pat pataisymą.

Dabar senatas ir kongre
so atstovų rūmas bendrai 
išlygins kai kuriuos skirtu
mus kas liečia milicijos mo
bilizavimą ir, suprantama, 
duos prezidentui teisę var- 
tot miliciją kaipo armiją ne 
tik Jungtinėse Valstijose, 
bet ir visoje Lotyniškoje 
Amerikoje.

164,179 Lietuvos Bežemiai 
Ir Mažažemiai Prašo Žemės 

Iš Tarybinės Valdžios
Kaunas. — Tarybinės 

Lietuvos žemės komisija 
praneša, kad iki rugpjūčio 
12 d. buvo užbaigta sužiū
rėjimas 30,850 ūkių, kuriuos 
paliečia žemės pertvarky
mai, daromi Socialistinės 
Lietuvos vyriausybės.

Iki šiol vyriausybe gavo 
164,179 prašymus nuo be
žemių ir mažažemių duot 
jiem žemės.

Apskričių komisijos ištirs 
ir apsvarstys visus tokius 
prašymus iki rugpjūčio 
mėn. 16-tos dienos.

Italai Sumuša Anglus
London, rugpj. 16. — An

glų valdžia pripažįsta, kad 
italai Angliškoje Somali jo
je grumiasi vis arčiau Ber- 
beros prieplaukos miesto ir 
kad anglų padėtis tenai pa
sidarė jau kritiškai sunki.

Rumunija Nežada Užleis! 
Vengrijai Transylvaniją
Bucharest, Rumunija, 

rugp. 16. — Prasidėjo dery
bos tarp Rumunijos ir Ven
grijos įgaliotinių. Svarsto
ma Vengrijos reikalavimas, 
kad Rumunija perleistų 
Vengrijai provinciją Tran- 
sylvaniją.—Vengrai sudaro 
daugumą gyventojų toje 
provincijoje.

Paskutinios žinios sako, 
kad Rumunija siūlo tik ap- 
simainyt gyventojais: tegul 
vengrai iš Transylvanijos 
persikrausto į Vengriją, o 
rumunai persikraustys1 iš 
Vengrijos į Rumuniją.

Rumunų valdžia jau neža
da užleist Vengrijai jokį 
Transylvanijos sklypą.

Tuo tarpu abidvi šalys 
mobilizuoja savo armijas.-

Italija Skandina 
Ir Grobia Grai- 

kijos Laivus
Athenai, Graikija, rugpj. 

16. — Kariniai orlaiviai be- 
ženklų, kokiai šaliai jie pri
klauso, bombardavo šian
dien du karinius Graikijos 
laivus naikintuvus.

Vakar submarinas, taipgi 
be ženklų, kokiai šaliai jis 
priklauso, paskandino Grai
kijos šarvuotlaivį “Heile.”

Tie slapukai orlaiviai ir 
submarinas yra Italijos 
ro pabūklai, kaip visi 
pranta Graikijoje.

Italijos karo laivas 
grobė vieną keleivinį Grai
kijos laivą ir nusivarė jį į 
Italijos salą Palermo.

Italų orlaiviai bombardai 
vo ekskursinį graikų laivą 
atviroj jūroj.

ka- 
su-

pa-

ITALAI ŠAUKIA PRIEŠ 
GRAIKIJĄ KAIP AN

GLŲ TALKININKĘ
Roma, rugpj. 16. — Val

diška Italijos spauda kelia 
vis smarkesnį lermą prieš 
Graikiją; rašo, kad Graikija 
leidžia Anglijos karo laivam 
naudotis Salonika ir kito
mis graikų prieplaukomis ir 
kad patys Graikijos laivai 
tarnauja Anglijai kaip šni
pinėtoj ai prieš Italiją.

Italų laikraščiai šaukia 
užimt Graikijos salą Korfu, 
karo laivų stovyklą Saloni- 
ką, Epirą ir visą Graikijos 
ruožtą palei Adriatiko Ju
kų. /

Italai įtaria, kad tai, gir
di, anglų submarinaš nus
kandinęs Graikijos šarvuot
laivį “Heile.” •

Norintieji Važiuot Lietuvon 
Turės Gaut Praleidimus 

iš Sovietų Konsulų,
Vilnius Oficialiai Paskelbtas Socialistinės Lietuvos 

Sostine; Valdžios įstaigos Keliasi iš Kauno į Vilnių

Stockholm, Švedija, rugpj. 15.—Pranešama, kad So
cialistine Tarybų Lietuva, Latvija ir Estonija1 išleido pa
tvarkymą, jog norintieji iš svetur grįžt šių trijų kraštų 
piliečiai turės gaut praleidimus-vizas tiktai iš Sovietų 
Sąjungos konsulatų arba sovietinių atstovybių užsieniuos.

Taigi amerikiečiai lietuviai, norėdami vykt į Lietuvą, 
turės kreiptis tiktai į Sovetų konsulus Jungtinėse Vals
tijose.

Senųjų Lietuvos, Latvijos ir Estonijos konsulatų iš
duoti po liepos 8-tos dienos praleidimai į tuos kraštus 
bus laikomi beverčiais. Jeigu praleidimai gauti iš senų
jų konsulatų pirm liepos 8 d., tai su jais dar galima bus 
važiuot į Lietuvąj Latviją ar Estoniją.

Vilnius tapo oficialiai paskelbtas kaipo sostine So
cialistines Tarybų Lietuvos Respublikos.

Vyriausybes įstaigos jau kraustomos mažu-pamažu 
iš Kauno į Vilnių.

KAS BUVO LIETUVOS LIAUDIES SE1 
M0 DELEGATAIS AUKŠČIAUSIOJE 

SOVIETŲ TARYBOJE MASKVOJE
*

Kaunas.—Sugrįžo iš Mas
kvos Liaudies-Seimo išrink
toji Lietuvos delegacija pra
šyti Aukščiausią Sovietų Są
jungos Tarybą .priimti Lie
tuvos Socialistinę Tarybų 
Respubliką į Sovietų Są
jungą. Buvo išvykę šie 
delegatai: Justas Paleckis, 
Liudas Adomauskis, Matas 
Mickis, Antanas Venclova, 
generolas Vincas Vitkaus
kas, Karolis Didžiulis, Liu
das Gira, Motiejus Šumaus- 
kas, Petras Cvirka, Kazys 
Petrauskas, Pranas Ziber- 
tas, Stasė Vaineikienė, Ado
mas, Viktoras Ditkevičius,
Pranas Petrauskas, Juozas gai pasitikta Vilniuje.

10,000 LIETUVOS MOKYTOJU SUVAŽIAVĘ 
KAUNE SVARSTO ŠVIETIMO DARBUS

(Kablegrama “Laisvei”)
Kaunas. — Darbo unijos 

ir švietimo ministerija rug- 
pjūtyj sušaukė mokytojų 
suvažiavimą iš visos Lietu
vos. Suvažiavimas atsidarė 
rugpjūčio 14 d. Sportų Salė
je, didžiausioje svetainėje 
Kaune.

S u v a ž i avime dalyvauja 
daugiau kaip 10 tūkstančių 
mokytojų iš visų Lietuvos 
kampų.

Suvažiavimą atidarė švie
timo ministeris Antanas 
Venclova. Savo kalboje jis 
pabrėžė naujus švietybos 
uždavinius, kuriuos turės 
išspręst apšvietos darbuoto
jai Socialistinėje Tarybų 
Lietuvoje. Venclova atžymė
jo, kad reikės išvystyti lie
tuvių kultūrą, kurios pavi
dalas bus tautinis, o turinys 
tarptautinis.

šiam didžiam ’ mokytojų 
'suvažiavimui buvo išduotas tas į Angliją.

Demskis, Marija Kutraitė 
ir Birutė Abdulskaitė.

Anksčiau, liepos 29 d., iš
vyko delegatė Salomėja Ne
ris ir “Eltos” direktorius 
Kostas Korsakas.

Drauge su delegacija dar 
buvo išvykęs Seimo atstovas 
Ant. Sniečkus, Seimo rink, 
komisijos pirmininkas Vla
das Niunka, spaudos atsto
vai Henrikas Zimanas ir 
Eugenijus Vicas ir delegatų 
žmonos Paleckienė, Venclo
vienė, Vitkauskienė ir Šu- 
mauskiene, Vytautas Palec
kis ir kt.

Delegacija buvo iškilmin- 

raportas, kokį darbą moky
tojai Tarybinėje Lietuvoje 
turės atlikti, idant ir visus 
suaugusius žmones išmokint 
skaityt ir rašyt.

Suvažiavimui taipgi buvo 
išdėstyta, ką sako Leninas 
ir Stalinas apie pradinės 
mokyklos mokytoją ir apie 
socialistinius švietimo pa
matus mokyklose.

Visi dešimt tūkstančių 
mokytojų sų giliausiu žin
geidumu klausėsi tų rapor
tų.

Amerikiečiu Kraujas Su
žeistiems Anglams

New York.— Jau 23 ame
rikiečiai, atėję į Presbyte
rian Ligoninę, aukojo po 
puskvort^ savo kraujo per
leist sužeistiem anglų ka
riam bei lakūnam. Aukotas 
kraujas, nupilamas į tam 
tikrus indus ir bus persiųs-

a

Didžiulė Amerikos Valdžios 
Dovana Fabrikantams

Washington, rugpj. 16. — 
Amerikos valdžia padarė 
tokią sutartį su Chryslerio 
automobilių korporacija:

Valdžia paskolins korpo
racijai 20 milionų dolerių 
pastatyt fabriką tankams 
budavoti. Korporacija užra
šys fabriką valdžiai, bet 
valdžia tuojau paršamdys 
korporacijai fabriką neri
botam laikui, ir korporacija 
mokės tiktai vieną dolerį 
rendos per metus už to fab
riko vartojimą.

Fabrikas budavos Ameri
kos valdžiai tankų už 33 
milionus ir 500 tūkstančių 
dolerių, ir valdžia užmokės 
grynais pinigais už tuos 
tankus.

Baisus Vokiečių 
Orlaivių Užpuoli
mai ant Anglijos
London, rugp. 16. — šian

dien du tūkstančiai Vokie
tijos lėktuvų bombardavo 
Anglijos fabrikus, orlaivių 
stotis, gazolino sandėlius ir 
kitas kariškai svarbias vie
tas Birminghame, Londono 
priemiesčiuose, kariuomenės 
stovyklas, prieplaukas ir ki
tus punktus visoje Anglijo
je.

Anglai šiandien nušovė 
žemyn vįeną vokiečių bom- 
banešį.

Vakar gi tūkstantis vo
kiečių orlaivių bombardavo 
anglų prieplaukas, ginklų ir 
amunicijos fabrikus, anglų 
lėktuvų aikštes ir kt., ir pa
darė Anglijai dar nesuskai
tytus nuostolius. Be kitko, 
vokiečių bombanešiai bom
bardavo didžiausią Anglijos 
orlaivių stovyklą Croydone, 
Londono priemiestyje.

Vakar anglai nušovė že
myn 144 vokiečių orlaivius, 
prarasdami tik 27 lėktuvus 
iš savo pusės, kaip skelbia 
anglų kortianda.

VOKIEČIŲ PRANEŠIMAI
Berlin, rugpj. 16. — Va

karykščiame vokiečių orlai
vių žygyje prieš Angliją, 
susikirtimuose ore jie nu
šovė žemyn 106 anglų lėktu
vus, o iš savo pusės prara
do 29 orlaivius.

Vokiečiai teigia, kad An
glijos apsigynimas ore jau 
“trupa.” Anot vokiečių ko
mandos, tai per 10 dienų, 
nuo rugpjūčio 5 iki 15 d., jie 
sunaikino 550 anglų orlai
vius, o anglai numušė že
myn 127 vokiečių lėktuvus,

=
Ruoškime vasari

nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos Ii a u dies 
dienraščiui.

Tūli Amerikos Politikie
riai Perša Karinius Šios 

Šalies Laivus Anglijai

< i
• .
i f

Washington. — Anglijaf ♦ 
vėl atsišaukė į Jungtines 
Valstijas perleist anglam 
daugiau kaip 50 karinių 
Amerikos laivų - naikintu
vų, kurie buvo pastatyti lai
ke praeito pasaulinio karo.

Pranešama, kad mainais 
už karinius šios šalies lai
vus Anglija užleistų kai ku
rias savo salas esančias ne
toli Amerikos, o kitose sa
vo valdomose toj srityj sa
lose duotų Jungtinėms Val
stijoms įsitaisyt karo laivy
no stotis.

Amerikos iždo ministeris 
Morgenthau remia šį An
glijos pasiūlymą. Senatoriai 
Lee ir Pepper ragina prezi
dentą Rooseveltą tuojaus 
pervest Anglijai tuos kari- - 
nius laivus.

Neseniai generolas Per
shing per radio šaukė, kad 
Jungtinės Valstijos perleis
tų Anglijai 50 ar daugiau 
senesniųjų karinių laivų- 
naikintuvų.

Eilė senatorių sako, kad 
šių naikintuvų pervedimas 
Anglijai laužytų Amerikos 
įstatymą išleistą 1917 me
tais ir tarptautinę sutartį 
padarvtą 1911 metais. Jie 
pareiškia, kad toks biznis 
panaikintų Amerikos bepu- 
siškumą ir būtų karinis 
veiksmas prieš Vokietiją ir 
Italiją. Šie senatoriai pri
mena, kad aukštoji koman
da Amerikos laivyno taipgi 
išstojo prieš bet kokių šios 
šalies karinių laivų perleidi
mą Anglijai.

A

Lietuvos Senosios Pasiun
tinybės Tarnautojai Londo

ne Nori Grįžt į Lietuvą
Londonas.— Londone esa~ ■ 

ma keliolikos Lietuvos pilie
čių, jų tarpe keli studentai 
britų stipendininkai, kurių 
daugumas nori sugrįžti į 
Lietuvą. Grįžti nori ir Lie
tuvos pasiuntinybės tarnau
tojai, kurie yra Lietuvos pi
liečiai, bei ūkinių organiza
cijų atstovai. Laukia pro
gos, kad atsirastų koks su
sisiekimas, nes tuo tarpu 
Anglija nuo kontinento yra 
visiškai atskirta. Pašto iš 
Lietuvos tiesioginiai negau
na, tik nuo birželio pradžios 
paštas eina, peradresuojant 
per Ameriką ir gaunamas 
tik kas trečią savaitę.

ot

‘Ui

Tai tik žaislas, Sako 
Vokiečiai

Berlin. — Vokiečiai sako, 
kad anglų vadinami nauji 
oro sląstai tai yra aukštyn 
iššaunami vielų tinklai. Bet 
šis anglų išradimas yra 
“beveik tik žaislas/’ ‘ 
vokiečiai paskelbė per 
dio.

$
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vienas fondas “didvyriams” Škirpoms 
šelpti. Ir kai tą fondą suorganizuos, tai 
nei Grigaičiai, nei Šimučiai, nei Michelso- 
nai neduos jin nei cento. Jie prašys pi
nigų iš tų, kurie seka kunigus,-^-daugiau
siai iš tų, kurie dar vis hebando atsipa
laiduoti nuo Smetonos agentų.

Smetoniška Liekana Kaune
Dienraštis “Laikas” (iš birželio mėn. 

25 d.) paduoda sekamą žinelę iš Kauno:

X

Fašistine Lietuva Darbo Liaudžiai Buvo 
Ne Ievyne, Bet Kalėjimas ir Kapinynas

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ........................ $5.50
United States, six months ....................  $3.00
Brooklyn, N. per year ....................  $6.00
Brooklyn, N. ¥., six months ................. $3.25
Foreign countries, per year ..................  $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ................  $5.50
Canada and Brazil, six months ............. $3.00

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

Act of March 3, 1879.

Brolis Paleido iš Darbo Brolį . . .
Šiomis dienomis “Tėvynės” redakto

rius Jurgelionis paleido iš darbo savo 
padėjėją, Pr. Bajorą. Kai Bajoras išėjo 
dviem savaitėm atostogų, tai, sakoma, 
red. Jurgelionis jam įteikęs raštelį, ku
riame pareiškiama, kad Bajoras į darbą 
daugiau negrįžtų.

Sakoma, Jurgelionis tatai padaręs dėl 
vienos didelės priežasties: pereitam SLA 
Seime Bajoras kandidatavo į “Tėvynės” 
redaktoriaus vietą (jį statė social-fašis- 
tai). Bet Bajoro seimas neišrinko.

Taigi dabar Jurgelionis aiškina šitaip: 
jeigu Bajoras kandidatavo į redakto
riaus vietą, tai, vadinasi, jis nesutiko su 
Jurgelionio vesta SLA organe politika; 
jis norėjęs savo politiką pravesti. Tuo 
būdu dabar jis ir pareiškęs Bajorui, kad 
esant abiem skirtingų pažiūrų linkui 
SLA organo vedimo, mudu negalėsime 
susitaikyti ir dėlto aš tave, broli, palei
džiu iš darbo...

Jurgelionis, sakoma, parašęs Bajorui 
laišką, pranešantį jam apie paleidimą iš 
darbo. Laiškas adresuojamas: “Mielas 
Broli...”

Taigi, brolis paleido brolį iš darbo, o 
paleistasis brolis skųsis kitiems broliams, 
o tie “kiti” broliai paskui kibs į skiauturę 
broliui Jurgelioniui ir taip vėl, matyt, 
prasidės brolių su broliais niovynės... 
SLA narių iškaščiais.

Jurgelionis, beje, paėmęs savo padėjė
ja Tysliavienę.

“Vakar apie 12 vai., į Draudimo Nuo 
Nelaimingų Atsitikimų Kasos ambulato
riją buvo iš provincijos atvežta sunkiai 
sužalota žemės ūkio darbininkė. Tačiau 
tos kasos medicinos skyriaus vedėjas dr. 
Šiurkus sužalotosios moters nepriėmė, 
nes ji, esą, neturėjo atitinkamo seniūno 
ar kito asmens liudijimo. Moteris buvo 
beveik mirštanti. Bet minėtas gydytojas 
į tai nekreipė jokio dėmesio. Praeiviai, 
matydami tokį šiurpų vaizdą, prie ligo
nės sustojo ir kėlė nepasitenkinimą tokiu 
gydytojo biurokratiškumu. Tik kai su
sirinko didelė minia ir pradėjo triukš
mauti, jog šiuo laiku tokių nežmoniškų 
gydytojų negali būti, atkreipė dėmesį 
antram aukšte dirbantieji Draudimo Ka
sos pareigūnai. Vienas iš jų išrašė pa
žymėjimą ir besikankinanti moteris bu
vo nuvežta į ligoninę. Dr. Šiurkus turė
tų suprasti, kad jau praėjo biurokratiz
mo ir darbininkų kankinimo laikai.”

Dr. Šiurkus—smetoniško režimo, sme
toniškojo biurokratizmo liekana. Jis el
giasi naujojoj Lietuvoj taip, kaip elgėsi 
senojoj, prie smetoniško režimo. Jis taip 
įpratęs. Jis taip buvo išmokslintas.

Smetonininkams darbininkas — nie
kas. Jiems kunigas, ponas—tai asaba, 
reikalinga patarnavimo, reikalinga dė
mesio.

Nereikia nei sakyti, kad tokiems elge
siams, kokį čia parodė dr. Šiurkus, Lie
tuvoje dienos jau suskaitytos, jei jos dar 
nepraėjo visiškai.

Škirpa, Virpa ir Po Škirpos! . . .
“Vilnis” rašo:
“Smetonlaižis Škirpa, vajaunas eks- 

ambasadorius Berlyne, pasidarė didelis 
karžygis Grigaičių kompanijai. Jo vardas 
“strymlainiškai” figūruoja pirmame 
“Naujienų” puslapy. Norima pralenkt 
net marijonų “Draugas.”

“Pranyko ‘Naujienoms’ visos kitos pir
maeilės žinios, kurių buvo tiek daug va
kar dienos laikraščiuose. Nieko nerasite 
apie kovą prieš konskripciją, apie sena
torių Norris’o, Lundeen’o pareiškimus, 
apie ruošimąsi prie Taikos Kongreso 
Chičagoje, apie J. L. Lewis’o prakalbą, 
apie senatoriaus Barkley sumanymą in
dustrinę registraciją, apie CIO pasiry
žimą organizuoti Bethlehem Steel komp. 
darbininkus.

“Viskas pastumta į šalį, kad parodyti 
žmonėms, koks galingas tas smetoninin- 
kas Škirpa.

“Škirpa, Škirpa! Virpa, virpa naujieni- 
nė širdelė. Politiniai skenduoliai dar 
bando nusitverti už virvagalio, kurį nu
leido Škirpa.

“Kaip gali būti taip žioplas Amerikoj 
leidžiamas laikraštis! Jis gali būti taip 
žioplas todėl, kad jis yra grigaitiškai- 
menševikiškas organas.”

Tai teisingai pasakyta. Bet reikia pas
tebėti, kad ne vienos tik “Naujienos” 
garbino smetonlaižį Škirpą; panašiai ra
šė ir kunigų spauda; panašiai rašė ir fa
šistų spauda, panašiai rašė ir “Keleivis”. 
Visi Škirpą padarė numerio pirmo did
vyriu. Visi jį garbino, šaukdami, koks 
tai karžygis tasai Škirpa.

Deja, nespėjo dar nudžiūti tų šūkalo
jimų rašto rašalas, kaip štai ateina iš 
Berlyno žinia, jog Škirpa viską gražiai 
pervedė Sovietų Sąjungos atstovui! Va
dinasi, “didvyris” pasidavė....

Ką dabar fašistai-kunigai-socialistai 
sakys?

Atrodo, kad jiems teks organizuoti dar

“Keleivis” ir Vėl Nusimelavo
Mūsų vienas skaitytojas (J. S., iš Na

shua, N. H.) prisiuntė dvi paveikslų iš
karpas: vieną iš “Laisvės”, kitą iš “Ke
leivio.” Abu paveikslai—tie patyš. Bet 
po abiem skirtingi parašai.

Po paveikslu, tilpusiu “Laisvėje” (iš 
rugpj. mėn. 5 d. laidoj) parašas yra se
kamas:

“Vaizdas iš Kišenevo miesto, Bessara- 
bijoj;—paveiksle matome minią, sveiki
nančią Raudonosios Armijos karius/ at
ėjusius išvaduoti ilgai buvusius Rumuni-/ 
jos ponų nelaisvėje pavergtus gyvento
jus.”

“Laisvė” gauna paveikslus iš Feder
ated Press žinių agentūros. Ji gauna po
draug ir po jais parašus (captions), ku
riuos ir naudoja.

Pp paveikslu, tilpusiu “Keleivyje” Xtą 
pačiąsayąitę) parašas yraršitokis*:

“čiamatome Rusijos armiečius oku
puojant Lietuvos sostinę Kauną. Jie va
žiuoja trokais per Laisvės alėją. Iš mi
nios matosi kelios kumštys pakeltos. Tai 
Kauno žydukai komunistai sveikina Lie
tuvos okupantus.”

Kaip matome, paveikslai tie patys, bet 
parašai kiti: vienas >sako, paveikslas iš 
Kišenevo miesto, kitas sako—paveikslas 
iš Kauno miesto.

Visai natūralu, kad skaitytojas, paste
bėjęs tą patį paveikslą skirtinguose laik
raščiuose su skirtingais parašais, tuojau 
klausia: kuris teisingas.

Be jokių abejojimų mes atsakome ger
biamajam J. S.: po “Laisvėje” tilpusiu 
paveikslu parašas yra teisingas, o “Kelei- 
vyj”—klastingas.

Paveikslo stebėtojas tuojau “Laisvėje” 
tilpusiam paveiksle pastebės ant sankro
vos viršaus, kairėje, didelėmis raidėmis 
iškabą: Parmacia Centrala. Kitoje vieto
je, dešinėje, matosi kita iškaba: Parma
cia. Lietuviškai bus: “Centralinė Vaisti
nė” ir “Vaistinė.”

Kaune tokių iškabų niekas niekad nė
ra matęs. -

Taigi mūsų dienraštyje tūpusis po pa
veikslu parašas pasako, iš kur jis, pa
veikslas, paimtas. O “Keleivis”, kaip ir 
paprastai, nusimelavo. Jam rūpėjo paro
dyti “Kauno žydukus,” jam rūpėjo juos 
paniekinti; jam rūpėjo parodyti savo 
skaitytojams," kad jis gaunąs-paveikslus 
iš Lietuvos. Štai, kodėl “Keleivis” suklas- 
tavo kalbamą paveikslą, manydamas, kad 
jo saitytojai yra mulkiai ir jię to nesu
pras ! K

Kauno miesto spaustuvių 
darbininkai savo profesijos 
draugams, išėjusiems lais
vėn iš kalėjimų ir koncen
tracijos stovyklų, birž. 22 d. 
Darbo Rūmų didžiojoje sa
lėje surengė iškilmingą pa
gerbimą. Atsilankiusi tūks
tantinė spaustuvių darbi
ninkų minia, džiaugsmu ir 
laisvės meile spinduliuoda
ma, griausmingomis ova
cijomis sveikino garbingus 
ir ryžtingus kovotojus už 
Lietuvos liaudies teises ir 
laisvę. Taip pat nemažesnė
mis ovacijomis sutiko Vy
riausybės, Rašytojų Dr-jos, 
išlaisvintosios spaudos at
stovus ir kt. Dar niekad 
Kauno spaustuvių darbinin
kai nebuvo taip gausiai su
sirinkę ir niekad nepergy
veno tokių džiaugsmingų 
laisvės kupinų valandų.

Drg. Galpernas nuošird
žiai pasveikino išlaisvintuo
sius politinius kalinius, ku
rie savo nenuilstama kova 
ir kančiomis praskynė pla
tų kelią į laisvę ir laimin
gą gyvenimą. Sveikino vy
riausybę, kurios pirmasis 
žingsnis buvo išlaisvinimas 
tų liaudies sūnų ir dukrų, 
kuriuos žiaurus 
kas — skučiškas 
pūdė ir kankino kalėjime. 
Ta proga prisimintas ir ko
rikas Skučas, pas kurį per
eitais metais spaustuvių 
darbininkai buvo pasiuntę 
delegaciją paprašyti paleis
ti politinius kalinius. Veid
mainis ir melagis Skučas 
delegacijai atsakė: “Jūs, 
vyrai, nesirūpinkite. Vy
riausybė padarys viską kas 
galima. Lietuvoje dabar nė-

ra sūnų if posūnių, todėl ir 
politinius kalinius paleisi
me laisvėn. Jų šiuo laiku nė
ra prasmės kalėjimuose lai
kyti, bet tą mes darysime

muose ir darbo stovykloje. 
Nuoširdžiais žodžiais drg. 
Šumauskas prabilo į susi
rinkusius. Salė apmirė klau- 

kurias

smetoniš- 
režimas

nuosaikiai.” Ir tas veidmai- sydama tų kančių, 
niškas melagis “nuosaikiai” teko kentėti kalėjimų ir 
kišo naujus draugus į ka- konclagerių nelaisvėje. Žmo- 
lėjimus ir darbo stovyklas, gus ten buvo fiziškai kan- 
Drg. Galpernas baigdamas kinamas, badu marinamas 
pareiškia, kad dabar nušvi- ir stengiamasi palaužti jo 
to saulė. Liaudies vyriausy
bė yra mūsų vyriausybė ir 
jai reiškiame visišką pasiti
kėjimą ir atsidavimą. Jau 
nebegrįš praeities laikai! 
Mes visi iki vieno budėsime 
krašto sargyboje: ar tai 
įmonėje, ar tai gatvėje, ar 
visuomeniniame gyvenime. 
O jeigu pašauks, tai savo 
krauju ir gyvybe ginsime 
mūsų krašto laisvę ir ne
priklausomybę. Kalbą baigė 
šūkiais:

Tegyvuoja Liaudies Vy
riausybe !

Tegyvuoja pasaulio dar
bininkijos avangardas — 
broliškoji Raudonoji Armi
ja, išlaisvinusi mus nuo 
kruvinos reakcijos pančių!

Tegyvuoja visų tautų so
lidarumas !

' Tegyvuoja visų tautų 
darbo žmonių vadas Juozas 
Stalinas!

Toliau sveikino Rašytojų 
Dr-jos vardu L. Gira, vy
riausybės vardu agr. Žu
kauskas, i š 1 a i s v intosios 
spaudos atstovas Prėskenis 
ir Kauno spaustuvių darbi
ninkų atstovai.

Žodis duotas politkaliniui 
drg. Šumauskui, tam liau
dies sūnui, kuris lietuviško
sios buržuazijos daug kar
tų buvo kankintas kalėj i-

Laiškas iš Laisvos Lietuvos
Žemiau telpantį laišką 

gavo iš Šiaulių, Lietuvos, 
mūsų skaitytojai Čepia- 
liai, iš Philadelphijos. Ka
dangi laiškas paliečia ir 
naujuosius įvykius Lietu
voje, tai jį ir spausdina
me.—“L.” Red.

Brangioji Mane!
Tavo laišką iš 1940 m. ba

landžio mėn. 21 d. gavau tik 
užvakar t. y. birželio mėn. 
20 d. Taigi tas laiškas kely 
buvo net du mėnesius. Pro 
kur jisai į Lietuvą atkelia
vo, iš voko negalima žinoti, 
nes yra tik Philadelphijos 
pašto štampas.

O dabar apie p. Emiliją 
Eviltytę. Jinai grįžo laimin
gai, bet grįžo pačiu pavo
jingiausiu laiku:' iš Olandi
jos (per Vokietiją) išvažia
vo V-9, o vokiečiai pradėjo 
žygiuoti į Olandiją V-10. 
Taigi kad nors vieną dieną 
pavėluotų išvažiuoti, tai ka- 
žinkur atsidurtų. Be to, sa
ko traukiny per Olandiją ir 
Vokietiją turėjo labai var
gingą kelionę, nes visur 
traukiniuose ir stotyse bu
vo daugybė kariuomenės, 
važiuojančios į frontą; ki
tur stotyse keleiviams tek
davo ilgai laukti, kol juos 
priimdavo važiuoti. Laivu 
kelionė būtų nebloga. Kaip 
pasakoja p.- E vilty te, tik 
Anglijoj vienam uoste juos 
pralaikė net 24 paras. Iš vi
so, kelionėje jai teko išbūti 
41 parą. Tbkia ilga kelionė, 
beabejo, turėjo atsibosti, 
ypač prie tokių karo aplin
kybių. Šiaip jai viskas pavy
ko gerai, bagažą parvežė 
sveiką, tvarkoje. Ir man at
vežė jūsų dovanas, už ku
rias aš Jums labai dėkin
gas.

Nors, tikiuos, jūs daug 
anksčiau viską sužinosit, be- 
abejo, jau iš radijo bei 
spaudos ir žinote, kas pas 
mus Lietuvoje įvyko, bet vis 
tik aš negaliu visai tylomis 
pro visą tai praeiti, nepasi
dalijus su jumis pergyven
tais ir tebegyvenamais įspū
džiais. Taigi nuo š. m. VI-15 
d. pasikeitė mūsų valstybės 
santvarka. Smetona su savo 
kompanija daugiau nebe- 
viešpatauja, o keletą jų su 
Smetona priešaky net į už
sienį pabėgo. Dabar turime 
labai demokratišką vyriau
sybę. Viskas įvyko labai 
staigiai ir netikėtai, dėka 
SSSR*. Dabar visoje Lietu
voje turime daug rusų ka
riuomenės. Man rusų ka
riuomenė patinka: kariai 
geros išvaizdos, gerai apsi
rengę, gerai gihkluoti, o kas 
svarbiausia atrodo susipra
tę ir šiaip visur pasižymi 
korektiškumu ir džentelme
niškumu. Dabar gal ir nuo 
Stasio gausim kokią žinią, 
ar jis gyvas, sveikas ir kur 
gyvena, nes jau praėjo dau
giau 3 metų, kaip jisai nie
ko nerašo. Dėl pasikeitimo 
vyriausybės aš labai paten
kintas, nes jau buvo įkirėjęs 
tas fašizmas, buržuazija ir 
klerikalizmas. Juk visą lai
ką buvom priversti visokius 
stabus garbinti ir žiūrėti 
bei klausytis visokias mrA- 
kobiesijas per radiją, vai
kai per mokyklas ir šiaip 
ant kiekvieno žingsnio. Da
bar daug kas pasikeis ir jau 
keičiasi.

1 ■■'■T'-' ..

Šiuo 'baigiu ir linkiu jums
geriausio pasisekimo.

Jonas.
Šiauliai, 1940-VI-22.

*

mes ne tuščiai kalbame—ką 
mes pasižadame, tą ir išpil- 
dome. Tegyvuoja laisva Lie
tuva, — baigia kalbą drg. 
Šumauskas ir salėje griaus
mingi aplodismentai ilgai 
skamba pritarimu. Ir iš tik
rųjų juntama, kad išlaisvin
toji liaudis tinkamai mo
kės ginti savo krašto lais
vę, nes laisvi jos geriausi 
sūnūs ir dukros, kurie sme
toniškos skučiškos klikos 
buvo izoliuoti už geležinių 
grotų, bus tinkami vadai 
vesti Lietuvos darbo liaudį 
į šviesesnį ir geresnį gyve
nimą ir ginti Lietuvos ne
priklausomybę ligi paskuti
nio kraujo lašo.

Visų sveikintojų ir buv. 
politkalinių kalbose buvo 
girdima nuoširdūs padėkos 
žodžiai Raudonajai Armijai 
ir visų tautų darbo liaudies 
vadui Juozui Stalinui, ir 
tvirtas pasiryžimas ginti 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę.

Po pertraukos Valstybės 
Teatro solistės Grigaitienė 
ir Dambrauskaitė susirin
kusiems padainavo. Valsty
bės Teatro baletininkai Jo- 
vaišytė ir Kelbauskas pa
šoko. Prof. Zakmamas vio- 
lenčele solo pagrojo, o Po- 
tašinskis paskambino solo 
fortepijonu, akompaniato
riais dalyvavo dar Šapyrai
tė ir Kalvaitis.

Jeigu seniau mūsų spau
doje kai kurie menininkai, 
pabuvoję Sovietų Sąjungo
je, reiškė nusistebėjimą so
vietiškos publikos reiškia
mu menininkams neapsako
mai dideliu entuziastišku 
sutikimu, tai tenka paste
bėti, kad Kauno spaustuvių 
darbininkai vargu ar atsili
ko nuo broliškos sovietiš
kos visuomenės. Toks entu
ziastiškas priėmimas vargu 
ar teko kada nors mūsų me
nininkams sutikti. Neužte
ko griausmingų aplodismen-

atsparumą, suniekinti ir 
morališkai subjauroti. Daug 
gerų liaudies sūnų buvo nu
kankinta, bet sugniužinti, 
suniekinti, morališkai pa
laužti buržuazijos tarnams 
mūsų nepavyko. Mes ištvė
rėme ligi galo ir laisvėn iš
ėję vėl pasiryžę aukoti visas 
savo jėgas už tuos idealus, 
už kuriuos liaudies priešai 
mus kalėjimuose pūdė. Sme
toniški pakalikai mus krikš
tijo patamsių gaivalais, tė
vynės pardavėjais, tvarkos 
ir rimties ardytojais. Mes 
tokiais nesame. Štai čia, sa
ko drg. Šumauskas, susirin
ko tūkstantinė žmonių mi
nia ir jokios netvarkos nė
ra, nors nėra nė vieno po
licininko ir niekas su “ba
nanais” tvarkos ir rimties 
nepalaiko. Mes branginame 
tėvynę, mes mylime ją, jos 
laisvę ir nepriklausomybę, 
bet neapkentėm ir neapkę- 
sim tų mūsų krašto ir tė
vynės parazitų ir plačiosios 
liaudies išnaudotojų ir va
gių, kurie už savo asmeniš
ką prabangą ir lėbavimą 
parduoda mūsų krašto lais
vę ir nepriklausomybę. Ne 
mes tėvynės priešai ir val
stybės griovikai, o saujelė 
plutokratų, kurių ryškiausi 
mūsų krašte atstovai buvo 
smetoniški pakalikai. Mes 
nemylėjome pavergtos Lie
tuvos, kuri Lietuvos darbo 
liaudžiai buvo ne tėvynė,
bet kalėjimas ir kapinynas! į tų. Gėlių puokštės biro sce- 
Dabar, dėka Raudonosios,non, kurias iš salės svaidė 
Armijos, Lietuvos liaudis 
atsikračiusi savo išnaudoto
jų ir engėjų mokės savo tė
vynę branginti ir ją ginti. 
Negalime mūsų krašto lais
vę ir nepriklausomybę už
krauti ant pečių mūsų išlai
svintojai Raudonajai Armi
jai. Negalime susnūsti, bet 
turime patys taip dirbti ir 
pasiruošti, kad mes būtume 
verti mums draugiškos So
vietų Sąjungos sąjunginin
kai ir savo laisvos tėvynės 
gynėjai. Juk yra tokių, ku
rie į Lietuvą žiūri kaip į 
gardų kąsnį. Tat dirbkime 
ir išmokime kovoti taip, kąd 
su brolišką Raudonąja Ar
mija kiekvieną pasikėsinto- 
ją be gailesčio triuškintu
me. Mes tai pasižadame,

darbininkai.
Drg. Sabaliauskas, dėko

damas visiems dalyvavu
siems Valstybės Teatro ar
tistams, pareiškė džiaugs
mą, kad atėjusi diena, kada 
darbininkai jaučiasi, jog ši 
salė, šie rūmai yra jų, o 
Valstybės Teatro artistai 
savo kūryba tarnauja ne 
saujelei krašto engėjų ir iš
naudotojų—buržuazijai, bet 
platiesiems liaudies sluoks
niams.

Taip pat entuziastiškai 
buvo sutikti ir palydimi ra
šytojai ir poetai. Suchockis, 
Vyt. Montvila, J. Baltušis ir 
Malinauskas .

Nesinori tikėti, kad tie 
žmonės, kuriuos bjauriai 

(Tąsa ant 4-to pusi.)'

Self - Instructor
Dėl vadovėlio angliškai 

kalbantiems mokytis lietu
viškai, jaučiamės! nusidėję 
visuomenei. Žadėjome jį tu
rėti gatavą pradžioje liepos 
mėnesio, bet dar ir dabar 
negatavas. Už tai atsipra
šome!

Autorius D r. Kaškiau- 
I čius rūpinosi jį padaryti la
bai praktišku, labai naudin
gu, tad užėmė jam daug 
laiko, daugiau negu buvo 
manyta. Tačiaus autorius 
savo darbą jau užbaigė ir 
raštą pridavė leidėjams.

Šiuom tarpu susidėjo la
bai daug spaudos darbų, 
turime net keturias knygas 
ant rankų jau spausdinamas 
ir turime jas padaryti šį 
mėnesį. Taipgi turime šį 
mėnesį atspausdinti žurna-

lūs “Šviesą” ir “Lietuvą.” 
Tai matote, kiek darbo! 
O visas greitas darbas. 
“Laisvės” spaustuvė net ir 
karščiuose dirba viršlai
kius. Apie vidurį rugsėjo 
mėnesio eis į spaudą rank- 
vedis Self-Instructor ir jis 
bus gatavas spalių mėnesį. 
Platintojų prašome rinkti 
užsakymus ir tuojau juo? 
prisiųsti. Nes tik orui pra
dedant atvėsti Self-Instruc- 
tor bus gatavas.

Kaina iš anksto perkan
tiems $1.25. O kada , knyga 
bus gatava, tai kaina bus 
$1.50. Jos leisime limituotą 
skaičių, todėl iš anksto turi
me žinoti kiek yra norinčių 
ją įsigyti.

P* Buknys. <
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Kam ir už Ką?
Sakykit man, kam liejas kraujas, 
Kam žūva gyvastis jauna?
Kam brolis net su broliu kaujas 
Ir gyvastį nešas kulka kruvina?

Už ką tas gėdingas, nuožmus lošis, 
O scena tokia kruvina?
Ar tai tik tokiais “laurais” puošias, 
Mokslo, apšvietos karūna?

Sakyk man, motin, ar tu girdi?
Už ką tavo sūnus ten kaujas? 
Nejaugi tau nesudrebina širdį, 
Jo šiltas. . . sriuvenantis kraujas?

Nejaugi Jis tau tik tiek kainuoja, 
Kiek švinui Jo jautri širdis? 
Sakyk, už ką gi Jis kovoja? 
Ar žinai tu, ar žino Jis?

Sakykit man, kas save puošias— 
Mokslu, dorove, pažanga: 
Kam šis kraujuotos gėdos lošis, 
Kam ritasi kraujų banga?

Ar ne suvienija jūs širdis, 
šilta žmoniškumo gija, 
Kuomet vien tik dejonės girdis, 
Mirtim alsuoja žmonija?

Sakykie man ir tu, jaunuoli, 
Eidams ant scenos kruvinos, 
Už ką žudysi savo brolį, 
Ar sūnų motinos anos?

Ką pikto jisai tau padarė?
Ar neatplėšė nuo mylimos, 
Kaip tave, taip ir jį atvarė 
Ant karo scenos kruvinos?

Už ką, sakykit, jie kovoja? 
Kas nepasidalinama jiems, 
Kai mirtim kulkosvaidžiai loja, 
Kanuolės meldžias mirštantiems?

Atsakymo niekas neduoda.'. . 
Nė tas, kurs merkia jau akis,. . . 
Nė tėv’s išvargęs vargą juodą, 
Sugrįžęs sūnui pasakys.

Senas Vincas.

Kultūrinis Bendradar
biavimas su SSSR

P. CVIRKA
Kultūrinis bendradarbiavimas su SSSR, 

siančiant Smetonos klikai, buvo veik neįmano
mas. Mažiausias domėjimasis Sovietų menu, 
literatūra, mokslu, teatrais, filmomis ar kito
mis Sovietų kultūrinio gyvenimo paraiškomis 
—tuojau atkreipdavo Povilaičių žvalgybos akį. 
Bešališkas Sovietų šalyje vykstančių reiškinių 
įvertinimas buvo laikomas tikru nusikaltimu. 
Netgi nekalčiausius straipsnelius, kuriuose bū
davo paduodamos žinios apie SSSR kultūrinio 
gyvenimo reiškinius, smetoniškoji cenzūra 
braukdavo be atodairos. Visa eilė nupirktų 
valdinių “publicistų” su ilgais filosofiniais iš
vedžiojimais laiks nuo laiko sapaliojo, kad Ry
tų kultūros įtaka esanti žalinga ir svetima 
Lietuvos kultūrai. Prieita prie to, kad net įžžy- 
miojo sovietų poeto* Majakovskio, turėjusio 
lietuvių moderniajai poezijai didžiulę įtaką, 
vardo suminėj imas reiškė kone revoliucinį ak
tą.

Tačiau Lietuvos pažangiosios inteligentijos 
masė ir liaudis nesulaikomai domėjosi ir 
džiaugėsi milžiniškais laimėjimais, atsiektais 
visuose Sovietų kultūrinio gyvenimo frontuo
se.

Dažna Sovietų filmą iššaukdavo viešą žiūro
vų entuziazmą ir karštas ovacijas, gi Sovietų 
autorių knygos, išverstos į lietuvių kalbą, bu
vo grobstyte grobstomos. Nepaisant cenzūros 
žirklių, nepaisant serijomis leidžiamų prieš 
Sovietų Sąjungą šmeižtų ir išmislų, nepaisant 
Skučų ir Povilaičių agentų statomiems varž
tams prieš “bolševizmo pavojų”, Lietuvos pa
žangioji visuomenė daugumoj nepasidavė su
klaidinama ir kaskart vis drąsiau ėmė atsi
kreipti į šviesą, einančią iš Rytų.

Šiandien, kai šaunioji Sovietų armija pa
dėjo nusikratyti Lietuvos liaudžiai Smetonos 
jungo, kai toji liaudis pakilo kurt laisvą, lai
mingą gyvenimą, atsivėrė visos galimybės kul
tūriniam bendravimui’ ir kultūrinių vertybių 
pasikeitimui tarp SSSR ir Lietuvos.

Pirmoje eilėje turi būti padaryta prieinama 
murūs visa Sovietų spauda—tiesioginė infor
matorė apie SSSR įvairių sričių laimėjimus. 
Nedelsiant reikia susirūpinti išleisti visą eilę 
knygų, teisingai nušviečiančių visas Sovietų 
gyvenimo sritis. Mūsų teatrams atsiranda pla
ti dirva supažindinti žiūrovus su Sovietų dra
maturgija, baletu, muzika. įvairios mūsų meno 
bei mokslo įstaigos iki šiol siuntusios žmones

Lietuvių Rašytojų Pa
reigos Dabar

J. MARCINKEVIČIUS
Daugumas mūsų rašytojų ir anksčiau žino

jo savo pareigas. Jų nuoširdesniuose raštuose 
nėra gražaus pono, kokio reikalaudavo iš ra
šytojo naujieji “aristokratai”, smetoninės bur
žuazijos kūrėjai, nėra “idealaus” spekulianto. 
Jei vienam ar kitam kūrinyj ir buvo pavaiz
duota mūsų naujosios' miesčionijos ir buržua
zijos atstovas,- tai jis į skaitytojo rankas pa
teko atbukęs, mizernutis, bail utis ir vagiąs vis
ką, kas tik po ranka pasitaiko. Jis pateko, sa
kau, į skaitytojų rankas toks, koks iš tikrųjų 
buvo ir kiek galėjo pro smetoninę pracypti. 
Daugumas rašytojų tęsė garbingąsias mūsų 
klasikų žemaitės, Biliūno, Duonelaičio, Krė
vės tradicijas. Jaunieji rašytojai, be abejo, 
ėmė pažinti kaimą ir miesto vargšą naujose 
apystovose, jie, dauguma, vienokia ar kitokia 
forma mėgino vaizduoti skriaudžiamosios tau
tos vargus ir dvasinę priespaudą. Tačiau nie
kas taip gerai nežino sąlygų, kokiose teko Lie
tuvos rašytojams dirbti, kaip mes patys. Juk 
rašytojai tų gėdingųjų tautos niekintojų buvo 
nustumti į gyvenimo užnarvius, jiems būdavo 
tuč tuojau prilipinama tautos išdaviko, tau
tos demoralizatoriaus arba paprasto valkatos 
vardas; rašytojų “tautiškoji” valdžia ne tik 
“nepajėgdavo” aprūpinti bent tiek, kiek ap
rūpindavo smulkų valdininkėlį, bet sudarydavo 
tokias sąlygas, kad rašytojai turėdavo pilna 
to žodžio prasme elgetauti. Ir kaip būdavo 
skaudu, kai rašytojas gaudavo iš cenzūros iš
braukytą kūrinį arba išgirsdavo ironišką po
sakį : tokią knygą reikia sudeginti.

Darbininkija, kaimas, doroji inteligentija, 
kurių tarpe vis dėlto atsirasdavo skaitytojų, 
reikalavo iš rašytojų kūrybos tikros, nemeluo
tos tikrovės, paprasti plepiai ir rimti kritikai, 
nuoširdžiai susirūpinę literatūros klestėjimu, 
skaudžiai nurodinėjo kūrinių trūkumus for
mos, stiliaus ir idėjos atžvilgiu, o rašytojai 
dažnai- sklaidydavo išbraukytus puslapius, 
žvalgydavosi kur išverkti ar išmaldauti plut
galį duonos ir tyliai nubraukdavo skaudžią 
ašarą. Visame galima pasiteisinti, išaiškinti, 
bet kūryboje niekas tavęs nepaklaus dėl ko 
taip, o tik konstatuos faktą ir reikalaus.

Juk ne vienas mūsų yra skaitęs caro cenzū
ros praleistus kūrinius ir dažnai nusivylimo 
įkarštyj šūktelėdavom: “Ak, po biesų, kad 
bent Nikalojus Lietuvą valdytų ir tai mes tu
rėtume šimtą kartų didesnę laisvę!” Vis tik 
Tolstojus, Gorkis, Čechovas dar šiaip taip pa
jėgė net prie caro valdžios išleisti savo raštus! 
Ir vėl būdavo: paskaitai Zoščenką, šolochovą, 
Katajevą ir ištisą eilę Sovietų Sąjungos rašy
tojų ir širdį suspaudžia. Juk, rodos, galėtų, 
juk, rodos, yra mūsų tarpe tikrai talentingų 
rašytojų, yra nuoširdžiai trokštančių tarnauti, 
dirbti savo tautai ir visai žmonijai, bet štai sė
di prie stalo, o prieš akis mirguliuoja 1,000 
per mėnesį gaunąs peckelis raudonu pieštuku 
rankoje, o už jo nugaros policija, kumštys 
arba badas tau ir tavo šeimai. Ir dėl to, (tegu 
pagaliau žino ir tie, kurie nežinojo), mūsų kū
riniai ir kūrinėliai išsirikiuodavo knygų len
tynose sužaloti, tik juodraščiai, tik kreivučiai, 
šleivučiai be platesnių užsimojimų, be ryškes
nių idėjų.

Pagaliau atėjo nauji laikai, atėjo tai, ko 
daugumas rašytojų laukė; ką pagal išgales 
smerkė savo raštuose. Nugriuvo nuo tautos 
sprando visa klika, visi tie reikalautojai gra
žaus pono. Nėra abejonės, kad naujoji vyriau
sybė pažvelgs į rašytojus kitomis akimis. Val
džios priešakyj stovį vyrai patys visomis išga
lėmis—raštais ir žodžiu kovoję prieš tą pat, 
ką ir rašytojų daugumas, turės sudaryti bent 
minimum sąlygų, kad galėtume savo jėgas 
skirti lietuvių tautai, darbo ir kūrybos tautai. 
Laukdami betgi iš vyriausybės atitinkamų žy
gių pirmoje eilėje ir mes, draugai—bičiuliai 
rašytojai, drąsiai ir atvirai išeikime į Lietuvos 
liaudies Respublikos kūrimo avangardą. Išei
kime’ prikelti uzurpatorių apvogtos, apšmeiž
tos, apspardytos, bet esmėje gražios mūsų tė
vynės dvasią, išdidumą ir grožį. Tai mūsų bū
tinos ir garbingos pareigos, kurių, tikiuosi, 
niekas nebetrukdys.

specializuotis tik į Vakarų Europą, daug naii- 
dingiau savo kraštui pasitarnaus pasiųsdamos 
juos į Sovietų Rusiją. Ypač į tai vertėtų tuč
tuojau atkreipti dėmesį ruošianti pedagogi
nius, medicinos, technikos, teatro ir kitokius 
kadrus.

Lietuvos liaudis nori sužinoti ilgai nuo jos 
slėptą tiesą apie savo galingąjį ir draugingąjį 
kaimyną—Sovietų Sąjungą. Ji trokšta moky
tis iš SSSR laimėjimų, ji nori pažinti tą nuos
tabųjį tautų brolystės kraštą, statantį naują, 
laimingą gyvenimą.

Žymus Muzikas, David 
LeVita, Kalbės Meni
ninkų Suvažiavime

Kaip žinia, rugpjūčio mėn. 29-30 dd. į- 
vyks Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavi
mas. Sesijos tęsis Brook lyno mu-zejuje.

šeštadienį, rugpj. 30 d., muzikos sesijoj, 
kalbės įžymus muzikas, David LeVita. Jis 
aiškins šių dienų muzikines problemas, ku
rios yra svarbiomis kiekvienam muzikos mė
gėju j. Taigi visi muzikos mėgėjai galės da
lyvauti kalbamoj sesijoj ir pasiklausyti sve- 
čio-rtiuziko kalbos.

N. ZOBLOCKIS.

ŠIAURE
(Poema)

Ties vartais Azijos, tarp snaudžiančių miškų, 
Kur senos pušys stovi, panėrę tarp debesų 
šalčiu sukaustytas savo viršūnes;
Kur vilką verčia nuo kojų pūgos dvelkimas; 
Kur milžiniško šalčio pagautas paukštis, 
Lekia, lekia ir staiga pakrikęs 
Pakyba ore, jo kraujas ima aušti, 
Ir paukštis krenta—jis miršta nesurikęs; 
Kur vagose savo, panašiose į grabą 
Padarytose lyg iš akmeninio ledo 
Vos sruvena gilumoj žavingos upės 
Nuo mūs akių paslėpta vandens srovė;
Kur patsai oras, aštrus, kristalinis, 
Mums duodąs laimės šiandieninės 
Visas iš šalčio kristalų sudarytas; 
Kur saulės rutulį aprėžia lyg vainikas; 
Kur žmonės apledėjusioms barzdomis 
Ant galvų nešioja iš kailio triauses kepures 
Sėdi rogėse ir laumės juostos varsomis 
Iš burnos leidžia suledėjusio oro stulpus; 
Kur lyg mamontai ienosę arkliai 
Bėga niurzgėdami; kur dūmai stovi ties 
Lyg vaiduokliai gązdina akis; [sodyboms, 
Kur sniegas blizgantis krenta vis, 
Ir kiekviena sniegulė ant delno 
Tai žvaigždutę primena, tai skritulėlį, 
Tai staiga cilindriška sužvilga ant dangaus 
Tai ties kojomis nupuolė kryželiu, 
Ties vartais Azijos, klaikaus šalčio glėbyj, 
Kur moterys ir vyrai dėvi kailiniais, 
Ten randas Tėvynė mano, po ledais 
Slėpdama neapskaičiuojamus turtų klodus. 
O toliaus į šiaurę, kur okeanas poliarinis 
Kaukia visą naktį ir perpendikuliarinius 
Kelia virš galvos ledus;— 
Kur visai apledėjęs orlaivis 
Vos suka sunkius savo sparnus, 
Aplanko tolimus žiemos kraštus;
Ten “čeliuškino” šešėlis tarp ledo plytų 
Lyg miražas stovi, ant vandens bedugnės 

[išblaškytas.

Laivas nejuda. Vaizde didingas, 
Ko stovi tu, tavo gi vardas garbingas? 
Tu juk vaizduotės sapnas—tu fantome? 
Bet tavo judėjimas liudininkas tame 
Kad čia šiaurėje, tarpe sunkių ledų, 
Perskrodęs jūros akmens krūtinę 
Flotilės didžiųjų ledlaužių, 
Praskins pasaulyj nebuvusių lig šiol kelių; 
Kaip brontozaurai, priešistorinių laikų, 
Jie praeis per čia—tie padarai žmonių 
Plaukianti patalpa stebuklų, 
Mušdami sparnais, pjaudami ledus, 
Ir visa gamta, negyvomis rankomis 
Apims juos; bet vieną syk nublokšti tie ledai* 
Kalnais suvirtę ant krantų, 
Neišdrįs galvos pakelti daugiaus...

Išyertė: Robertai šiauliškis. 
7(Iš “Ryto”)

Drabužių gamintojų pavilijonas New Yorko Pasaulio Parod oj; ši Paroda tuoj užsidarys.

“Laisves Alėja”
Penketas metų atgal, knygų leidykla Saka

las išleido J. Visgino romaną “Laisvės Alėja”. 
Tame romane gana vaizdžiai parodomas Kau
no ponijos kasdieninis gyvenimas, su jo smul
kmenomis ir ponijos polankiais; parodomas 
net ir ponijos atsiradimo procesas.

Kai šiandien dėl įvykusių Kaune pasikeiti
mų daugelis tam tikro palinkimo žmonių yra 
linkę ašaroti, kai šiandien tam tikra dalis 
lietuvių išeivijoj gatava sukurti ponijos val
džią bent už Lietuvos ribų, kad turėjus sau 
susiraminimą, jog ponija nėra žuvusi, tai ver
ta bent skrajojančia minčia atlankyti Kauną 
ir žvilgterėti į jo netolimos praeities gyveni
mą.

Romano dalyvė, žemaitukė kaimietė Onutė, 
gavo progą pagyventi pas siuvėją 'tetą Palan
goje ir ten pamatyti vasarojančią poniją. Ji 
pastebėjo, kad “tyli, rami, mieguista Palan
ga staiga pabudo, sužibo, naujomis spalvo
mis sublizgėjo... Įvairiaspalvės, gražios, kaip 
pasakų dievaitės, moterys lyg iš dangaus nu
krito. Jas lydi puošnūs ponai, jauni, kaip dru
geliai, ponaičiai, auksu blizgą kariai. .. jas ly
di saulėtas džiaugsmas, juokas klegesys...”

Tai visa matant, svaigo Onutei galva, kilo 
nauji troškimai, sapnavosi nauji sapnai. Jeigu 
tiek gražios ponijos iš Kauno, tai kas gi tas 
Kaunas? žodis Kaunas Onutei “gavo magiš
kos reikšmės, sukeldamas pasakų pasaulį. . . 
Kaunas... tai sapnų, svajonių kraštas! Ką 
Onutė duotų, kad bent vieną valandėlę, viena 
savo akute galėtų tą Kauną pamatyti?”

Ir atėjo Onutei proga. Atsirado ir jai ponas 
—“nedidelio ūgio, nudribusiu pilvu, skustu ap
skritu veidu, blizgančiu pliku pakaušiu banko 
buhalteris.” Jis ją lyg pirkto nupirko, “davė 
viso Kauno malonumus, apibėrė banknotais.” 
Yra meilė ar ne, bile yra Kaunas su visais 
malonumais. Ten galima rasti meilė ir šalę 
savojo vyro...

Kaunas turi visokio pertekliaus. “Dvylikta 
valanda—tai, taip sakant, Kauno poniučių va
landėlė. Išleidusios tylimuosius vyrelius prie 
sunkaus atsakingo darbo, išsimiegojusios, išsi
puošusios—išeina į Laisvės Alėją sostinės at
mosfera pakvėpuoti, savo kostiumų parodyti, 
kitų pažiūrėti, flirtelio užmegsti, su namų 
draugu pasimatyti...”

Kauno poniutės dar nėra tikros miesčionės, 
jos, gal didžiumoj, atėję iš kaimo, jos tik 
“miesčionės mėgėjos”. Į miesčioniškas madas, 
atėjusias iš užsienio — iš Paryžiaus ir Ber
lyno—“žiūri, kaip į misteriją, kaip į kokį sak- 
ramentalį žaismą...” Bet pavyti tas madas— 
jos visos eina lenkčių. Jų vyreliai turi jų už
gaidas patenkinti, turi kastis tiesotu ar ne tie- 
sotu savo įeigų pakėlimu. Jei vyrelis šiek 
tiek politikauja, jos moka paliepti jam kastis 
į viršūnes: “Jei politikierius, turi būti minis- 
teriu!”

štai poniškos vestuvės, sukaupusios savyje 
“visą aukštąją sostinės ekonomistų poniją, 
šimtų siuvėjų, nemiegotas naktis, tragišką liū
desį ir begalinį džiaugsmą dėl pavykusios ar 
nepavykusios balinės suknelės. Sukaupė Pary
žiaus modelių tualetus, Londono .kirpimo fra
kus ir smokingu^, sukaupė skoningai atliktą 
grožio kabinetuose lietuviškų veidelių šlifavi
mo darbą... Trijų kunigaikščių salė skęsta 
girliandose, gyvų gėlių bukietuose. Stalų pa
puošimas, delikatesų užkandžiai, užšaldytas 
šampanas, garsiausių markių užsieninių gėra
lų baterijos iškilmingai skelbė, kad jau buvęs 
Lietuvos mužikėlis įsigijo rafinuotą skonį išsi
gerti ir užkąsti. Paryžiaus manieros rodyte 
rodė, kad ir pilkuose pūdymuose gali būti auk
štos markės aristokratizmo derlius. .. ”

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Montello, Mass.
LDS Pirmo Apskričio pikni

kas įvyko Tautiškame Parke, 
Montello, Mass. Publikos da
lyvavo gana daug, net iš toli
mų apylinkių. Teko susipa
žinti su drg. Balčiūnais iš E. 
Hampton, . Mass. O. Bal
čiūnaitė, 49 LDS kp. sekr., at
vežė išparduotus įžangos ti- 
kietus. Tai veikli jaunuolė. 
Nors Smetonos kavalieriai it 
švento Tėvo panelės mėgino 
pakenkt šiam piknikui, bet 
nuostolių daug nepadarė—liks 
gražaus pelno. Atsilankiusiai 
publikai varde LDS Pirmo Ap
skričio tariame ačiū. Gal būt 
publikai žingeidu žinot, kas 
gavo dovanas, tad žemiau pa
žymėsiu vardus: dovaną — 
$20, J. Shukis, 11 Swallow 
St., So. Boston, Mass.; $10 —
B. Mundris, 570 Broad St., 
Bridgewater, Mass.; $10 — 
Walter Vasaris, 77 Martland 
Ave., Montello, Mass.; $5 — 
John Grybas, 1190 Washing
ton St., Norwood, Mass.; $5—
C. Raila, 54 Sholl Ave., 
Stoughton, Mass. $5 —Wal
ter Baron, 77 West 4th St., 
Lowell, Mass.: $5 — E. Hass- 
lu, Milliken Ave., Franklin, 
Mass.; $5 — C. Vadluga, 456 
Broadway, So. Boston, Mass.; 
$2.50 — C. O’Neill, 11 Pat- 
ridge Ave.. Somerville. Mass.; 
$2.50 — Anne Budrikis, 170 
Melrose St., Montello, Mass.

$2.50 — M. Dudley, Paw
tucket, R. I,: $2.50 — J. Vasi
liūnas, 15 Walnut St., Stough
ton, Mass. Dar 5 dovanos li
kosi neatmokėta ir jeigu pri
siėsit tikietą, serial no., tai 
gausite savo dovanas. Be tikie- 
to nebus išmokama iki valdy
bos posėdžio. Daugiau apie 
LDS Pirmo Apskričio pikniką 
draugai montelliečiai aprašys.

LDS 1-mo Ansk. Sekr., 
F. J. Repšys.

Bukovinoj 33.000 Buvusių 
Bežemių Gavo Žemės

černovic, Bukovina. — 
Per šešias savaites nuo to 
laiko, kai šiaurine Bukovi
na tapo sovietiniu kraštu. 
33,690 buvusiu bežemiu val
stiečiu gavo žemes. Tai že
mė atimta iš buvusių dva
rininkų.

Toj srityj yra 11,683 dar
bininkai fabrikų ir dirbtu
vių ; ir per šias kelias savai
tes 100 tūkstančių jų įstojo 
į darbo unijas.

Į kaimų tarybas - Sovie
tus išrinkta 1,500 žmonių. 
Tarp išrinktų yra apie 400 
moterų.
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I. V. Mičiurinas

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

Tai kas, kad svetimų kraštų šampanas pri
kėlė toje ponijoje lietuviško kaimiečio polin
kius, kad sužadino juose “pamirštą kaimo va
karuškų dūkimą.” Juk nuošaliai esant; visa tai 
galima,—kaimiečiai toli palikę — nemato... 
Takioje iškilmėje “kaimo siela išlaužė aristo- 
kratizmo varžtus, pasiilgo plačių pūdymų, miš
kų laisvužės... Suskambėjo šieno dainos, su
trepsėjo rumbą žemaitiškos klumpės, suklykė 
sucypė Magdutės, Barbelės, Jurgiuku, Joniu
kų .kibinamos...”

* * *
Aha! O dabar—atsidūsk, ponijos užtarėjau, 

visa tai prisiminęs, kuomet Kauno gyvenimo 
atmosfera pakitėjo,—atsidūsk ir rėk, kad 
“Lietuvos nebėra!” Pripažink, kaip pripažįsta 
“Tėvynės” redaktorius, kad “‘nuo Lietuvos 
respublikos įsikūrimo iki jos žuvimo dienai 
nebuvo nei vieno sąžiningo žmogaus,” kad 
“įsitikiname, kokia begėdiška korupcija vieš
patavo ir viską valdė Lietuvoj. Lietuvos žmo
nės, visai nebūdami bolševikais, maldavo Die
vo, kad atsiųstų Lietuvai kokią nors revoliu
ciją. Lietuvoje revoliucija arba visiškas val
džios pakeitimas buvo neišvengiamas daly
kas...”

Bet... įsitikinę šitiems faktams, tie patys 
žmonės šiandien turi drąsos rėkti, kad “Lie
tuvos nebėra”, kad Lietuvą “reikia gelbėti,”

reikia protestuoti prieš Lietuvos liaudies pa
sisukimą naujan gyveniman, reikia ištikimiau
sius Lietuvos darbo liaudies darbuotojus, va
dovavusius tame pasisukimo procese, apšaukti 
parsidavėliais, j ūdomis, šunimis...

Nejaugi Amerikos lietuviuose, priklausan
čiuose (išskyrus labai mažą nuošimtį) plačio
sios darbo liaudies sluogsniams, ras tie veid
mainingi šūkiai atbalsį? Neturėtų.

Besilanką Lietuvoje amerikiečiai savomis 
akimis matė Lietuvos ponijos pasipūtimą, val
džios pareigūnų nenorėjimą žvelgti į “muži
ko” reikalą, jei mužiko rankoje nematė atkišto 
lito; jie matė, kaip menkiausias valdininkėlis 
ir jo šeima drovėjosi namų ruošos bent kokį 
darbelį padaryti,—visą tai krovė tarnaitei. 
Darbą rokavo dideliu pažeminimu. O dabar, 
žinoma, staiga jie turi pasikeisti. Tai sunku
mas, sunkumas—iššauksiąs ir vaitonę ir riks
mą ir prakeikimą. Jiems tikrai “nebėra Lietu
vos.”

Bet yra Lietuva darbo liaudžiai, kuriai pra
švito skaistesnis rytas iš tos nakties, kai Sme
tona pražuvo. Kitas skaistesnis džiaugsmo ry
tas prašvito, kai Lietuva įstojo Sovietų Są
jungom Darbo liaudis jaučiasi tvirtoj apsau
goj nuo išlaukinės jėgos, ji netrukdomai gali 
kurtis daug žadantį malonesnį gyvenimą. Gra
ži inteligentija, kvėpavusi prislėgtomis liau
dies jausmais ir jautusi fašistinio režimo 
skriaudas, tinkamai vairuoja šiandieninį Lie
tuvos gyvenimą!

St. Jas-nis.

i Netrukus jį atleido ir pas
kyrė į prekių kontorą. Prie 
geležinkelio Mičurinas iš
dirbo 12 metų.

Visą laisvą laiką ir men- 
į kūtę algą jis atiduodavo sa- 
:vo pamėgtajai sodininkys- 
! tei. Dar vaiko metuose Mi- 
ičuriną ėmė traukti nenu
malšinamas noras mokytis 
ir pažinti gamtos paslaptis. 
“Kiek tik aš save atsimenu, 
—rašė jis vėliau,—visuomet 
ir visa savo būtybe buvau 
užimtas tik vienu: kokiu bū
du išauginti tokius ar kito
kius augalus.”

Šių metų birželio men. 7 
d. Sovietų Sąjunga iškilmin
gai paminėjo didžiojo gam
tos revoliucionieriaus Mi
čurino penkerių metų mir
ties sukaktuves. Genialusis 
rusų mokslininkas, vienas 
didžiausių žmonijos istori
joje gamtos tyrinėtojų Iva
nas Vladimirovičius Mi
čurinas gimė 1955 metais 
Riazanės gubernijoje, Pron- 
sko valsčiuje. Nuo pat jau
nų dienų jis susidūrė su al
kiu ir sunkiu darbu. Šeima 
skurdo, ir Mičurinui teko 
apleisti gimnaziją, kur jis į 
mokėsi, ir persikelti į Koz- 
lovą (dabartinį Mičurins- 
ką). Kozlove L V. Mičuri
nas pradėjo dirbti geležin
kelio stoties viršininko pa
vaduotojo darbą. Tačiau 
viršininkui nepatiko tiesus 
ir kietas Mičurino met Mičurinas,

ž.

Clarence L. Law, vice-prezidentas Consolidated Edison Kompanijos New Yor
ke, Inc., pasitinka ir sveikina 11-kos metų mergaitę Katherine M. Rogers iš 
Monroe, N. Y., kaip 10,000,000-nį svečią iš tų, kurie aplankė “Šviesos Miestą” 
Pasaulinėje New Yorko Parodoje nuo jos atsidarymo 1939 m. Tarp kitų apeigų 
buvo ir inspekcija šio pastato, kuriame yra didžiausia pasaulio diorama, kuri 
užima trijų blokų ilgio, trijų aukštų rūmą ir parodo modelį 4,000-čių pastatų 
iŠ didžiojo New Yorko srities. Dabartiniame’sezone 30 procentų, arba arti treč
dalio visų apsimokėjusių parodos lankytojų, atėjo pamatyt šį dioramos reginį.
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Po kelerių metų viename 
geležinkelio rajone Mičuri
nas gavo laikrodžių remon
to ir signalinių aparatų 
meisterio vietą. Šis darbas 
Mičurinui leido susitaupyti 
pinigų, už kuriuos jis, išsi-

būdas. mokėjimui, nusipirko mažą

žemės gabalėlį. Čia jis už
veisia miniatiūrinį daigyną, 
atlieka tūkstančius įvairiau
sių bandymų ir už paskuti
nius grašius išsirašė iš už
sienių įvairiausių sėklų ir 
augalų.

Po poros metų Mičurinas 
persikėlė į naują žemės ga
balą, prie upės kranto, nes 
įsitikino, kad gebridiniams 
augalams reikia žiauresnių 
dirvos sąlygų, negu juodže
mis. Šiame žemės sklypely
je Mičurinas gyveno ir dir
bo iki paskutiniųjų savo gy
venimo dienų.

1888 metais Mičurinas 
griebėsi darbo, su tikslu pa
gerinti Rusijos sodininkys
tę, kuri tuo metu teikė vi
sai liūdną vaizdą. Rusijos 
sodininkystės lygmuo buvo 
nepaprastai žemas, asorti
mentas neturtingas ir už
terštas pusiaukultūriniais 
ir laukiniais medžiais. “Kur 
tik pažvelgsi,— kalbėjo tuo- 

visur do

minuoja tik antaniniai, pun- 
taviniai, alyviniai, raudon- 
pirščiai ir tt., žodžiu, arche- 
olginės senienos.” Tokia so
dininkystė, suprantama, ne
galėjo būti aukštos produk
cijos, ir nenuostabu, kadwį 
šiaurės Rusijos sritis tekda
vo sodų vaisius gabentis iš 
pietų ir net iš užsienių.

Mičurinas užsibrėžė sau 
uždavinį išplėsti vaisinių 
augalų asortimentą ir pie
tų srities vaismedžius per
kelti į šiaurę, ypač į centro. 
Rusijos plotus. Nenukryp
damas nė žingsnio, Mičuri
nas ėjo prie savo tikslo. De
šimties metų būvyje Miču
rinas atliko šimtus ir šim
tus bandymų, pereidamas 
nuo vieno būdo prie kito, ir 
pagaliau jis pasiekė tai, ko 
norėjo.

Mičurinas pradėjo kry
žiuoti augalus, kurie savo 
geografine padėtimi buvo 
labai tolimi vienas antram. 
Sibiro, Tolimųjų Rytų vais
medžius, pratusius kęsti šal
čius ir pūgas, jis sukryžia
vo su pietų rūšimis. Tų au
galų naujoji karta puikiai 
susidorojo su Rusijos klima- 
matu ir patenkino visus 
jiems Mičiurino patiektus 
reikalavimus. Pietų rūšys 
savo papėdininkams perda
vė gerą skonį, dydį, spalvą 
ir tt., šiaurės rūšys—ištver
mę kęsti šalčius.

Caristinė vyriausybė vi
siškai ignoravo nuostabius 
Mičiurino darbus, nors tais 
jo darbais įdomavosi ir už
sieniai. Prieš didįjį *karą, 
beveik 18 metų būvyje, kas
met pas Mičiuriną atsilan
kydavo Vašingtono Žemės 
Ūkio instituto profesoriai. 
Dar 1890 metais Amerikoje 
ir Kanadoje pradėjo veisti 
Mičiurino išaugintus vais
medžius.

Mičiurinal keletą kartų 
siuntė į žemės ūkio depąrt- 
mentą pranešimus apie sa
vo darbus, bet bukagalviai 
caro valdininkai grūdo juos 
po stalu. Mičiurino darbus 
pirmasis iš didžiųjų žmonių 
įvertino tik Leninas. Dar 
1919 metais Mičurino dai
gynas perėjo valstybės ži
nion. Partija ir sovietų vy
riausybė •Mičiurinui sukūrė 
visas reikalingas darbo są
lygas. Mičiurino įsteigtas 
daigynas pavirto didžiausia 
mokslo tyrinėjimo įstaiga, 
apginkluota visa reikalinga 
šių dienų technika. Perdirb
damas vaismedį, Mičiurinas 
perdirbo ir vaisių asorti
mentą.

“Šiandien,—rašė Mičiuri
nas 1934 metais,—išaugin
tas mano asortimentas susi
laukė 300 naujų rūšių ir pa
sidarė rimtu socialistinės 
sodininkystės rekonstrukci
jos pamatu, ne tiktai euro
pinėje, bet ir Azijos SSSR 
dalyje, o taip pat kalnuo
tuose Kaukazo rajonuose.” 
Vidurio SSSR sričių sodus 
Mičiurinas papildė tokiais 
asortimentais, kurių čia 
anksčiau ne tik niekas ne
buvo matęs, bet ir nieko 
apie juos nebuvo girdėjęs. 
Ten dabar auga vynuogės, 
graikiškieji riešutai, abri
kosai, persikai, aktindijos 
ir tt.

Truputį suvirs metai lai
ko atgal, kai Lietuva nete
ko Klaipėdos ir kai nebuvo 
aiškus Lietuvos likimas ry
tojui, tai Justas Paleckis 
šaukė Lietuvos visuomenę 
aktyvumąn. Jis sakė, kad 
“mums reikia labai aktyvių 
piliečių, aktyvios visuome
nės, aktyvios tautos. Juo 
tauta mažesnė, juo daugiau 
iš jos kiekvieno nario rei
kalaujama.” Jis šaukė ne
pasilikti palaidiems, organi
zuotis, žengti tobulėjimo ir 
pažangos keliais.

Fašistiniam režimui vieš
pataujant, pažangioji vi
suomene neturėjo pakanka
mai savo ideologinių orga
nizacijų. Šiame atvejuje, 
Paleckis sake, reikia eiti į 
kitas artimesnes organiza
cijas, dėtis į bent kurį vi
suomeninį darbą, neišsiža
dant pagrindinių savo pa
žiūrų. “Kur tik kas pritam
pa, tegul eina į artimesnę 
savo visuomeninę organiza
ciją, į draugiją, ratelį, bū
relį. Kur draugijos mažiau 
veiklios, reikia jų darbą pa
gyventi ir kelti sumanymų, 
kaip tai, sparčiau organi
zuoti chorus, vaidinimus,

Fašistine Lietuva Darbo 
Liaudžiai Buvo Ne Tėvynė, 
Bet Kalėjimas ir Kapinynas

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

engė ir mindžiojo purvini 
smetoniškos—skučiškos kli
kos batai išliko nesubjauro
ti ir pilni džiaugsmingo gai
vališkumo taip aistringai 
nori pasinerti sūkuringame 
gyvenime, juo džiaugtis, dėl 
jo ryžtis visokiomis auko
mis, kad tik kraštas būtų 
mielas ir gražus, kad darb
ščiosios liaudies kūrybinis 
pajėgumas nebūtų slopina
mas savanaudiškų krašto 
parazitų. Iš visų darbininkų 
lūpų rodos trykšta žodžiai: 
kokia dabar miela mūsų tė
vynė Lietuva, kaip malonu 
laisvėje gyventi. O jų aky
se matai pasiryžimą, kad jie 
savo tėvynę sukurs dar gra
žesnę ir malonesnę, kurioje 
bus užgydytos visos pada
rytos valdant Lietuvą niek
šiškai savanaudžių klikai— 
smetoniškai plutokratijai 
žaizdos ir išgyventas skur
das, kurio tiek daug pali
ko lietuviškosios dvarinin
kijos ir buržuazijos gėdin
gai pabėgęs “vadas” Smeto
na.

NUPUOLĖ HITLERIO
PRIŽADAS

London, rugpj. 15. — An
glų spauda pašiepia Hitlerį, 
kad jis neįvykdė savo žo
džio. Nes Hitleris žadėjęs, 
kad rugpjūčio 15 d. jis iš
kilmingai įmaršuos į Angli
ją, kaipo jos užkariautojas. 
Štai jau ir ta diena, o Hit
leris dar neįkėlė kojos j 
Angliją.

...... '...

Šūkiai Virsta Darbais
paskaitas, susirinkimus, im
tis liaudies namų statybos*”

Šiandien ateinančios ži
nios iš naujos Sovietinės 
Lietuvos, sako mums, kad 
tie šūkiai virsta- darbais. 
Tie darbai džiugina mumis 
ir jie taip pat kelia ener
giją pačiuose mūs broliuose 
Lietuvoj. Geresnis žmonių 
gyvenimas atsiekiamas tik 
darbu. O kuomet to darbo 
vaisiai yra išplėšti iš para
zitų nasrų, kuomet tie vai
siai bus savastis visų tų, 
kurie dirba, energija dar
bui dar labiau kaupiasi!

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blankų
jį’ prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra-tę

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS 
Spaudos Piknikas 
Įvyks Sekmadienį, 1 Rugsėjo (Sept.)

LIETUVIŲ PARKE
Lighthouse Grove East Hartford, Conn.

Rengia LLD, LDS ir LMS Apskričiai
--------------- e t---------------

Programos išpildyme dalyvaus LMS Conn, valstijos ap
skričio chorai. Drg. A. Bimba iš Brooklyn, N. Y., pasakys 

prakalbą apie naujas permainas Lietuvoje ir 
Lietuvos valdžioj.

Šokiams gros Laisvės Stygų Orkestros narių sudaryta orkestrą 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius

Prie šeimininkių stalo bus galima pasirinkti {vairiausių valgių, ku
riuos pagamins visos Connecticut valstijos šeimininkės ir 

suveš ant šio pikniko.
•.............. ..... ............BUS ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ ’zzzZZZZZZZZZZ

Visi Connecticut valstijos lietuviai prašomi patys dalyvauti šiame 
piknike ir kviesti kitus, kad dalyvautų, nes visas pelnas nuo jo yra 
skiriamas lietuvių pažangios spaudos paramai, kuri paduoda aiš
kiausias ir teisingiausias žinias apie darbininkų reikalus, kuri tei
singiausiai perstato permainas Lietuvoje ir džiuginančiai užtaria 
Lietuvos biednuomenę, darbo žmones, kurie,™ prašvito laisvė ir pa
lengvinimas gyvenime.

Šiame piknike bus daugelis svečių iš Bostono, Worcesterio, 
Hudsono, Montellos ir iš daugelio kitų žymių pirmeiviškų lietuvių 
kolonijų.

KELRODIS: Per Hartford ir East Hartford važiuojant, važiuo
kit num. 15 keliu link Glastonbury, prie stoties 24 sukit po dešinei. 
Per Glastonbury važiuojanti, važiuokit link East Hartford, prie sto
ties 24 sukit po kairei. Nuo stoties 24 iki pikniko vietai bus iška
binti nurodymai.

—-- —.--------------- ,---- -
Įvyks 1 Rugsėjo 

Nedėlioję JL Sept.
MIKOLAIČIO PARKE

EDDINGTON, PA.

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

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

iš anksto.

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

ir Lyros Choras iš Baitimorės.

J. S. Kareiva.

PHILADELPHIJOS
IR APYLINKES LIETUVIŲ ATYDAI

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organl zacijos dėl dienraščio “Laisvės”

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS, PRAKALBĄ

STOTYS: Bušai eis nuo 10 X'al. ryto iki 1 vai. po piet iš miesto:
143 Pierce Street ir 735 Fairmount Ave.

Nuo City Line busai eis nuo 10 vai. ryto iki 4-tos valandos po pietų.
Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarl 66 iki paskutinės sto

ties, nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: važiuokite Frankford Ave. iki City Line, per
važiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trenton; N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1% mailes sekdami iškabas.

Šežtadienis, Rugpj. 17, 1940

Elektrinė dirbylda, na
mai darbininkams, plentų 
tiesimas, žemes suteikimas 
bežemiams, sveikatos apsau
ga, liaudies švietimas pla
tesnėje skalėje, tekelia ir 
mūsų nuotaiką! Mes turime 
ryžtingiau teisingas, naujai 
ateinančias iš Lietuvos, ži
nias skleisti tuose lietuviuo
se, kurie jų negauna; kurie 
yra klaidinami visokiais iš- 
mislais ir kerštavimu prieš 
žmones b e s i d žiaugiančius 
Lietuvos įėjimu į naują gy
venimą! Išgirskime ir mes 
Justo Paleckio šauksmą ak
tyvumui !

Josephus,
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Hudson, Mass

Rugsėjo 1 September
Mikolaičio Parke, Eddington, Pa

BROOKLYNAS PASISAMDĖ 8 BUSUS

BILIETAS $1.75 Į ABI PUSI

Winnfield, La

Be

mokėsi

*

Nelaimė 
užsisuki-

moksle. 
su apdo- 
mokyklą. 
mokyklos

sa- 
ap- 
lie- 
gė-

“Vilnies” 
bačkos iš- 

prakirto 
važiuoti

Pasirandavoja vienas kambarys, 
fornišiuotas ir kartu su garadžiu. 
Kambarys šviesus, privatiškas, vie
nais laiptais. Del daugiau informaci
jų prašome kreiptis pas: B. Naujo
kas, 8611 
Hill, L. I., N. Y.

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

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

mo dalyvaus ir drg. P. Buknys iŠ 
“Laisvės.” Visų pareiga yra gauti 
ko daugiausiai darbininkų dėl pikni
ko. — Sekr. A. S. (192-194)

135th St., Richmond
(194-196)

Tai didysis lietuvių sąskridis, gražus pasimatymas phi- 
ladelphiečių su brooklyniečiais

Kings, to be consumed an the

HARRY HIRSHON
Ave., Brooklyn, N. Y,

PRANEŠIMAI IS KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Ateinantį pirmadienį, 19 d. rugp.
vai. vak įvyks mūsų progresyvių

organizacijų ir “Laisvės” skaitytojų 
visuotinas susirinkimas dėlei “Lais
vės” pikniko. Visi draugai ir drau
gės atkreipkit atydą ir būtinai daly
vauki! ant šio susirinkimo. 24 d. 
rugp., šeštadienį, važiuosim į parką, 
stalus sutvarkyti. Ant šio susirinki-

Drg. S. Kazulioniui nelaimė 
atsitiko bedirbant 
piknike už baro. Iš 
šoko paipa ir jam 
kaktą, kad reikėjo
greitai į ligoninę.’ Kitą dieną 
namie jautėsi geriau, prade
dant gyti. Aš apgailestauju, 
kad drg. S. Kazulioniui tokia 
nelaimė atsitiko.

Levertai, Kučiaus-

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street 

Arti Central Skvero
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.: TRObridge 6330
OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

NOTICE is hereby' given that License No 
GB 2672 has been issued to the undersigned 
to sei) beer, at ‘retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1601—10th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BACHMANN & SON 
1601 — 10th Ave., Brooklyn, N. Y.

Programoj turėjo Lyros 
Choras dainuoti, bet ne visi 
nariai susirinko, tai mokytojas 
choro sakė, kad negali dai
nuoti.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 11278 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
THEODORE SHORE & STANLEY BARTH 

Washington Butter & Egg Market
335 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

religinėmis 
kapinė- 
Tebūna

to sell beer, at retail under Section 107 
__ .... _______  ___  _ " ‘ ' I
1701—78th Street,' Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DeVITO 
Homewood Bar & Grill 

1701—78th St., Brooklyn, N. Y.

to consumed off th<z

STRUSS 
Brooklyn, N. Y

NOTICE Is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No.
GB 2104 has been issued to the undersigned EB 706 has been issued to the undersigned
to sell beer, at retail under Section 107 to sell beer, at retail under Section 107
of the Alcoholic Beverage Control Law at ■ of the Alcoholic Beverage Control Law at
1955 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFRED M. LICHTBLAU
1955 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y

that License No.

retail under Section 101
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

COHEN
Brooklyn, N.

that License No.

retail under Section 107 of
Beverage Control Law at 

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

GOTTFRIED ERICSON'
Brooklyn, N. Y.

mmi

ROBERT 
LIPTON • 

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 
Graliam & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2173
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abclnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnčs 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.

Kraujo ir Šlapumo Tyrimai, 
Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 

. IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Viri 28 m. Privatinės ir ligoninėje Praktikos)

110 East 16 St., N. Y
‘ Tarp Union Square ir Irving PI.

VALANDOS: 9 A. M.—8 P. M.;
Sekmadieniaia: 9 A. M.—2 P. M.
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. nri.-iirn.-n.wIš Atsibuvusio “Vilnies” Nau
dai Pikniko

Piknikas įvyko liepos 28 d., 
Mačiutos Darže. Šis piknikas 
buvo gana skaitlingas ir gana 
pasekmingas visais atžvilgiais. 
Nevien tik buvo daug iš publi
kos clevelandiečių, bet ir iš ki
tų miestų. Iš Akrono buvo dd. 
Brazai ir gražus būrys
nuolių. Iš Bedfordo buvo dd. 
Žilinskai, 
kai ir kiti. Iš Middlefield buvo 
farmeriai dd. Rubai.

gės dirbo piknike: M. Karso- 
kienė, V. Mockaitienė, M. Ma
žeikienė, Z. Stripeikienė, E. 
Sklerienė, A. Mockaitis, J. Pa- 
balis, P. Nemura, Yočius, Jo
nas Stripeika, P. Kurulis, J. 
Bagužis ir Stanley Kazulio- 
nis.

na Sookul turėjo septynis me
dalius. Tėvai buvo padarų, pla
ną leisti ją į kolegiją, kaip tik 
baigs šią mokyklą. Bet baisioji 
nelaimė išrovė ją iš gyvųjų tar
po ir padarė baisiai liūdną tėvų 
gyvenimą.

Tėvai ir Aldona laisvi. Lai
dotuvėse sakė kalbas profeso
rius Sax ir Dr. O. Adams iš 
Louisiana Tech, mokyklos, kal
bėjo kaipo asmeniškai pažįsta
mas ir presbeterijonų kunigas 
Av. Stokes apie merginos mok
slo gabumus. Draugai Sookul 
yra “Laisvės” skaitytojai. Mes 
reiškiame jiems didelę užuojau
tą šioj nuliūdimo valandoj.

Report.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11141 has beep issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
364 Hooper Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

JULIUS RAVIN
364 Hooper St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby .given
GB 2118 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
245 Howard Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
245 Howard Ave.,

Drg. F. Abekas iš Chicagos, 
“Vilnies” redaktorius, pasakė 
gražią prakalbą apie naują 
progresyvę Lietuvos Respubli
ką, kad Lietuvos liaudžiai ir 
Lietuvos darbininkams bus 
daug geriaus gyventi Sovieti
nėje Lietuvoje, su daugeliu 
progresyvių reformų, kurios 

, yra labai reikalingos Lietuvos 
liaudžiai ir darbininkijai, ku
rių niekados neturėjo Lietuvos 
darbo žmonės prie fašistų biu
rokratiškos, žiaurios Smetonos 
valdžios.

“Dabar jau yra socialistinė, 
tikrai demokratiška, laiminga, 
laisva Lietuva ir Lietuvos liau
dies darbininkai ant visados!”

Publikai drg. Abeko prakal
ba labai patiko ir jam entu
ziastiškai už tai daug plojo. 
Po prakalbų, pirmininkas d. 
V. Komandas perskaitė pa
sveikinimo rezoliuciją Lietu
vos liaudies valdžiai Clevelan
do “Vilnies” pikniko vardu, ir 
nuo visos “vilnies” pikniko 
publikos, kurios buvo oOO ar 
daugiau.

Pasveikinimo rezoliucija bu
vo priimta entuziastiškai, iš
skynus vieną moterėlę, kuri 
buvo priešinga. Pasveikinimo 
rezoliucija bus pasiųsta Sovie
tinei Lietuvos liaudies val
džiai.

Po pasveikinimo rezoliuci
jos buvo atsišaukta dėl aukų 
dėl Clevelando progresyvio 
veikimo, tai yra, dėl “election 
campaign” ir radio programų. 
Buvo suaukauta su smulkiais 
$13.35. Ir čia yra aukavusių 
vardai: Dr. J. Simans ir F. 
Skleris—po $1; po 50c: W. 
Daraškienė, M. Geibienė, V. 
Karmuza, P. Kurulis, M. Že
brauskienė, D. Lesnikauskas. 
Lapinskienė davė 35c. Po 25c: 
žemaitis, Raulinaitis, Gurklis, 
J. ž., Raulušaitienė, Jonas 
Stripeika, Pilkauskas, Že
brauskas, Mockaitis, A. Sar- 
palius, Trečiokienė, M. Yo
čius, D. Petrauskas, P. Kliau
ga, J. žasiūnas, Kirstukas, E. 
Graibienė, S. Angaitis, J. Šim
kus, P. Cigas, P. Bekenis, V. 
Geibis, P. Dagis, K. Lesnikau
skas, Kronis, M. Gavrilienė. 
šie draugai aukavo tam pa
čiam tikslui iš pirmiaus: J. 
Raulinaitis —50c; Bruščiuvie- 
nė—$1; A. Jankauskas—25c.

Po aukų rinkimo sekė dova
nų gavimas. Buvo $10 dova
nų prie įžangos tikietų. Pirmą 
dovaną—$4, gavo Jieva Si- 
manauskienė ir ant vietos ji 
paaukavo dėl “Vilnies” dien
raščio. Antrą dovaną gavo D. 
Petrauskas—$3. Trečią dova
ną gavo K. Kalakauskaitė ir 
ketvirtą — Tėvelis. Taippat 
buvo ię kitokių dovanų daik
tais. N. Ą. Wilkelis iš savo 
furniture krautuvės, kurios an
trašas yra: The Wilkelis Fur
niture Co., 6307-11 Superior 
Ave., paaukavo gražų staliu
ką. K. Jonilienė — gražią pa- 
duškaitę, gražiai rankomis iš
siuvinėtą. Staliuką gavo S. Jo- 
nila, o paduškaitę Bokerienė.

Varde Clevelando lietuvių 
progresyvių organizacijų Vei
kiančio Komiteto, tariu širdin
gą ačiū aukavusiems ir atsi
lankiusiai publikai. Taip pat 
tariu širdingą ačiū šiems drau
gams, kurie man padėjo pri
rengti šį “Vilnies” pikniką ir 
kurie dirbo piknike: V. Ko
mandas, Dr. J. N. Simans, J. 
Vasiliauskas. O šie draugai-

Jaunuolės Bertha Galinaus- 
kaitė ir Maxine Meteliutė iš
platino tikietukų dėl dovanų 
už $10.

Taipgi, širdingai ačiū drau- 
gams-gėms, kurie pardavinė
jo įžangos tikietus. Ačiū vi
siems, kurie nors kuom prisi
dėjo prie šio didžiulio “Vil
nies” pikniko. Mes manome, 
kad liks nuo šio pikniko dėl 
“Vilnies” apie $100.

M. Valentą.
“Vilnies” Pikniko Ren
gimo Komisijos Narė.

Kaunas, Lietuva 
Lietuvos Seimo Pirm, ir 
Prez. Justui Paleckiui

Amerikos Lietuvių Kongre
so skyrius, Hudson, Massachu
setts valstijos, varde 298 orga
nizuotų lietuvių, sveikiname 
Sovietinę Socialistinę Lietuvos 
Respublika ir su* džiaugsmu 
užgiriame jos pirmuosius žy
gius už paliuosavimą anti
fašistinių politinių kaliniu, at
skyrimą bažnyčios nuo valsty
bės, sustabdymą kunigų algų, 
konfiskavimą didžiųjų, netie- 
sotai įgytų žemių, ir aprūpini
mą žeme bežemių ir mažaže
mių valstiečių.

Užgiriame susivienijimą su 
So v. Sąj. ir tvirtai stovime už 
visokią paramą naujai vyriau
sybei.

Lai gyvuoja Tarybinė Socia
listinė Lietuva!

Lai gyvuoja didžioji Sovieti
nių Socialistinių Respublikų 
Sąjunga.

K. Vaitekūnas, pirm.
K. Kakšas, iždinin.
J. Joskevičius, sekr.

žuvo Nelaimėj Gabi 
Lietuvaitė

Aldona Sookul, 23 metų 
tuvaitė iš Winnfield, La, žuvo
automobiliaus nelaimėje. Apie 
nelaimę pranešė jos tėvai ir 
prisiuntė iš anglų laikraščio iš
karpą.

Aldona važiavo automobily
je su George Barnes iš Dodson 
į Winnfield. Automobilis susi
kūlė su dviem trokais ir abu 
jaunuoliai užmušti, 
įvyko ant didelio kelio 
mo.

Aldona sėkmingai
Louisiana Tech mokykloj, kurią 
greitai būtų baigusi. Paprastai 
ji atlikdavo kelionę mokyklos 
autobusu, bet “pramistinus” 
busą ir pasitaikę* George Ber
nes, krautuvės vedėjas, iš Mag
nolia, Ark., pasiėmė ją pavežio
ti. Taip jie susipažino. Vėliau 
jaunas vyras grįžo ir abu iš
važiavo pasivažinėti, kur ant 
didelio užsisukimo įvyko ta ne
laimė.

Aldona Sookul gimus balan
džio 22 d., 1917 metais. Jos tė
vas siuvėjas. Tėvai jau per de
šimts metų gyvena Winnfielde. 
Aldona buvo vienatinė jų 
dukrelė.

Aldona buvo gabi 
1937 metais ji baigė 
vanojimais aukštesnę 
Ji buvo redaktorė
laikraštėlio ir gabi debatorka. 
Louisiana Tech, mokykloj labai 
gabiai mokėsi, rudenį turėjo 
baigti mokyklą. Už gabų moki- 
nimąsi ir atsižymėjimus aido-

Numire Barbora Kazeniene
Po gana ilgos ir kankinan

čios ligos, rugpjūčio 10 d. nu
mirė ligonbutyje viduramžė 
moteris Barbora Kažėnienė, 
gyvenusi Johnson City, N. Y.

Velionė buvo pašarvota 
vo namuose ir skaitlingai 
lankyta vietos ir apylinkės 
tuvių, apstatyta puikiausių
lių vainikais ir puokštėmis nuo 
draugų ir giminių. Ji priklau
sė Lietuvių Darbininkų Susi- 
šelpimo Draugijon ir SLA 
kuopon. Buvo rami, draugiška 
moteris. Sveika būdama nepa
tingėdavo atsilankyti ir į lie
tuvių organizacijų pramogas.

Ji paliko dideliame nuliū
dime savo vyrą Vincą Kazė
ną, su kuriuomi gražioj san
taikoj išgyveno nemažą eilę 
metų. Lietuvoj paliko, rodos, 
du broliu.

Palaidota su
apeigomis Kalvarijos 
se, rugpjūčio 13 d. 
jai amžina ramybė!

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given 
GB 1G30 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
the Alcoholic 
74 Ralph 
County of 
premises.

A.
74 Ralph Ave

NOTICE is hereby given that License No. 
L-838 has been issued, to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4820—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EBSTEIN'S LIQUOR STORE, INC. 
4820—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2836 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
159 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of lying8. to be consumed on tho 
premises,

JOHN J. DUFFY
159 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10575 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

OTTO
131 Kingston Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
750 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM T. HARMS
750 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2136 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1406 Neptune Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GAETANO AIELLO
1406 Neptune Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1929 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
297 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

FRED BOSCHEN
297 Wilson Ave.,___________ Brooklyn, N. Y

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas:, Humboldt 2-7004

630 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2783 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
349 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

DELFINĄ TORRES
349 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2170 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Caton Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ANNA MERETYK 
Caton Dairy & GROCERY

Caton Ave., Brooklyn, N. Y.2126

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1970 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 South 9th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS ZACK
252 So. 9th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2859 has been issued to the undersigned 
to '8011 beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2803 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of 

.premises, 

2803 Ocean

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 560 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
532-40 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BROOK—ROSE CORP.
532-40 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1583 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY SAUERTIEG
1583 Utica Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2124 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
364 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

DOMINIK IERACE
3G4 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

Paskilbusią Knygų 
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.

Važiuokite į "’Laisves” 
Piknikų Busais

Paskutinis šiuom Sezonu “Laisves” naudai 
piknikas įvyks

šį Piknikų Rengia

PHILADELPHI JOS
- LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

Bušai Išeis Nuo Sekamų Vietų
Nuo George Stankaus Krautuvės

67 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

Nuo W. Zabielskio Salės ,
6138-56th Road, Maspeth, L. I., N. Y.

Nuo Buzelio Crescent Palace
3338 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

Šapolo-Vaiginio Salės
147 Thames St., Brooklyn, N. Y.

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer St., . Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

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

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

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
Visokiausių Rūšių 

ŽIEDAI
• Your old WaT€H

F

TRADE JT IN l-OR A ’ 

|7JEWELj 

IBulova
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir perfekto

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

X-Rays



Šeštas puslapis
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NewYorto*vžfe02fe?liiiOT
Unijos prieš Pirštų 
Nuospaudų Ėmimų

New Yorko policijos komi- 
sionieriaus Valentine įsaky
mas tūkstančius naktinių kliu- 
bų ir kabaretų darbininkų su
žymėti tarsi kokius krimina
listus, nuimti pirštų žymes, 
sutiko unijose didelį pasipikti
nimą ir audringus protestus. 
Sakoma, jog unijos teismų ke
liu ginsis nuo tos atakos.

Valentine patvarkyme, ku
ris paliečia apie 1,200 įstaigų 
šiame didmiestyje, reikalauja
ma sužymėti visus, kurie “gali 
susisiekt su publika.” O to
kiais, kaip žinia, yra progra
mų pildytojai, padavėjai sta- 
luosna, koncesionieriai, drabu
žių padėjėjai, ir kiti.

Įsakymas imt pirštų 
spaudas, neva taikomas 
įstatymų • laužytojus, 
vietoj turėjo tikslą 
riuoti darbininkus.

Ypatinga tas, kad kliubų sa
vininkai su džiaugsmu sutiko 
tą patvarkymą. Tas jau savai
me parodo, kas iš to naudosis, 
ir kas nukentės. Labiausia 
džiūgaują tie, kuriuos, sun
kiausia buvo prikalbint pasi
rašyt su unija kontraktą.

Billy Rose paskelbė, kad jis 
“su mielu noru pildys” patvar
kymą. Panašiai išsireiškęs ir 
John Roy, Rainbow Grill ii' 
Rainbow Room vedėjas.

Philip Irving, Variety Artist 
Gildijos sekretorius, pareiškė, 
kad jo unija labiausia palie
čiama ir kad “Gildija 
griežtai priešinga tiems 
tvarkymams ir prieš juos 
vos iki paskutiniųjų.”

Savo pranešime spaudai 
ving pareiškė:

“Mes neleisime juos ant 
mūs užkarti po priekabe, kad 
programų pildytojai susisiekia 
su publika.

nuo- 
prieš 

pirmoj 
sunu me

yra 
pa- 
ko-

tvarkymuose programų pildv- 
tojams nebuvo leidžiama turėt 
kontakto su publika, o Jeigu 
Jie ir būtų kontakte, mes ne
leistame juos ižeidinėt ir su- 
varžyt iki to laipsnio, kad Jie 
tu’rėtų ant kiekvieno pareika
lavimo parodinėt pasportus.

“Koks to tikslas, man neži
noma. Bet mūs organizatoriai 
eis informuoti narius nepasi
duot tokiam su Jais apsiėji
mui. O Jeigu tai reiškia kalė
jimą, mes Juos išvaduosime.”

I stalus padavėiu ir barten- 
derių unijos šaukia specialius 
mitingus svarstyt padėtį.

Atostogauja
atosto- 
siunčia 
linkėji-

Nastė

Joe Makola leidžia 
gas Athens,' N. Y., ir 
laisviečiams geriausių 
mu. į

Eva Tamuliniūtė ir
Kaulinienė abi išvyko savaitei 
laiko atostogų: praleis jas up
date New Yorke, pabuvos 
Vermont, N. H. ir Maine vals
tijoj. Sugrįš prieš pat LDS
Seimą. '

Brangus Pasivaikščiojimas
nb»:į *<

n li
tai,

t

Frank Grazis, 23 m., 
Montrose j Avė., bedarbis, 
teistas 90 dienu kalėti už 
kad jis įsigėręs būdamas vaik
štinėjęs prie Navy Yard ir 
klausinėjęs praeivio jūrininko 
visokiu klausimu, kuriu po iš- 
^ipagirioiimo jis nebegalėjo 
nei atsiminti.

O

Malioriai Remia Taikos 
Mobilizaciją

Ji Kalbės Lietuvių Motinų 
Ruošiamose Prakalbose

atsiekti,

Motinų 
prakal-

Jau buvo minėta, kad lietu
vės motinos, kaip ir kitatautės 
motinos, yra susirūpinusios 
gelbėt mūs jaunimą nuo pra
žūties kare, ir, kad išsiaiškin
ti, kaip geriausia to 
jos rengia prakalbas.

Viena iš kalbėtojų 
Komiteto rengiamose
bose, rugpjūčio 21-mos vaka
rą, Pil. Kliūbe, 280 Union 
Avė., Brooklyne, bus Mari
jona Ražanskienė. Tai motina, 
kuri jau pergyveno sūnaus ne
tekimą kare, ir kuriai graso 
netekimas kito sūnaus, jei 
Amerika būtų įvelta karan. 
Tiesa, jos sūnus Bernardas 
krito ne tokiame kare, kaip 
šis — jis padėjo gyvastį liuos- 
npriu kariaudamas gynime de
mokratijos Ispanijoj. Tačiau 
motinos nuostolis visvien yra 
begalo skaudus.

Savo skausmus motina Ra
žanskienė skandina veikloj už 
taiką, kad kitoms motinoms 
netektų pergyventi to, ką per-

Marijona RažaHskienė

išaiš- 
moti- 
vyrai 
pasi-

gyvena ji pati. Ji galės 
kinti, kokiu būdu kitos 
nos ir moterys, taipgi ir 
taikos mylėtojai galėtų
darbuoti taikos, o sykiu ir mū
sų šalies gerovei.

Visi kviečiami dalyvauti šio
se prakalbose, visi prašomi 
apie jas pranešti ir kitiems.

Rengėjos.

Saugokitės Falšyvy 
Dešimtdoleriniu

Subruskime, Laivo Ekskursi
jos Tikietų Platintojai!

Miesto CIO Įsteigė 
Taikos Komitetą

Antrame savo reguliariame 
mitinge, naujai susiorganiza
vus viso didžiojo New Yorko 
CIO Industrinių Unijų Taryba, 
nariams pasiūlius, įsteigė Tai
kos komitetą, kuris bendrins 
miesto unijų veiklą už taiką.

Taryba taip pat pradėjo 
rinkt parašus po peticijomis, 
reikalaujančiomis įvest prie 
miesto čarterio pataisą, kuria 
būtų panaikinta nenaudingi 
ofisai apskričių šerifų, ir kele
riopų registerių.

Maliorių Brolijos Lokalas 
848 savo reguliariame mitin
ge, įvykusiame Yorkvillės La
bor Temple, pasižadėjo remti 
visos šalies skale rengiamą 
Taikos Mobilizaciją (kongre
są,) kuri įvyks rugpjūčio 31- 
mą ir 1-2 rugsėjo dienomis, 
Chicagoj. Lokalas taipgi siun
čia porą veiklių eilinių narių 
Darbo Federacijos valstijinėn 
konvencijon, įvyksiančion Ni
agara Falls, N. Y.

Ne Bile Kur Rasti Klemsai 
Tinka Valgymui

PARDAVIMAI
Mano mažiukė akerinė farmukė, 

200x200 pėdų South Shore, Bay 
Shore, L. I., $195; geras kelias; ge
ra žemė; geri nuosavybės popieriai. 
Laisva maudynė pajūry; už vienos 
valandos. Sąlygos $1 per savaitę, 
atvažiuokite šiandien ar parašyki
te! Frederick, raštinė prie Sunrise 
Highway, Babylon ir Bay Shore, 
L. I. (194-197)

Dep- 
bile

New Yorke paleista apy
varton šimto tūkstančių vertės 
falšyvų $10 banknotų ir spar
čiai skleidžiama daugiau. 
Juos esą sunku atskirti. Vie
nintelėmis aiškesnėmis žymė
mis yra—apsiblausęs, be gy
vumo Hamiltono paveikslas. 
Užpakalyje paveikslo, žemuti
niame banknoto kampelyje 
esąs serijos numeris yra 1-18 
arba D-81.

Slaptoji policija prašo gy
ventojus padėt žulikus suimti. 
Prašo įsitėmyt norinčius tokius 
banknotus iškeist ir skubiai 
lefonuot Spring 7-3100.

Demonstracijos prie 
Šalpos Biurų

te-

Workers Alliance rugpjūčio 
15-tą iššaukė demonstracijas 
prie visų šalpos biurų didžią- 
jame New Yorke protestui 
prieš kramtymą pašalpų, rei
kalaujant :

1. Drabužiams paskyrų re
guliariame budžete.

2. Ledo.
3. Mokyklon einantiems vai

kams drabužių.
4. Pradėt mokėt pašalpą 

bėgiu savaitės po padavimo 
prašymo ir prašalint trukdy
mus.

5. Nediskriminuot negrų.
6. Pilnai apmokėt rendą.
Kaip dabar dalykai yra, pa- 

šalpgaviam duodama 33c per 
mėnesį ant drabužių, jeigu 
duodama; 8 centai maistui 
per kiekvieną valgį; verčia su
naudot maisto pinigus ' ren- 
doms, kadangi rendos neda- 
mokama; reikia laukt savaičių 
savaites iki pradėsiant gaut 
pašalpą.

Williamsburgieciai savo de
monstracijoj prie distrikto raš
tinės 65, esančios 1066 Lori
mer St., susitarė nunešt šalpos 
raštinės tarnautojams ir savo 
maisto pakvėpint, ir, jei no
rės, paragaut, kad persitikrin
tų “saldume” pašalpgavių 
venimo.

Emma Shading, birželio 6- 
tą, sužeista varinei užlaidų 
lazdai krintant nuo 13-to auk
što smocTis stačiai galvon, iš
ėjo iš ligoninės. Jos sveikata 
žvmiai atgauta daktarams 
Norman Sharpe ir Zoltan Linn 
padarius eile švelnučiu, many
tu negalimomis, operacijų ant 
sužeistu smagenu ir galvos 
nervu, taipgi kaušo. Ji vos 
per plauka tada išliko gyva. 
Manoma pilnai pasveiksiant.
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gy-

Mrs. Rose Gettinger, 45 
našlė, užsimušė iššokus iš 
vo apartmento trečiame aukš
te, 1229 Clay Avė., Bronx.

ni., 
sa-

Beliko tik savaitė laiko iki 
LDS Jaunimo Tarybos rengia
mos naktinės ekskursijos lai
vu, kuri įvyks subatoj, rugpj. 
24 d. Todėl būtinai reikalinga 
ekskursijos tikietus smarkiai 
platinti-pardavinėti. Neužmir
škime vieno svarbaus fakto — 
turėsime užmokėt virš $300 
pirm, negu laivas išplauks į 
kelionę. Tai milžiniška suma 
pinigų ir mes turime tiek su
rinkt išanksto. Taigi, atsikrei
piame į tikietų platintojus šią 
savaitę stropiai pardavinėti 
laivakortes, o LDS ir progre- 
syviškų organizacijų 
tams, simpatikams,
jams palengvinti tą darbą 
siperkant įžangos tikietą 
vieną dolerį.

Ant laivo bus smagi Kaza
kevičiaus muzika šokiams, 
alaus, sodės, šaltakošės ir įvai
rių užkandžių. Laivas turi tris 
denius -— pakankamai vietos 
visiems. Sekite tolimesnėj ži
nias 
gi a u

patrio- 
pritarė- 

nu- 
už

New Yorko Sveikatos 
tas perspėja nevalgyti 
kur pasirinktų klemsų 
(clams), kadangi nesantiariš- 
kuose vandenyse išaugę klem- 
sai gali būti užkrėsti kanki
nančios ir mirtingos vidurių 
karštines-typhoid perais.

Nurodoma, kad bėgiu pa
starųjų poros savaičių devyni 
susirgimai ta liga buvo susek
ta paėję nuo valgymo Canar- 
sie Beach pasikastų klemsų. 
Vienas iš jų mirė. Visi buvo 
italų šeimynose.

Vienas 16-kos metų italas 
berniukas buvęs pagautas Ca- 
narsėj su klemsais ir tie nuo 
jo atimta? Jis ir jo tėvai buvę 
perspėta apie pavojų, bet vai
kas ir vėl sugryždinėjo iki, pa- 
pagaliau. kartą prisitaikė pri- 
sikast iki valiai ir ne tik patys 
pavalgė, bet Jr kaimynus an- 
dovanojo. Abi šeimynos susir
go. ’

Ne visi 'klemsai pavojinga 
valgyt. Pavojus yra tik tuose, 
kurie imti iš tokių vandenų, 
kur leidžiama išmatos. Toki 
pajūriai, sako Sv. Den-tas, esą 
tankiai nusagstyti toblytėlė- 
mis su persnėjimu anię pavo
ju. tad p-eriau pasidairyti ir 
paklausvti nerspėjimų, negu 
paskui sirgti.

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginos atrinkimui 

žarnų darymui dešrų. Pageidaujama 
patyrusių. Tuojau galima suteikt 
darbus mažiausiai 10 merginų. Pa
stovus darbas, švarus, ir gera oro 
ventiliacija dirbtuvėje. Atsišaukite į 
bosienę (forelady), 149 Franklin 
Street, New York City. (194-195)

PARDAVIMAI
Parsiduoda pienininkystės farma, 

180 akrų. Taipgi yra ir namas su 8 
kambariais. Viskas gražiai ištaisyta. 
Kaina $8,500. Galima dalį pinigais 
mokėti. Be tarpininkų. Vieta randasi 
New Yorko valstijoj, 100 mylių nuo 
Brooklyno. Fred Blind, 153 Euclid 
Ave., Brooklyn, N. Y. (190-195)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

S

šiame skyriuje dėl.dau- 
svarbių informacijų.

Jaunimo Taryba.

Mirė

I..

William Anscott (Anskai- 
tis), 44 m. amžiaus, 170-05 
Oxford Ter., Jamaica, 
mirė trečiadieni, rugpjūčio 14
d., White Sulphur Springs. N. 
Y. Laidotuvės ivyks šeštadieni, 
18 d. rugpjūčio, Cypress Hills 
kapinėse, 2 vai. po pietų.

Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. J. 
Garšva rūpinasi ir laidotuvių 
pareigom.

Kings Apskričio Am. Legi
onas skelbia orlaiviams mode
lių kontestą rugsėjo 7-tą, Ma
rine Parke, Brooklyne, 
nuoliams lig 21 metų, 
dovanas.

jau-
Duos

vyru-H. McKinnel, 20 m.
kas, sunkiai sužeistas, kada jį 
išmetė pro langą nuo antro 
aukšto 105 E. 53rd St.,\kur jis 
nakčia įsibriovęs, menama, 
apvogti.

George Scalise, kurio sėbrai 
mėto iš unijos pažangiuosius, 
teisiamas už raketierystę.

Wm. Glassberg, 19 m., 1960 
Bergen St, ir Abe Shedlitsky, 
24 m., 565 Powell St., sulai
kyti kaltinimu bandžius ap- 
vogt namus Astorijoj. 
kaltais neprisipažino.

Jiedu

Skelbia Esant Darbo 
Žmonių Priešu

Miesto Planavimo Komisija 
skelbia, kad įvairių depart
ment įteikta reikalavimai pa
skyrų sekamam miesto budže- 
te, kurio bendra suma numa
tyta $384,222,746.
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F. W. SHAUNS

Tel. Virginia 7-4499
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Kiekvienų subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba- . 
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dienų iki vėlai.

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

Šeštadienis, Rugpj. 17,

(SHALINSKAS)

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES’
UP-TO-DATE 

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

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

Gerai Patyrę Barberial

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

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

namų darbo, kilbasal ir kepta paršlena; gaspadorlškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508

■

417

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

į Ki

T

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Spripgsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

• MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street ■ , Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

50 COURT STREET , 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT-—HA vemeyer 8-1158

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

• Manhattan Liquor Store

Iti MITKUM n

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

l
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“Dailv Workery.je” skelbia
ma, kad komunistai išmetę iš 
savo eilių Mannino- Johnsona, 
Kafeteriiu Darb. Unijos Loka- 
lo 302 viršininką, kuris nekar
tą praeityje esąs parodęs ono- 
tunistiniu palinkimų, o šiuo 
tarnu kandidatuota i valdvietę 
Demokratu PaiTiios tik i etų. 
Atsišaukė i komunistus ir sim- 
patikus su išmestuoju neturėti 
jokių reikalų.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai Jpuošta lietuviška aludC 

ant Grand Street 
'Rheingold -ixtra Dry Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Pakaitos Žverinčiaus 
Mokamų Dienų

Pradedant ateinančia savai
te, Bronx Parko žverinčiaus 
mokamomis dienomis bus tre
čiadienis ir ketvirtadienis. Vi
somis kitomis dienomis įėji
mas nemokamas. Taipgi ne
mokama treč. ir ketv., jei pri
puola šventė.

Knickerbocker ligoninės ne-, 
mokamam gimdyųid warde iš
sivystė kūdikių gerklės liga, 
dėl kurios,3 naujaViriiiai mi
rė. Wardas uždarytas.

Sti

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

■

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

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

J Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuve Williamsburgh’e

"Special

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name
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