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Ruoškime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremk Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.

LITHUANIAN DAIL
Esama tokių žmonių, ktp 

rių begėdiškumas visai pra-\ 
lenkė jų protą. Vienas iš tų
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bus “Tėvynės” redakto
riaus. Jis, pavyzdžiui, dar 
rugpjūčio 16 dieną rašo: 
“Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje komunistai pradėjo 
šaudyti žmones be jokio tei
smo. Sovietizuota policija 
ten vartojanti senus teroro 
metodus.”

Pasakyk, kokį gi Lietuvos 
žmogų komunistai sušaudė?

Faktas yra, kad naujoji 
vyriausybė nėra sušaudžius 
dar nei vieno žmogaus. /

Rugsėjo 1 d., prieš I^abor 
Day, netoliese nuo Brookly- 
no įvyks du dideli spaudos 
piknikai—vienas Philadel- 
phijoj, o kitas Hartforde. 
Hartfordas kiek toliau. Bet 
Philadelphia visai čia pat. 
Brooklynas ruošiasi phila- 
delphiečių ruošiamam pik
nike urmu dalyvauti.

Svarbu, kad abudu pikni
kai išeitų gerai. Tai svar
bi ir labai reikalinga dien
raščiui “Laisvei” parama. 
Visi nuoširdūs tų apylinkių 
lietuviai padės • viską į šalį 
ir rugsėjo 1 dieną dalyvaus 
minėtuose spaudos pikni
kuose.

“Be dienraščio ‘Laisvės’, 
tai kaip be duonos,” sako 
vienas “Laisvės” skaityto
jas. Skaitąs jis “Laisvę” la
bai seniai, bet administraci
ja ėmus ir sulaikius. Girdim 
nejaugi mane nepasitiki, 
kad aš pasimokėsiu? Kam 
sustabdė ?

Ir pyksta tas draugas iš 
tikros širdies. Panašių atsi
tikimų užeiname daug.

Bet kas čia kaltas? Ai
tai yra pasitikėjimo klausi
mas?

“Laisvė” turi tūkstančius 
ir tūkstančius skaitytojų. 
Ofise dirbanti darbininkė 
juk negali juos visus at
minti: kuris labai senas 

. skaitytojas, o kuris tik me
tai kiti tam atgal užsipre
numeravęs. Kuriems pasi
baigia prenumerata, tiems 
ji siunčia paraginimus atsi
naujinti. Jeigu po tūlo lai
ko neatsinaujina ir neatsi
liepia—neprašo, kad pa
lauktų, laikraštį sulaiko.

Tokia yra sistema. Kito
kios ir negali būti tokioj di
delėj įstaigoj.

Kaip tokių nesusipratimų 
išvengti? Jų išvengti gali 
tiktai patys skaitytojai.

Pasibaigė prenumerata, 
nelauk nei paraginimo, atsi
naujink. O jeigu pasitaiko, 
kad tuo tarpu negali su
griebti dolerio kito, parašyk 
“Laisvės” administracijai 

* atvirutę, paprašyk, kad lai
kraščio nesulaikytų, kad 
prie pirmos progos užsimo
kėsi. Tada palauks.

Šitaip viskas sklandžiai 
eis. Nereikės pyktis ir rū- 
goti.

L. Pruseika “Vilnyje” ra
šo:

“Tai pasirodo, kad Lietu
vos Seiman buvo išrinktas ir 
Liudas Dovydėnas, taip pat 
labai plačiai pagarsėjęs 
Lietuvos rašytojas; Maniau, 
kad jis konservatas, nes sa
vo laiku jo apysaką ‘Broliai 
Domeikos’ net ‘Vienybė’ bu
vo persispausdinus. Dabar,

Didi Dauguma Ameri 
kiečių Priešinga Vers 
tinam Kareiviavimui

Prezidentas Rooseveltas, Todėl, Stengiasi Atidėt Versti
ną Rekrutavimą iki po Prezidentinių Rinkimų

Washington. — Pasiprie
šinimas verstinai karinei 
tarnybai išaugo toks dide
lis, kad Roosevelto valdžia 
nedrįsta , spirt kongresą 
tuojaus išleist įstatymą, ku
ris reikalautų visus tinka
mo amžiaus vyrus surašyt j 
karines pareigas. Roosevel
to vyriausybė, todėl, remia 
Maloney’o pataisymą prie 
Burkes - Wadswortho įne
šimo, kad verstinos karo 
tarnybos įstatymas būtų 
atidėtas iki po prezidento 
rinkimų.

Republikonų laikraštis N. 
Y. Sun rašo, kad didžiausia 
dauguma amerikiečių yra 
nusistatę prieš verstino ka
reiviavimo įvedimą.

CIO unijų pirmininkas 
John Lewis laiškais atsišau
kė į kiekvieną senatorių ir 
kongresmaną sumušt Bur- 
kes-Wadgworto sumanymą,

Anglija Pripažįsta Didžius 
Savo Laivų Nuostolius

London. — Galų ffale, An
glijos valdžia pripažino, kad 
vokiečiai nuskandino 47 ka
rinius anglų laivus ir 2,514,- 
199 tonus prekiniu Anglijos 
ir jos talkininku laivų, 
iškaitant ir tuos bepusiškų 
kraštų laivus, kurie tarna
vo Anglijai. Tai yra anglų 
karo laivyno ministerijos 
pranešimas rugpj. 16 d.

Vokiečiai Įspėja apie Pavoju 
Amerikos Laivui

Berlin. — Vokietija pra
nešė Jungtinėm Valstijom, 
kad gali įvykt nelaimė ame
rikiniam laivui “American 
Legion,” beplaukiant jam iš 
Petsamo, šiaurinės Suomi
jos, pro Anglijos salas atgal 
į Ameriką su 897 ameriko
nais, per vadinamą karinį 
ruožtą. Vokietija įveda “pil
ną blokadą” aplink Angliją.

Tuom laivu grįžta namo 
ir buvę Jungtinių Valstijų 
atstovai Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estonijoj.

žinoma, tas laikraštis jį ap
krikštys ‘išdaviku.’

“Lietuvos inteligentija iš
laikė politinio subrendimo 
egzaminą. Už tai jai didelis 
kreditas.”

Ir kreditas ir garbė Lie
tuvos inteligentijai. Ji pasi
raitojus rankoves triusiasi 
prie kūrimo naujo gyveni
mo.

Žinoma, atsiras ir tokių, 
kurie iki gyvo kaulo prisi
gėrę smetonizmo. Tie šauks 
ir staugs prieš socializmą. 
Tačiau jų bus nedaug. Visa 
švarioji, visa geroji Lietu
vos inteligentija su darbo 
valstiečiais ir darbininkais!

reikalaujantį įvest verstiną 
karinę tarnybą Amerikoje. 
Lewis sako, kad tai Ameri
kos t rustai reikalauja už
kart žmonėms verstiną ka
reiviavimą. Bet tie trustai 
nesutinka išleist “nei vieno 
dolerio be riebių jiem ka
rinių pelnų, o valdžia pasi
duoda tam, ką diktuoja 
trustai.”

Be Vokiečiu Armijos 
Perkėlimo Į Angliją, 

Jie Nelaimėsią
Maskva.—bežiūrint, kiek 

vokiečių orlaiviai padarytų 
Anglijai, nuostolių, bet Vo
kietija nelaimės karo prieš 
Angliją, jeigu vokiečiai ne
iškeis gana didelės savo ar
mijos j Angliją, kaip rašo 
‘Raudonoji žvaigždė’, Sovie
tų armijos orgaiYas: 
jeigu vokiečiai užkariaus 
Anglijos salas, anglų impe
rijos centrą Europoje,, tai 
jįe paims pergalės raktą į 
savo rankas.”

Bet^

Brangenybė Anglijoj 
Ir Darbo Žmonių Mur
mėjimas prieš Karą
London. — Nuo karo pra

džios lesalas vištoms Angli
joj pabrango 150 procentų; 
paprastų kiaušinių tuzinas 
pirkti dabar kaštuoja 55 
centai, ir jie kasdien vis la
biau brangsta.

Mėsa darosi visai nepriei
nama darbo žmonėms. Jie 
murma prieš karą ir abejo
ja, ar darbininkam bus ge
riau, jei Anglija laimėtų ka
rą.

Paryžiaus piliečiai stebi j lange iškabintą žemlapį ir pirmu kartu mato, kaip Fran- 
, cijos valdytojai —Petain, Weygand ir kiti—pardavė Vokietijai kraštą ir naują

Frąncijos žpmlapį sudw- Paryžių?, fcąįp žinia, yyą Ypfciečiy.

ANGLIJOS LĖKTUVAI 
PLEŠKINO DAUGELĮ 
VOKIEČIŲ MIESTŲ

London, rugp. 18. - Anglų 
orlaiviai bombardavo Vo
kietijos dirbtinio gazolino 
fabrikus Leunoj ir ties Lei- 
pzigu, lėktuvų fabrikus ir 
sandėlius Augsburge, Wei- 
mare ir kitur; pleškino žiū
ronų dirbtuves Jenoje ir 
geležinkelius vakarinėje Vo-

Oro kovose anglai per 6 
dienas nušovė žemyn 492 
vokiečių lėktuvus, kaip sa
ko anglų komanda.

Bulgarija Gaus Pietinę Do- 
brudžią iš Rumunijos

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų valdžia sutiko per
leist Bulgarijai Pietinę Do- 
brudžią su miestais Silistra 
ir Balcic.

Bulgarija gaus 7,726 ket
virtainių mylių plotą su 
378,364 gyventojais. 80 pro
centų jų yra bulgarai.

GENEROLAS ALMAZANAS 
RUOŠIA FAŠISTŲ SUKI

LIMĄ MEKSIKOJE

Mexico City. — Fašistinis 
kandidatas į prezidentus ge
nerolas Almazan su šalinin
kais laiko slaptą, savo “sei- 
----Almazaništai ruošiasi 
į ginkluotą sukilimą, jeigu 
bus paskelbtas prezidentu 
Avila Camacho, liaudiškas 
kandidatas, kurį remia da
bartinis Meksikos preziden
tas L. Cardenas.

(Didžiuma žinių Ameri
kos spaudai iš Meksikos tei
gė, jog Camacho rinkimuo
se gavo didelę daugumą bal
sų.)

Prezidento Cardenaso val
džia yra pasirengus sukriu- 
šint grąsinamą almazanistų 
sukilimą.

Meksikos sostinėje susi
telkė tūkstančiai valstiečių, 
kurie pasiruošę į kovą prieš 
Almazaną. Jie šarvuotais 
auto.e sunkvežimiais nuolat 
važinėja po miestą, veikda
mi kaipo sargyba prieš al- 
mazanistus.

Naujo Meksikos preziden
to įkurtuvės bus rugsėjo 1 
.dieną.

VOKIEČIAI GRASINA 
BOMBARDUOT ATVIRUS 

ANGLIJOS MIESTUS
Berlin. — Vokiečiai grū

moja bombarduot atvirus 
Anglijos miestus už tai, kad 
anglų orlaiviai bombardavo 
Weimarą ir kitus Vokieti
jos miestus, kurie neturi 
karinės svarbos,1 kaip skel
bia vokiečių komandieriai.

Pasak vokiečių, tai Angli
jos lėktuvai mažai karinių 
nuostolių tepadarė Vokieti
jai, tik, girdi, be plano mėtė 
bombas ant paprastų namų 
miestuose ir nužudė daugelį 
nekariškių gyventojų.

Berlin. — Vokiečių lėktu
vai bombomis nuskandino 
dar vieną karinį anglų lai- 
vą-naikintuvą. v

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad panketdienį jie su
naikino 89 anglų orlaivius, 
o prarado 31-ną savo orlai
vį.

VOKIEČIAI NUGĄSDINĘ 
ANGLUS TUŠČIAIS PARA
ŠIUTAIS, BE KAIREV1Ų

London. — Ketvirtadienį 
buvo padaryta didžiausia 
Anglijos istorijoj ablava — 
sumedžiot tariamus vokie
čių parašiutistus, kurie būk 
nusileidę iš orlaivių. Šimtai 
tūkstančių policininkų, ka
reivių ir šiaip piliečių įieš
ko jo parašiutistų ir nei vie
no nerado. Užtiko tik kelis 
desėtkus tuščių parašiutų. 
Tad anglų valdžia, pagaliau, 
paskelbė, kad vokiečių or
laiviai tyčia primėtė Angli
joj parašiutų, norėdami nu
gąsdint anglus.

Berlin. — Vokiečių valdi
ninkai pareiškė, kad jokie 
Vokietijos parašiutistai ne
mėgino nusileist Anglijoj. 
Sako, tai tik nesveiki įsi
vaizdavimai persigandusių 
anglų.

Roma, rugpj. 15. — Italai 
praneša, kad jie, sumušda- 
mi anglus, pasiekę punktus 
tik už 40 mylių nuo Ber- 
bėros, prieplaukos miesto 
Angliškoje Somali j oje.
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Metai XXX. Dienraščio XXII

Vokiečiai Sakosi Lai
mėję Viršenybę Ore 

Prieš Angliją
Anglai Tvirtina, kad Jie per Dieną Nukirtę 71 Vokiečių 

Orlaivį, o iš Savo Pusės Praradę Tik 18 Lėktuvų

VOKIEČIŲ PRANEŠIMAS
Berlin. — Vokiečiai tvir

tina, kad po šešių dienų pa
smarkintos kovos orlaiviais 
jie laimėjo viršenybę ore 
prieš Angliją, bet tai yra 
“tik kūdikio žaislas” lygi
nant su tuom, kaip Vokieti
jos lakūnai toliaus šturmuos 
Angliją. Jie sako, kad gale

Rooseveltas Veda 
Derybas dėl Angli

jos Salų
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas veda dery
bas su Anglija ir Kanada, 
kad Anglijos imperija duotų 
Jungtinėms Valstijoms tei
sę įsisteigt karo laivyno ir 
orlaivių stovyklas Anglijos 
valdomose salose Amerikos' 
srityje. ...

Prez. Rooseveltas perser
gėjo laikraščių korespon
dentus, jog iai nereiškią, 
kad Jungtinės Valstijos 
duos savo karinius laivus- 
naikintuvus mainais už tas 
stovyklas Anglijos valdomo
se salose.

Socialistinė Tvarka 
Padvigubino Algas 

Darbininkams
Tallinn, Estonija. — Nuo 

to laiko, kai Estonija virto 
Socialistine Tarybų Respub
lika, dveja tiek padidėjo al
gos didžiame elektro-mecha- 
niškame fabrike Tallinne. 
Žymiai pakilo algos darbi
ninkam ir kituose Estonijos 
fabrikuose.

ROOSEVELTO DERYBOS 
SU ANGLIJA

Washington, rugpj. 16. — 
Prez. Rooseveltas pripaži
no, kad jis derasi su Angli
ja pervest jai desėtkus ka
rinių Amerikos laivų-nai- 
kintuvų mainais už tai, kad 
Anglija leis Jungtinėms 
Valstijoms įsteigt savo karo 
laivyno stovyklas tūlose an
glų valdomose salose netoli 
Amerikos.

Kalėjimas už Abejojimą 
apie Karinius Pranešimus

Braunschweig, Vokietija. 
—Viena vokietė, 46 metų 
amžiaus, tapo nuteista tris 
mėnesius kalėt už tai, kad 
abejojo, ar teisingai vokie-- 
čių komanda paduoda ži
nias apie karą.

ORAS- = Bus lietaus.
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savaitės būtų buvę kirsti 
daug sunkesni smūgiai An
glijai, jeigu oras būtų bu
vęs geresnis.

Vokiečių orlaiviai bom
bardavo Londono prieplau
kas, parako sandėlius, gink
lų ir amunicijos fabrikus, 
mėsos šaldytuvus, įvairias 
dirbtuves ir karinius punk
tus Londono priemiesčiuose, 
ir daugelį jų išsprogdino 
bei padegė. Vokiečių lėktu
vai taipgi pleškino kitas vie
tas Anglijoj, turinčias ka
riškos svarbos. Anglai įnir
tusiai gynėsi priešorlaivinė- 
mis kanuolėmis ir trimis 
tūkstančiais lengvų greitų 
lėktuvų.

Vokiečiai per dieną nušo
vė žemyn 65 Anglijos lėktu
vus, o anglai sunaikino tik 
15 vokiečių orlaivių. Per sa
vaitę gi vokiečiai nukirto 
viso 505 anglų lėktuvus, o iš 
savo pusės prarado 129 or
laivius, kaip teigia vokiečių 
komanda.

Vokiečių submarinas nus
kandino du prekinius An
glijos laivus, viso 14,000 to
nų įtalpos.

Vokiečių ‘orlaiviai, be kit
ko, bombardavo Rochesterio 
ir Maidstone’o lėktuvų sto
vyklas ir padegė kelias ka
reivines; jie taipgi uždegė 
automobilių fabriką Bir- 
minghame, kur dirbama 
motorai anglų lėktuvam, ir 
Blackburn orlaivių fabriką 
ties Hull, kur anglai garni-, 
na oro bombas.

Vokiečių artilerija išvai
kė karinius anglų laivus, 
kurie mėgino prisiarifint 
prie vokiečiu valdomo šiau
rinio Franci jos pakraščio.

SS
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ANGLŲ PRANEŠIMAS
London. — Bent pustre

čio tūkstančio Vokietijos or
laivių šturmavo Angliją. 
750 vokiečių • bombanešių 
atakavo vien tik pramoniš- 
kus Londono priemiesčius 
abiejose pusėse Thames u- 
pės. Vokiečiai tuo būdu pa
darė ten kiek žalos fabri
kams, geležinkeliams, kari
niams sandėliams ir lėktuvų 
stotims.

Anglai' gi per dieną nu
mušė žemyn 71-ną vokiečių 
orlaivį, o vokiečiai nukirto 
tik 18 anglų lėktuvų, kaip 
praneša anglų komanda.

Anglų vyriausybė pareiš
kia, kad “Anglija vis viešpa
tauja savo šalies ore.”

■------------------- • ----- ---------....y

80 Procentą Nesveikų Vaiką
Pietinėse Valstijose

Washington. — Praneša
ma, jog pietinėse šios šalies 
valstijo.se apie 80 vaikų iš 
kiekvieno -šimto 
rius fizinius - 
trūkumus. Tai 
todėl, kad jie 
maitįųami.

turi įvai- 
sveikatos 

daugiausia 
perprastai

fiNMiHwwBMl

valstijo.se
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“Mobilizuokitės Taikai”, Šaukia 
Taikos Kongreso Ruošėjai

Gavome oficialų šaukimą j Taikos 
Kongresą, kuris įvyks rugpjūčio 31 ir 
rugs. 1 ir 2 dd., š. m., Čikagoje. Po šau
kimu pasirašo visa eilė žinomų Ameri
kos visuomenininkų, unijų vadų, dvasiš
kių, rašytojų ir mokslininkų.

“Mobilizuokitės Taikai”, skelbia atsi
šaukimas. “Karo šešėlis didėja ir jis ban
do įšliaužti į mūsų žemę. Galingi balsai— 
plečią sumišimą i* isteriją—reikalauja, 
kad mūsų jaunimas lietų savo kraują 
svetimuose kraštuos. Galingi balsai siū- ! 
lo, saugumo vardu, kad mes sumažintu
me Ameriką ir susitartume su Hitleriu.

“Jie yra pasirįžę išnaudoti jaunimo 
troškimą mūsų kraštą ginti, mūsų žmo
nes, ir mūsų laisvas įstaigas, kad įvesti 
verstiną kariuomenėn ėmimą ir koman
duoti žmones į darbo stovyklas. Jie pasi
rįžę išnaudoti darbo žmonių troškimą 
ginti mūsų kraštą, mūsų krašto žmones 
ir mūsų laisvas įstaigas, slaptai taiky
dami mobilizacijos dienos (M-Day) pla
nus, kad pakrikdyti darbo žmones ir pa
vergti mūsų demokratines teises...”

Suvažiavę į Taikos .Kongresą, Ameri
kos žmonės tais klausimais tars savo žo- 
dį.

Kaip ir po kiek delegatų Taikos Kon
grese gali dalyvauti? Atsišaukimas sa
ko:

Nacionalčs organizacijos gali siųsti po 
10 delegatų.

Valstijine plotme gyvuojančios organi
zacijos—po 5 delegatus.

Lokalines organizacijos—po 1 delega
tą nuo kiekvieno 50 narių skaičiaus. Va
dinasi, draugija arba kliubas, turįs iki 50 
narių skaičiaus, gali siųsti vieną delega
tą, o paskui—nuo kiekvieno 50-tiėS na- 
Hų skaičiaus po vieną.

Mes jau rašėme, ragindami lietuvių or
ganizacijas, draugijas ir kliubus pasiųsti 
Taikos Kongresan savo delegatus. Šiuo 
metu dar kartą primename: Kam rūpi 
taikos ir demokratijos išlaikymas—rin
kite delegatus ir siųskite juos Čikagon 
rugpjūčio 31 d.

Tai Kurgi Dabar Generolas 
Vincas Vitkauskas?

Naujosios Lietuvos priešų spauda 
Amerikoje įtalpino beveik nekrologą Vin
cui Vitkauskui, skelbdami, kad jis jau 
pašalintas iš savo pareigų ir jo vietą už
ėmė gen. Baltūsis.

Nieko tai ypatingo, jei gen. Vitkaus
kas būtų pakeistas kitu generolu. Pakai
tų kiekvienos valstybės pareigūnuose— 
žemuose ir aukštuose—buvo ir bus.

Bet svarbu čia pažymėti tai, kad nau
josios Lietuvos priešų spauda rašė tokiu 
tonu, būk gėn. Vitkauskas ’jau patapęs 
tarybinei Lietuvai “nekošer” ir tt.

Pasirodo, kad toji spauda rašė dalykų 
nežinodama. Ji rašė meluodama. Ji ra
šė tam, kad suklaidinti vieną kitą Ame
rikos lietuvį.

Dabar gi paaiški, kad gen. Vitkauskas 
per tūlą laiką buvo Maskvoje. Jis buvo 
harys delegacijos, kuri nuvyko į Aukš- 
čiausį SSSR Sovietą prašyti, kad jis pri
imtų Lietuvą į Sovietų Sąjungos tautų 
šeimą. Gen. Vitkauskas, Zibertas, Liudas 
Adomauskas, Petras Cvirka, Salomėja 
Neris, Korsakas, Justas Paleckis—tai tik 
keli delegacijos nariai, buvę Maskvoje.

Kai Amerikos Sėtuvių anti-tarybinė 
spauda gen. Vitkauską laidojo, tai jis 
sėdėjo Su visa Lietuvos delegacija Mas
kvoje Aukščiausio Sovieto posėdyj~~ir

svarstė, podraug su kitų tautų atstovais, 
lietuvių tautos reikalus, josios ateitį.

Taigi dabar toji pati spauda, kuri gen. 
Vitkauską apverkė, veikiausiai paskelbs 
jį “tautos išdaviku” — “išdaviku” tik 
todėl, kad jis mano, jog lietuvių tauta 
galės gyventi kur kas gražiau be fašiz
mo, naujose sąlygose!

Vietoj Policijos—Milicija
Lietuvos vyriausybė paskelbė, kad nuo 

šio laiko Lietuvoje tokio dalyko, kaip po
licija, nebebus. Bus viešosios tvarkos pri- 
dabotojai, bet jie vadinsis milicijantai, 
o viską bendrai suėmus—milicija.

Policija darbo žmonėms yra nepapras
tai įkirus ir šiurpus žodis. Policija Lie
tuvoje daužė galvas streikieriams ir de
monstrantams. Policija buvo pabaisa mi
lijonams biednuomenės. Policija skaldė 
galvas ir šaudė Suvalkijos ūkininkus 
1935 metais. Policija buvo Smetonos 
ramstis, kuriuo pasiremdamas jis engė 
lietuvių tautą per arti 14-ką metų.

Dabar Lietuvoje yra naujos sąlygos. 
Dabar tokis dalykas kaip streikas Lie
tuvoje bus nežinomas, iręs Lietuvos dar
bo žmonių vyriausybę sudarys valstie
čiai ir darbininkai. Naujoji vyriausybė 
jau pakėlė darbininkams algas, kadangi 
tą pačią.vyriausybę sudaro patys darbo 
žmonės. Tuo būdu, nereikės Lietuvoje ir 
policijos.

Anna Louise Strong Lietuvoje
Iš Kauno pranešama apie žymiosios 

Amerikos žurnalistės Ąnna Louise 
Strong atsilankymą Lietuvoje. Ji ten, be 
kitko, turėjo pasikalbėjimą su Eltos di
rektoriumi, rašytoju-kritiku K. Korsaku. 
Įdomu, ką ši žurnalistė ir rašytoja mano 
apie naują Lietuvą. Žemiau paduodame 
aprašymą apie Strong vizitą Lietuvoj:

“Lietuvoje šiuo laiku vieši žymi Ame
rikos rašytoja Anna Louise Strong, kuri 
čia pateko visai atsitiktinai vykdama iš 
Jungtinių Amerikos valstybių į Sovietų 
Sąjungą. Pradžioje rašytoja temaniusi 
išbūti Lietuvoje tik vieną dieną, bet pa
gauta istorinių įvykių ji nutarė pasekti 
jų eigą ir juos aprašyti. Bebūdama Lie
tuvoje A. L. Strong jaU spėjo susipažinti 
su svarbiausiais mūsų gyvenimo įvykiais, 
su vadovaujančiais naujosios santvarkos 
asmenimis ir visais atvejais parodė nepa
prastą susidomėjimą naująja Lietuvos 
.būkle. Ji spėjo taip pat pabuvoti ir pro
vincijoje rinkiminės kampanijos metu, 
aplankė mūsų kaimą ir stebėjo vargin
gųjų valstiečių gyvenimą. Apie visus Lie
tuvos istorinius įvykius A. L. Strong pla
čiai informuoja Amerikos spaudą ir ren
ka medžiagą knygai, kurioje bus apra
šytas Lietuvos perėjimas į naująją san
tvarką. Pokalbyje su Eltos direktoriumi
K. ' Korsaku A. L. Strong pareiškė kai 
kurių įdomių stebėtojos iš šalies minčių 
apie istorinius įvykius. Pradėdama pokal
bį, A. L. Strong pirmiausia prisiminė, 
kad ji Lietuvon atvyko liepos 4 dieną, 
tai yra Amerikos Jungtinių Valstybių 
nepriklausomybės paskelbimo dieną. Šį 
sutapimą A. L. Strong laiko simbolišku. 
Paklausta dėl pačių įvykių, A. L. Strong 
pareiškė:

—Man nuostabiausia, kad Lietuvoje, 
kaip ir kitose Pabalti j oS valstybėse, per
ėjimas į socialistinę tvarką vyksta be 
žmonių aukų, be sąmaisčių, su didžiau
siu entuziazmu ir pavyzdinga tvarka, 
laikantis netgi senosios Konstitucijos 
nuostatų. Tai yra tiėsiog istorinis pavyz
dys, rodąs ir kitiems kraštams, kaip pa
našų perėjimą įvykdyti. Paklausta, kaip 
žiūri į žemės klausimo išsprendimą, A.
L. Strong pareiškė:

—Žemės klausimas, paliekant valstie
čiams neliečiamą 30 ha normą, yra iš
spręstas labai teisingai ir taktiškai.

—O kokids perspektyvos socialistinei 
santvarkai Lietuvoje?—buvo paklausta 
viešnia.

—Manau, kad socializmą įgyvendinti 
Lietuvoje bus lengviau, negu bet kur ki
tur. Jūfeų svarbiausių gaihinių eksportas 
jau ir anksčiau buvo beveik suvalstybin
tas, taigi jį dabar bus lengva pritaikinti 
prie naujų reikalavimų. Stambioji buržu
azija Lietuvoje, atrbdo, negaūsi, todėl ją 
įveikti bus lengva. Gausaus rentininkų 
luomo taip pat pas jūs hera, tai didelio 
pagrindo spekuliacijai nėbtis. Kaip mo
teris, A. L. Strong pažymėjo dar vieną 
dalyką: x '

—Mitinguose aš girdėjau dUli£ kalbant 
apie tą naudą, kurią turės Lietuvos liau
dis iš sovietinės santvarkos. Tačiau per 
mažai tebuvo pabrėžta ta nauda, kurią iš
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Dalis publikos, norinčios jteiti Į Jurigt. Valšt. senato butą ir paklausyti dis
kusiją apie verstino kaęiuorhenen eminib įstatymo priėmimą.

Tik 9-tas Nuoš. Ūkininkų Turėjo Daugiau 
Kaip 30 Hektarų Žemes Lietuvoje

Kaunas. — Žemės ūkio 
department© direktorius ag
ronomas A. Žukauskas pa
informavo spaudą apie Vy
riausios žemės ūkio komisi
jos veiklą. Vyriausioji že
mės ūkio komisija pavadin
ta ne žemės reformos ko
misija, nes jos uždaviniai 
daug platesni, negu buvu
sios žemės reformos komi
sijos, jos uždavinys—įgy
vendinti Liaudies Seimo nu
tarimus, įgyvendinti ir tei
singumą žemės ūkyje, o ne 
tik žemės paskirstymą. Že
mė Liaudies Seimo paskelb
ta visos tautos nuosavybe, 
vadinasi—kad žemė tektų 
tik tiems,..kurie ją dirba, 
kurie iš jos gyvena, kad že
mė nebūtų nesąžiningai pa
sipelnymo ir išnaudojimo 
priemonė, kaip buvo iki šiol, 
kol žemą būvą visokių stam
bių žemvaldžių, dvarininkų 
ir valdininkų rankose. Liau
dies Seimo nutarimas pa
skelbti žemę visos tautos 
nuosavybe—naikina varžy
tines, nes žemė pasidaro 
jau ne pirkimo pardavimo 
objektas, kaip buvo iki šiol. 
Liaudies Seimas panaikino 
ir didžią nelygybę—paskel
bė žemės norma 30 ha. Da
bar nebebus dvarininkų, 
kurie darbininko prakaitu 
misdavo, žemės nemylėdami 
ir nedirbdami jos, kapitaliz
mo laikais melagingai vadi
nosi ūkininkais. Iš visų Lie
tuvos ūkių turinčių daugiau 
kaip 30 ha. tėra tik 9%, o 
didesnių ūkių kaip 50 ha. 
yra tik 2,7%. Žemės patvar
kymas palies tik nedidelį 
mūsų ūkių skaičių. Vadina
si, viskas eiha daugumos 
naudai, paaukojant tai dau
gumai tik nežymią mažumą. 
Įvykdžius šį žemės sutvar
kymą į valstybės žemės 
fondą pateks 560,000 ha., o 
per 
mą 
ha. 
m a

pereitąją žemės refor- 
buvo išdalinta 430,000 
Buvusioji žemės refor- 
nors- ir palietė nemažą 

skaičių bežemių, kurie gavo
žemės, bet jau 1930 m. apie 
35% visų naujakurių ūkių 
buvo išslydę iš jų rankų ir 
atsidūrę stambiųjų žemval
džių žinioje. Iki šiol, galima 
sakyti,—sako Žukauskas, — 
jau apie 50% naujakurių 
yra netekę žemės. Per pas
taruosius 6 metus vien tik 
Žemės Bankas išvaržė apie 
9,000 ūkių. Bet nėra jokios 
statistikos, kiek ūkių išvar
žė kiti bankai ir privatūs

asmens bei firmos. Valstie
čių prasiskolinimas buvo 
tiesiog nežmoniškas, nes vi
sos valstiečių skolos šiais 
metais siekė apie 300 mil. 
litų. Tuo būdu tik procentai 
už tas skolas sudarė apie 27 
mil. litų sumą. Gi žemės mo
kesčiai išviso tesiekė 18 mil. 
litų. Taigi procentai už sko
lą buvo beveik 50% didesni 
už žemės mokesčius. Kiek
vieni metai valstiečius stū
mė vis į sunkesnę padėtį ir 
visgi aišku, kad artimiausiu 
laiku, jei būtų pasilikęs 
Smetonos režimas, Lietuvos 
valstietis bųfų atsidūręs 
baisiausioje būklėje. Tuo 
naudojosi vosokie stambūs 
valdininkai ir žemes speku
liantai, kurie pirko ūkius ir 
komplektavo dvarus. Dabar 
už jokias skolas žemės ne
bebus galima išvaržyti, nes 
žemė' nepaliečiamas valsty
bės turtas. Tvarkingiems 
stambiesiems žemvaldžiams, 
kurie savo ūkius iki galo 
tvirkingai ves, nėnaikins in
ventoriaus, suims derlių, 
sės reikalingus pasėlius ir 
tt., kurie bus lojalūs val
džiai ir krašto santvarkai, 
—bus paliktos valstiečių 
normos (30 ha.). Antrąją 
kategoriją sudaro tie, ku
rie dirbdami kitą darbą su
sitaupę įsigyjo žemės plo
telius. Tuo klausimu kol kas 
dar nėra nustatyta, bet po 
dviejų trijų dienų ir tas 
klausimas paaiškės. Pasitai
ko ir tokių, kurie dėl nega
lėjimo žemės nedirba, bet 
minta tik iš jos, kaip naš
lės su vaikais, seniai ir t.t. 
Jiems taip pat bus paliktos 
valstiečių normos. Vienuo
lynų, bažnyčių žemes toji 
reforma taip pat palies. Į šį 
didelį ’ darbą įtraukiama 
apie 1,400 darbuotojų. Tai 
didelis mūsų kaimo aktyvas. 
Prie to aktyvo prisideda 
dar visas agronominis per
sonalas—apie 200 žmonių; 
Matininkų numatoma turė
ti apie 580. Jų turime tik 
277. Kiti bus. pritraukiami 
iš kitų sričių: apie 60 meti
nių praktikantų, 25 priva
čių matininkų, 100 vilniečių 
matininkų, 20 miško tvar
kos matininkų, 30 ŽŪR 
technikų, 25 laisvų kultūr- 
technikų, 30 baigiančių ag- 
ron. studentų, apie 10 mati
ninkų, dirbančių kitose įs
taigose. Darbas taip greit ; 
ir-taip plačiai organizuoja
mas; nes norima visa atlik-

naujosios santvarkos gaus moterys. v Ir 
čia A. L. Strong nurodo daug pavyzdžių, 
kaip gerbiama ir aprūpinama motina, 
ypač jei ji turi keletą vaikų, Sovietų Są
jungoje. Viešnia lietuviais yra labai pa
tenkinta, giria mūsų svetingumą ir pas
laugą ir prašo perduoti visai Lietuvos
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ŠYPSENOS
Tąi bent Optimizmas

Filosofas: Ką tamsta pa
vadintum e k s t r avagantiš- 
kiausiu optimizmu?

Studentas: Tikėtis, kad 
tas gegutę pamėgdžiojąs 
laikrodis padėtų svetimame 
lizde kiaušinį.

Ačiū Labai
Jie nebuvo matę Pary

žiaus. Puikūs kafešantanai, 
grakščios šokėjos. Reikia gi 
ir gerai papietauti. Po vie
no kito šampano:

Vyras: Drastiškai, žmo- 
nel, sakai merei (ačiū). 
Toks akcentas! Uf! Matysi, 
aš paduosiu tarnui arbatpi
nigių 10 frankų, kaip gra
žiai prancūziškai jis tau at
sakys. Pasimokyk!

Tarnas (gavęs arbatpini
gius nusilenkia ir grynai 
kapsiškai) : Ačiū, labai, ma
no tautiečiai!
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ti trumpiausiu laiku. Žemės 
gaus: kaimo bežemiai, ma
žažemiai, ūkininkai, kurių 
žemės paimtos valstybės 
reikalams, ilgą laiką dva
ruose dirbę žemės ūkio dar
bininkai, žemės nuomotojai, 
turį trobesius ir kt. Žemė 
bus duodama nemokamai, 
be jokių išperkamųjų mo
kesčių. Bet gavusieji žemę 
negalės jos parduoti, tik 
galės paveldėti. Ūkininkams 
bus sudaromos sąlygos kuo 
geriausiai savo žemę išdirb
ti. Jau steigiami valstybi
niai žemės ūkio mašinų nau
dojimo punktai, kuriais visi 
prieinamomis sąlygomis ga
lės naudotis. Matavimų dar
bai jau prasidės už poros 
savaičių. Buvo iškeltas 
klausimas ar ūkiuose bus 
įmanomas samdomasis dar
bas?—Bus,—sako agr. Žu
kauskas—jei ūkio Savinin
kas neįstengs vien savo šei
mos pagalba žemės išdirb
ti ir jei įstengs darbininkų 
pasisamdyti.

Puikus Dienynas
—Ar pažįstat panelę Die

medy tę?
—Atleiskit, vieną minutę. 

Pažiūrėsiu į dienyną. D, d, 
d, d, aha—Diemedytė, Ba-

—Taip. O ar esi ją kada 
nors pabučiavęs?

—Tuoj xpasakysiu iš die
nyno. Buč, buč, buč... b, 
c, č. Taip. Galiu ir datą nu
rodyti.

—Tas man, 
tinka. Aš esu 
nis.

—Pal, pal, 
pažiūrėsiu.

vyre, nepa
jos sužadėti-

drauge. Dar 
Nepat, nepat, 

Klausyk! Tas bučkis ir man 
nepatiko.

Truputį Pavėlavo
Pacientė: Jau tūkstančius 

išleidau besigydydama ir 
nieko man nepadėjo.

Gydytojas: Kaip gaila, 
ponia, kad jūs anksčiau ne
pradėjot manęs lankyti!

Vokiečiai Nuskandino Dide
lį Anglijos Laivą

London, rug. 15. — Anglų 
vyriausybė pripažino, kad 
vokiečių, submarinas torpe- 
davo ir nuskandino keleivi
nį anglų laivą “Transylva
nia,” 16,923 tonų, kuris buvo 
ginkluotas kaipo prekinis 
šarvuotlaivis. Žuvo 30 iki 40 
jūreivių; 300 išgelbėta.

Tik Tiek Tereikalauja
Jis: Viską padarysiu dėl 

tavęs. Tik tekėk už manęs 
tuoj po švenčių.

Ji: Gerai. Užsiaugink ant 
savo plikės plaukus.

Washington, rugpj. 15. — 
United Press spėja, kad 
kongresas iki naujų metų 
nenubalsuos sumanymo dė
lei verstino kareiviavimo.

Nepastikėjimas
Tardytojas:—Ar tamsta 

vienas vogei, ar ir bendrų 
turėjai?

Nusikaltėlis:—Vienui vie
nas, pone tardytojau, nes 
dabar labai sunkūs laikai: 
su kuo susidėjęs, negali nie
kada žinoti, ar tai garbin
gas ir patikimas žmogus, ar 
gal koks latras...

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

(1) Man teko susiginčyti 
su vienu draūgu, aš sakau/ 
kad caristinė RUsija turėjo 
virš aštuonis milionus ket- 
virtainiškų a m e r i k oniškų 
mylių plotą ir dabr Sovietų 
Sąjunga tiek pat turi. Jis 
tam netiki.

(2) Man rodosi, kad da
bartinę Sovietų Sąjungą 
negalima vadinti vardu Ru
sija, neš dabar ir ant žem- 
lapių Rusijos vardo dažnai 
nėla. * '

J. Rabziw.

liaudžiai sveikinimus be linkėjimus žen
giant į naują, socalistinę ateiti.”

Šitaip žiūH į naująją Lietuvą mote
riškė, kuri gerai žino pasaulį, kuri po
draug yra nemenka ir sociologė ir šiaip 
turinti daug patyrimo asmenybė!

,wu-

Atsakymas
(1) Rusija turėjo per 8,- 

‘500,000 ketv. amerikoniškų 
mylių plotą. Dabar Sovietų 
Sąjunga turi kiek mažiau. 
Finland! j a nėra jos teritori
joj ir Karšo sritis perėjo 
Turkijai, taipgi buvusi Len
kija yra po Vokietija. Tie
sa, į Sovietų Sąjungą įeina 
tūli nauji plotai Vakarų 
Ukrainoj, kurie seniau buvo 
pavergti Austrijos.

(2) Sovietų Sąjunga ap
ima ir rusų tautos respubli
ką. Visą šalį neteisinga va
dinti Rusija. Bet rusų tau
tos respublika yra SdVietų 
Sąjungoj, ji vadinasi Rusų 
Socialistinė Federatyve So
vietu Ręspublika. Ji užima 
6,368,768 ketv. amerikoniš
kų mylių plotą, arba apie 
tris ketvirtadalius Sovietų 
Sąjungos.
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Sportas, Pokyliai ir Pažmoniai LDS Penk
tojo Seimo Metu Brooklyne

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Penktasis ir sykiu 
Jubiliejinis Seimas prasideda rugpjūčio 26 d. Brookly- 
nan suvažiuoja kuopų delegatai aptarti savos organi
zacijos reikalus. Jie suvažiuoja į istorinį seimą minė
jimui 10 metų sukakties nuo LDS susiorganizavimo.

LDS šeiminė programa:
šeštadienį, Rugpjūčio 24.

Nacionalis minkštosios bolės turnamentas prasidės 
3 vai. po pietų, Pasaulinėje Parodoj.

LDS Metropolitan Jaunimo Tarybos ekskursija laivu 
Hudson upėj. Pradžia 7:30 vai. vakare. Laivas išeis iš 
North River Pier No. 1.
Sekmadienį, Rugpjūčio 25.

LDS jaunimas turės Sporto Olimpijadą McCarren 
Parke, Brooklyne. Pradžia 11 vai. ryte.

Vakare delegatų pasitikimui balius Lietuvos Pilie
čių Kliube, 280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Pirmadienį, Rugpjūčio 26 d.

Seimas bus atidarytas 10 vai. ryte (šviesos taupymo 
laiku) Lietuvių Piliečių Kliube, 280 Union Avė. Bus. dvi 
sesijos.

LDS nacionalės plaukikų lenktynės bus 5:30 vai. 
vak., Cypress Pool, Brooklyne.

Šeiminis balius bus Central Palace, 16 Manhattan 
Avė. Pradžia 8:30 vai. vakare.
Antradienį, Rugpjūčio 27.

Seimo sesijos tęsiasi.
Vakare delegatai galės aplankyti garsiąsias Coney 

Island maudynes ir kitas žymias vietas.
Trečiadienį, Rugpjūčio 28.

LDS jaunimo konferencija YMCA svetainėje, 197 
Marcy Ave, Brooklyne. Pradžia 10 vai. ryte.

Pasaulinės Parodos aplankymas.
Ketvirtadienį, Rugpjūčio 29.

Paskutinės Seimo sesijos.
Bankietas delegatų išleidimui bus Central Palace sve

tainėj, 16 Manhattan Avė., Brooklyne. Pradžia 6:30 vai. 
vakare.
Seimo Delegatams ir Sportininkams.

LDS Seimo Rengimo Komisija praneša, kad ji sten
gias gauti kuo daugiausiai vietų nakvynėms Seimo de
legatų ir sportininkų, kurie atvažiuos New Yorkan. Bet 
jeigu kartais tų vietų neužtektų, tai yra padaryta su
tartis su YMCA (kuri randasi netoli Seimo vietos), kur 
už $1.00 už parą bus galima gauti kambariai vyrams; 
taipgi su viešbučiu HOTEL IMPERIAL, 32nd ir Broad
way, New Yorke, kur bus galima gauti nakvynės už 
$1.00 už parą ir aukščiau.

Delegatai, kurie norės apsistoti viešbutyje ir šiaip visi 
delegatai, kurie atvyks busais ar traukiniais, turėtų va
žiuoti tiesiai i viešbutį, kuris randasi arti Pennsylvani- 
jos busų ir traukinio stočių.

Delegatams, kurie važiuoja automobiliais arba spe
cialiais busais, patartina važiuoti tiesiai į Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliube, 280 Union Avenue, Brooklyn, 
N. Y. Reikia"iš paties New Yorko važiuoti per Williams- 
burgh Bridge iki Union Avenue.

Seimo Rengimo Komisijos nariai abejose vietose pa
sitiks atvykstančius delegatus ir suteiks visas reikalin
gas informacijas delegatams.
Visiems Brooklyniečiams

Seimo Rengimo Komisija kviečia visus LDS narius 
ir pašalinius, kurie turite vietų delegatų nakvynėms, 
tuojaus pranešti LDS Centran laišku ar telefonu:

EVergreen 7-3529.
Visi turime gražiai ir nuoširdžiai priimti LDS sve

čius, kurie čia atvyksta iš tolimų kolonijų.

Liaudies
ir Liaudies Iniciatyva

Wilkes Barre, Pa.
27-ta Wyoming Klonio 

Lietuvių Diena
27-ta Wyoming Klonio Lie-, 

tuviu Diena įvyks per Labor 
Day, rugsėjo 2, Sans Souei 
parke.

šią 27 Lietuvių Dieną ren
gia Wyoming Klonio Dainų 
Draugija, susidedanti iš šešių 
didžiųjų lietuvių chorų.

Dainų programą išpildys 
didžiulis Dainos Draugijos 
choras iš 250 balsų.

Tą dieną specialiai iš Chi- 
cagos atvažiuoja svečiai dai
nininkai, Justas Kudirka, te
noras ir Kostas Sabonis, bari
tonas. Kompozitorius Pocius 
akompanuos pianu. Tai bus 
puiki proga visiems išgirsti 
Wyoming Klony mažai kam 
girdėtus tolimus svečius dai
nininkus.

Dienos programa eis šiokioj 
tvarkoj: žmonės j parką pra
dės rinktis prieš pietus. Kurie 
atvažiuos anksčiau—pasirinks 
geresnius stalus. 1 vai. bus 
beisbolo žaidimas; antrą va
landą prasidės šokiai. Vieni 
šoks, kiti vaikštinės po parką. 
Penktą valandą prasidės dai
nų programa. Mišrus choras 
sudainuos keletą gražių lie
tuviškų dainų. Tarpuose sve

čiai dainininkai paįvairins pro
gramą solo gražiomis daino
mis.

Užsibaigus dainų programai 
žmonės vaišinsis vieni kitus. 8 
vai. prie žymaus orkestro bus 
šokiai.

Kurie mylite dainas ir nori
te pamatyti daug žmonių—at
važiuokit, užtikrinam, kad bū
sit pilnai patenkinti.

Pirmoji Lietuvių Diena A- 
merikoj buvo pradėta šioj 
apielinkėj 27 metai atgal. Tą 
pasekė ir kitos lietuvių kolo
nijos. Kai kur bilę pikniką 
vadina lietuvių diena.

Tikroji Lietuvių Diena yra 
27-ta Wyoming Klonio Lietu
vių Diena, kuri įvyks per La
bor Day Sans Souei parke.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
atvykti.

27-tos Liet. Dienos Komit.

Prancūzų Diktatoriai Plūs
ta Buvusią Demokratinę 

Tvarką

Vichy, Franci j a, rugpj. 
15. — Dabartiniai Franci- 
jos diktatoriai su maršalu 
P e t a i nu priekyje viešai 
bjaurioj a buvusią demokra
tinę santvarką Franci j oje, 
vadindami ją “kaf eteri jų” 
tvarka.

Kadaise New Yorke buvęs aukščiausias pastatas (budinkas) Woolworth Building, dabar pa
siliko tik antraeilis, nes už jį jau yra aukštesnių. ............. ;

Pastaruoju laiku pasireiškęs 
masinis liaudies entuziazmas, 
Raudonosios Armijos įžygiavi- 
mo ir Liaudies vyriausybės su
darymo proga, neturi sau ly
gaus mūsų krašto istorijoj. 
Anksčiau pavergtos liaudies 
masės pirmą kart išvydo tik
rosios laisves šviesa, liaudies 
žmogus pirmą kart pasijuto 
savo likimo šeimininku, ir ne
matytas masių džiaugsmas 
veržte, veržėse iš visų širdžių, 
užliedamas visą kraštą galin
ga entuziazmo banga.

Kruvinieji liaudies engėjai, 
Smetonos ii’ Skučai nėrėsi iš 
kailio, norėdami parodyti 
kraštui ir pasauliui nebūtą 
“tautos prisirišimą” prie “tau
tinės” kyšininkų ir žandarmų 
vyriausybės. Įvairiausiomis 
progomis jie prievarta ir pro
vokacija išvarydavo darbo 
žmones j liaudžiai svetimas iš
kilmes bei minėjimus; tamsūs 
tautininku režimo gaivalai, sa
vo šiltų vietelių patriotai, lu
pikai ir provokatoriai, išeida
vo į eisenas “tautos vadui” ir 
“tautinei vyriausybei” pagerb
ti. bet toksai “tautos džiaugs
mas,” žvalgybos organizuoja
mas ir kruvinųjų žandarmų 
skatinamas, niekaip negaleio 
sukurti net ir propagandiškos 
fikcijos. Liaudis negalėjo 
džiaugtis savo priešais, nega
lėjo džiaugtis savo skurdu ir 
nelaime.

reikalus spręs greičiausių ir. minga, sąmoninga ir valstybiš-
nuosekliausiu būdu, ir plačių
jų masių pasitikėjimas yra ir 
bus liaudies vyriausybės ge-

ka turi būti visomis priemonė
mis skatinama.

Ji yra milžiniškos reikšmės

Liaudies Kankintojams Galas
Vienok liaudies kankinto

jams atėjo galas. Plačiausios 
masės, pirmą kart pajutusios 
laisvę ir laime, sujudo, ir pra
sidėjo tikras Lietuvos liaudies 
atgimimas, lydimas išlaisvin
tųjų masių dar nematyto 
džiaugsmo.

Tasai kilnus liaudies entu
ziazmas, spontaniškai kilęs 
darbo žmonių ir darbo inteli
gentijos masėse, ateityje dar 
augs ir didės, nes liaudis da
bar pajutusi laisvę, greit pa
jus ir geresnį gyvenimą. Tasai 
galingas masinis entuziazmas 
turi laisvai vystytis, jis turi 
būti visaip skatinamas, nes ja
me glūdi milžiniška kūrybinė 
jėga, be kurios greitas ir sėk
mingas mūsų gyvenimo per
tvarkymas yra neįmanomas.

Bet liaudies entuziazmas, 
spontaniškai kilęs ir audrin
gai išsivystęs ,neturi būti cha
otiškas ir neturi privesti prie 
anarchiškų veiksmų. Liaudies 
entuziazmas tik tada virsta 
galinga, kūrybinė jėga, kai jis 
lydimas liaudies masių sąmo
ningumo ir drausmės.

Liaudies drausmė — tai ne 
.bizūnais ir teroru liaudies 
priešų sukurta drausmė. Kru
vinieji smetonininkai, gerai 
pažindami tikrąsias liaudies 
nuotaikas, visaip stengėsi jas 
nuslopint, rėkdami iš visų jė
gų apie “tautinės drausmės” 
reikalingumą ir paversdami 
visą mūsų kraštą vienu draus
mės kalėjimu. Tai teroro 
drausmei visiems laikams jau 
padarytas galas. Dabar atėjo 
laikas naujai, pačių darbo ma
sių sąmoningai palaikomai, 
laisve ir darbu pagrįstai, liau
dies drausmei. Mūsų valstybės 
priešakyj stovinti liaudies val
džia nuosekliai ir planingai 
vykdys mūsų gyvenimo per
tvarkymą visų darbo žmonių 
naudai. Liaudies masės savo 
pasitikėjimu naująja valdžia, 
savo drausme ir susiklausymu, 
turi ateit vyriausybei į talką. 
Valdžia ir liaudis nebe prie
šai, bet vieno grandiozinio. 
darbo bendrininkai. Liaudies' 
vyriausybė remiasi darbo vi-1 
suomene ir visais geros valios 
žmonėmis. Jos istorinis užda
vinys—vest Lietuvos liaudį į 
naują gyvenimą.

riausias talkininkas.
Pertvarkant mūsų krašto 

gyvenimą, joks savivaliavimas 
negali būti toleruojamas. 
Liaudies masės niekur neturi 
veikti be savo valdžios organų 
ar ūet prieš juos. Visi pakei
timai mūsų krašto gyvenime 
bus pravesti tik įstatymo ke
lių, ir naujieji įstatymai visur 
ir visuomet 'bus išleisti tik 
liaudies reikalams apginti. Sa
vivaliavimas1 yra liaudies prie
šų kovos priemonė, nes tokiu 
būdu nuginkluotasis ir iš val
džios aparato išvarytasis prie
šas, stengiasi sukelti mūsų 
krašte suirutę ir trynimąsi 
tarp liaudies ir jos valdžios. 
Sąmoninga, išlaisvintos liau
dies drausmė ir pasitikėjimas 
vyriausybe yra esminė sąlyga 
greičiausiam mūsų krašto per
tvarkymui įgyvendint.

Bet liaudies drausmė ne
reiškia liaudies iniciatyvos nu
slopinimo. Atvirkščiai: liau
dies masės, kurios iki šiol ne
galėjo tart savo žodžio, ne tik
tai gali, bet ir turi laisvai ir 
drąsiai kelti ir svarstyti savo 
reikalus. Susirinkimuose ir lai
kraščių skiltyse liaudies masės 
turi iškelti visus savo sumany
mus ir pageidavimus, padėda
mos tokiu būdu vyriausybei 
jos milžiniškame darbe. Liau
dies masės, pačios nesiimda- 
mos jokių valdžios organų 
funkcijų, turi tiems organams 
teikt visokeriopą paramą, drą
siai iškelt jų darbo trūkumus, 
nes įvairūs trūkumai šiuo per
einamuoju laiku yra neišven
giami. Liaudies masės turi pa
čios kovoti ‘ prieš aršiausius 
darbo žmonių priešus — spe
kuliantus, provokatorius ir 
provokacinių gandų skleidė
jus. Liaudies masės pačios turi 
kovoti prieš 'Lietuvos-SSRS 
draugystės priešus. Jos turi 
aktingai' prisidėti prie geriau
sių gyvenimo sąlygų sudarymo 
Raudonosios ’ armijos dali
niams. Toks liaudies masių ak- 
tingumas labai daug paleng
vins vyriausybės darbą visose 
gyvenimo srityse ir tuo pačiu 
metu pakels politinį masių ly
gį.

Liaudies iniciatyva, draus-

faktorius Liaudies Respublikos 
kūrimo darbe.

Liaudies entuziazmas, liau
dies drausmė ir liaudies inicia
tyva yra trys tampriai ir ne
atskiriamai susiję Liaudies 
valdžios bendrininkai.

S. Nemunaitis.
(Iš “L. A.”)

Nauji Angly Siųstai prieš 
Vokiečių Orlaivius

London. — Anglų vyriau
sybė įtaisė kokius tai nau
jus siųstus ore prieš vokie
čių lėktuvus; ir vienas prie
šo lėktuvas jau pakliuvo į 
tuos siųstus ir liko visiškai, 
suardytas.

ANGLAI VĖL BOMBAR
DAVO ITALIJĄ

Roma, rugpj. 16. — An
glijos orlaiviai, perlėkdami 
per Šveicariją, vėl bombar
davo miestus šiaurinėje Ita
lijoje. Italų valdžia pasiuntė 
nauja, griežtesnį protestą 
Šveicarijai.

s-------------------------------- □

Valgykite 
MEDŲ

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

kitės juomi.
•

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų, bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

□.-------------------------------------------- gi

Liaudies Valdžia Imsis U'ž 
Darbo

Bet tam milžiniškam užda
viniui' atlikt reikalingas pla- 
ningįumas įr metodingumas. 
Naujoji valdžią ir naujieji 
valdžios organai visus liaudies 

i . • . a i I

NAUJOS KNYGOS
Z -----------------

TUOJAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS: 
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMAS 
žurnalinio formato knyga, 56 puslapių, trijų spalvų 
spaudos viršeliai, augštos rūšies popieros, daug moks

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.
•

Dingus Rožyte
Parašė Pranulis 

Tikrai jaudinančios poezijos knygelė. Išleido 
dienraštis “Laisvė”. Kaina 15 centų.

Ko Nori Kun. Coughlinas?
Parašė R. M i žara

Dažnai girdime tų kunigų fašistiniai rėkaujant per 
radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškina Ši knygutė.

Puslapių 32. Kaina 5 centai.

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

Vėžys išsmaugia daugiau žmonių negu kitos ligos. Vėžys 
yra žinomas kaipo nepagydoma liga. Bile žmogus neži
nodamas kaip apsisaugoti gali gauti vėžį. Daktaras 

Kaškiaučius pataria, kaip Apsisaugoti nuo vėžio.
x Knygelė 42 puslapių. Kaina 1( centų.

Su reikalavimais kreipkitės:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtas puslapis Pirmadienis, Rugpj. 19, 1940

1940 Metų Sovietų Žemes 
Ūkio Paroda

respubliką, 
ir kolchozą 
pirmaujan- 
agronomų,

dalyviais gali būti tik tie, ku
rie pasiekia aukščiausio der- 

j liaus, didžiausią pieno kiekį, 
tie, kurie mokslo laboratorijo
se ir bandomosiose dirvose iš
sprendžia drąsias mokslines 
problemas. Parodos dalyviu 
gali būti tiktai tas kolchozas, 
sovehozas, kolchozininkas ar
ba sovehozo darbininkas, ku- 

, ris pasiekė tam tikro derliaus 
1 lygio arba žemės ūkio gyvulių

Rašo Akademikas Cicinas
Gegužės 15 d. Maskvoje 

vėl plačiai atsivėrė žemės 
ūkio parodos durys. Į parodos 
atidarymą iš visų 
autonominių sričių 
atvyko tūkstančiai 
čių kolchozininkų,
mokslininkų. Iškilmingojo ati
darymo mitinge dalyvavo 50 
tūkstančių žmonių. |

Sovietų žemės ūkio paroda1 produktingumo. Kiekvieno pa
savo darbą pradėjo 1939 me-ro(jos dalyvio kandidatūra 
tais. Ji buvo didžiausias įvykis kruopščiai apsvarstoma, iš 
visuomeniniame — politmia-; pradžių vietinėse komisijose, o 
me ir žemės ūkio sovietų gy-' paskui Maskvos 
venime. I’aroda akivaizdžiai. komisijoje, 
parodė, kaip nepaprastai pasi- j SSSR žemės 
keitė sovietų kaimas, kokių di-1 98.84% duoda 
dėlių ūkio ir kultūros laimeji-! kolchozai ir sovehozai, užka- 
mų susilaukė naujasis kolcho-; nauja vis naujus ir i 
zinis kaimas. Paroda sutelkė■ laimėjimus. Savo 400,000 da- 
geriausius kolchozų, sovehozų, I ]vvių pavyzdžiais paroda at- 
mašinų — traktorių stočių pa-1 vaizduoja, kokių duomenų pa
vyzdžius. Joje galima buvojsiekė sovietų kaimiečiai, apsi- 
pamatyti derlių meistrų ir drą- i 
šių žemės ūkio novatorių vai- Į 
sius. Tie laimėjimai, moksliš
kai apibendrinti ir sistemati
zuoti šioje parodoje, 
reikšmingiausiu kovos 
kliu, kovos už tolimesnį 
tų žemės ūkio kilimą.

Šių metų paroda savo maš- į kolchozuose prieš keletą metų 
tabais dar labiau grandioziš
kesnė, dar turtingesnė, negu 
1939 metais. 1939 metais teisę 
dalyvauti parodoje įsigijo 
200,000 kolchozų, sovehozų 
mašinų — traktorių stočių ir 
pirmaujančių sovietų žemės 
ūkio-žmonių, šiais metais pa
rodos dalyvių skaičius išaugo 
ligi 400,000 žmonių.

Čia tenka paaiškinti 
būdingą SSSR žemės ūkio pa 
rodos ypatybę. iš įvairių Sovietų Sąjungos

Jeigu kitų kraštų parodose kampų ir susipažinę su efre- 
gali dalyvauti kiekvienas, kas moviečių metodu, pradėjo pla- 
tik užsimoka už vietą ir jeigu čiai juo naudotis savo laukuo- 
tokios parodos virsta savo rū- se. Tuojau Efremovo sekėjų 
sies mugėmis ir aukcijonais, atsirado Kryme, Kaukaze, 
tai Sovietų žemės ūkio paroda Ukrainoje, Baltgudijoje. Šioje 
remiasi visai kitais principais, parodoje 
Dalyvauti sovietų žemės ūkio moviečių 
parodoje yra pirmaujančių,Į dodami 
pažangesnių kolchozų, sov- metodus, 
chozų, mašinų— traktorių sto-1 derlius ir savo laukuose, 
čių ir pasižymėjusiųi sovietų Tokiu būdu, padedant paro- 
kaimo žmonių teisė. Toji teisė (lai, pirmaujančių kolchozų ir 
įgijama tik kovoje už sovietų sovehozų laimėjimai pasidaro 
žemės ūkio klestėjimą. ; visų SSSR žemės ūkio darbuo-

Sovietų žemės ūkio parodos tojų nuosavybė. Iš nedidelių 
. ___________________ i___ —----------------

centra line j e

ūkis, kurio
produkcijos

bandomųjų laukų kolchozinin- 
kai savo bandymus perkelia į 
didžiulius žemės masyvus.

Reikėtų pasakyti dar keletą 
žodžių apie techniškąjį sovie
tų žemės ūkio apsiginklavimą, 
kuris plačiai pavaizduotas šio
je parodoje, žemės ūkio me
chanizacijai skirtas vienas di
džiausių parodos pavilijonų.

Norint įsivaizduoti šioje sri
tyje SSSR atliktų darbų mašta
bą, reikia žinoti, koksai žemės 
ūkis buvo prieš revoliuciją. 
Tuomet pagrindiniai gamybos 
įrankiai buvo medinis arklas, 
medinės akėčios. Technikos 
progresas caristinių laikų kai
me nesusilaukė atbalsio, nesu
naikino primityvinių žemės 
ūkio gamybos priemonių, ku
rios skaitė savo amžių 
metų. Londone, Britų 
juje galima matyti 
ūkio įrankius, atrastus
nėjant Egipto faraono 
Pirmojo kapą. Setas Pirmasis 

naujus gyveno trys tūkstančiai metų

Iš Tankų Istorijos

virto 
vari- 

sovie-

ši nitais 
muzie- 
žemės 

bekasi- 
Seto

Ncseniai vokiečių kalba pa
sirodė Sheppardo paruošta 
knyga “Tankai būsimame ka
re.” šią knygą išleido vienas 
žinomas gynimosi karo teore
tikas Liddel Kartas. Knyga 
yra labai rimta ir aktuali. 
Tankas, kuris šiandien yra le
miamas vokiečių puolimo gin
klas, ypač yra lemiamas gin
klas kombinuojant puolimus 
tankais kartu su smingamai- 
siais bombonešiais. Karo tech
nikos atžvilgiu tai yra labai 
sena idėja. Jo pirmtakūnai 
yra senovės kovos vežimai, 
apie kuriuos kalbama senoje 
Asirijos istorijoje ir kuriuos 
mini Homeras savo lllijadoje. 
Tikslas — kuogreičiau prieiti 

padaryti jam 
nustolių. šia 
ir indu kara- 
kartagėnų ka-

va- 
vi-

ginklavę pirmaujančiu žemės 
ūkio mokslu.

Štai nedidelė iliustracija. 
Pereitą metų parodoje buvo 
plačiai ir įvairiai parodyti bū
dai, kaip pasiekti aukšto grū
dų derliaus SSSR rytuose 
Altajaus krašte.

ir
To krašto

kilo žinomas kolchozininkų- 
derliaus kėlėjų judėjimas, ku
ris pasivadino savo iniciato
riaus “iskros” kolchozininko 
Efremovo vardu. Altajaus 
efremoviečiai pasiekė pasauli
nį laukų derliaus rekordą, 
štai, kolchozininkė F. Sėrgeje- 
va, iš Novosibirsko apygardos, 
nuo vieno hektaro gavo 101

vieną centnerį kviečių. 1939 metais 
atvykę į parodą ekskursantai 
iš įvairių

parodyti nauji efre- 
būriai, kurie panau- 
Rytuose išbandytus 
gauna rekordinius

preš mūsą erą. Tie žemės ūkio 
įrankiai turi labai daug ben
dro su tais, kuriais naudojosi 
rusų kaimietis prieš Spalių re
voliuciją. '

Šiandien Sovietų Sąjungoje 
primityviškieji įrankiai ir pa
dargai seniai atiduoti archy
vui. Daugiau negu pusė mili
jono traktorių, šimtai tūkstan
čių kombainų, šimtai tūkstan
čių auto mašinų ir įvairiausios, 
pagal paskutinį technikos žodį 
pagamintos, žemės ūkio maši
nos — toks SSSR žemės ūkio 
technikinis apginklavimas.

1940 metų parodoje “Me
chanizacijos” pavilijone . su
rinkta naujausią sovietų že
mės ūkio mašiną ir padargų 
pavyzdžiai. Iš viso parodyta 
320 mašinų. Daugelis jų paga
mintos tik paskutiniais 1939 
metais. Mokslo tiriamasis au
to traktorių institutas išstatė 
gazogeneratorinį traktorių, ku
ris varomas medžio anglimi. 
Leningrado, Kirovo vardo, fa
brikas išstatė porą naujos 
konstrukcijos vikšrinių trakto
rių. Gazogeneratoriai ir gazo- 
balioniniai automobiliai, ma
žojo litražo mašinos, didelis 
bendro naudojimosi mašinų i 
skaičius, naujausi kombanai ir 
1.1.—visa tai sovietų žemės 
ūkio ir auto traktorių mašinų 
statybos pavyzdžiai.

Bet ir svarbiausius pavilijo- 
nus neįmanoma aprašyti vie
name straipsnyje. Sovietų že
mės ūkio paroda turininga ir

prie priešo ir 
kuo didžiausių 
prasme galima 
liaus Poruso ir
ro dramblius laikyti “gamtos 
tankais.” Taip pat ir sunkiai 
apšarvuotas viduramžių riteris 
ant arklio buvo savotiškas vi
duramžių “tankas.” Kaip 
smarkiai jau anais laikais tan
ko idėja rūpėjo žmonėms, pa
rodo nepaprastai įdomūs ge- 
nijalaus Leonardo de Vinci 
pareiškimus 1482 metais. Jis 
rašė: “Aš statau saugius ir sti
prius vežiAius, kuriuos sunku 
pulti ir kurie įvažiavę su savo 
patrankomis į priešo eiles, pri
verčia ir stipriausią priešą 
trauktis; paskui šių vežimų 
pėstininkai gali žygiuoti sau
giai ir be pasipriešinimo.” 
yra tikrasis modernusis 
kas, apie kurį Leonardo

būtinomis 
tuos 

ir

ir 
turėjo 
pačiai

ne

Tai 
tan- 

de 
Vinci jau anais laikais galvo
jo, su visomis jam 
savybėmis ir atliekantis 
pačius uždavinius, kurie 
šiandien skiriami tankui.

Kovos vežimai, nors 
tokio kaip Leonardo 
galvoje, bet visgi tai
idėjai tarnaują, buvo naudo
jami šen bei ten jau 15 ir 17 
šimtmetyje. Tačiau lemiamos 
reikšmes taktiškai jie neturė
jo. Pradėjus naudoti garo ma
šinas, apie 1769 metus atsira
do ir naujas kovos vežimo mo
delis, kuris tačiau ilgainiui pa
sirodė netinkamas. Nuo to lai
ko apie tankus nieko nebebu-

gausi. Ji atvaizduoja SSSR 
žemės ūkio pertvarkymą nau
jais, kolektyviniais pagrindais.

Kas tik apsilanko New Yorko Pasaulio Parodoj šiemet, sako: “Kaip norėčiau pamatyti So
vietu Pavilioną!” Bet jo šiemet Parodoj nėra. _ 

vo girdėti iki 1916 metų, 
dinasi, iki Pasaulinio karo 
dūrio, kada jis su motoro pa
galba vėl buvo pradėtas nau
doti praktiškai.® Tiesa, truputį 
anksčiau buvo jau pasirodę 
atskiri tankų modeliai, pav., 
Vokietijoje 1904 metais buvo 
pasirodęs Austro—Daimlerio 
tanko modelis. Šis modelis ne
prigijo, nes tam pasipriešino iš 
tradicijos konservatyvinė ka
riuomenės vadovybe, kuri bu
vo nepalanki bet kokioms nau
jenybėms. Tas pats buvo ir 
laivų statyboje. Kai anglų lai
vynui pirmą kartą buvo pasiū
lyta apšarvuoti iki to laiko bu
vusius medinius kovos laivus, 
tai į tokį pasiūlymą buvo at
sakyta šiais žodžiais: “TaRyra 
naujenybė, kuri jokiu 
nepageidautina.”

Pasaulinis karas buvo 
dėtas be tankų. Tačiau 

’rimas parodė, kad net
prioje artilerijos apsaugoje 
bei panaudojant neapsakomai 
didelį amunicijos kiekį, pėsti
ninkų puolimai nepavykdavo 
arba pavykdavo tik su nepa
prastai dideliais nuostoliais. 
Anglų pulkininkas Swintonas 
jau 1914 metais siūlė savo vy
riausybei stalyti tankus. Dėl 
jo atkaklumo tankai buvo į- 
vesti anglų kariuomenėje. Ta
čiau pirmas bandomasis tan
kas pasirodė tik 1916 metų va
sario mėn. 2 d.

nių idėjų, taip kad būtinumo 
ginkluotis anglai nesuprato ar 
nenorėjo suprasti. Tuo būdu 
Anglija, kuri 1918 metais tu
rėjo geriausias pasaulyje šar
vuotas pajėgas, 1939 metais 
stojusi į karą su mažu skai-

i daugybe artilerijos iššaudoma 
amunicija ir kad puolant tan
kais išvengiama daug daugiau 
žmonių aukų nei per pėstinin
kų puolimus. Pirmąją Somme 
mūšio dieną, 1916 m. liepos 
men. 1 d., anglai buvo netekę
60,000 kareivių. Tada jų ka- čiumi ir daugumoje pasenusio- 
riuomenė dar neturėjo tankų. 
Pirmąją Amienso mūšio dieną, 
1918 m. rugpjūčio mėn., an
glai panaudojo 415 tankų ir 
laimėjo mūšį tepraradę vos 
tūkstantį vyrų.

Ypatingai reikšmingos auto
riaus pastabos, kuriose sako
ma, kad po Pasaulinio karo 
Anglijoje į tankų gaminimą 
(tas pats buvo ir su jos laivy
nu bei oro pajėgomis) nebuvo 
kreipiama dėmesio. Tai įvyko 
dėl klaidingos nuomonės apie 
amžiną taiką ir dėl pacifisti-

mis mašinomis. Toliau auto
rius duoda apžvalgas svar
biausių kariuomenių apsigin
klavimą tankais, tačiau, kas 
liečia pavyzdžiui Vokietiją, jis 
negali duoti tikslių davinių, 
nes šios rūšies daviniai, ypač 
kiek liečia skaičius, laikomi 
griežtoje paslaptyje.

Rye, N. Y. — Į miestą nu
krito Amerikos armijos or
laivis; žuvo du lakūnai.

būdu

pra- 
prity- 
ir sti-

Po to atėjo laikai, kad dėl 
neteisingo tankų panaudojimo 
pastarųjų prestižas anglų 
kompententinguose sluoks- 
sniuose labai krito. Priežastis 
buvo ta, kad tankai buvo ne
teisingai taktiškai panaudoja
mi ir, be to, buvo per lengvai 
apšarvuoti, taip kad lengvai 
buvo pramušami specialiais 
vokiečių ginklais. Pagaliau, 
1917 metais lapkričio 20 d., 
kovoje prie Cambrai pilnai 
buvo įrodytas tankų puolimo 
pajėgumas. Tada 378 tankai 
laimėjo kovą prieš vokiečius, 
kurie, nors ir turėjo porą tan
ką, tačiau dar nebuvo pilnai 
įvertinę šios kovos priemonės. 
Po kelią kitų mūšių, jau maž
daug karo pabaigoje, Luden- 
dorffas kartą pareiškė: “Prie
šas laimėjo tankų dėka.”

Autorius, pasinaudodamas 
gausia statistine medžiaga, į- 
rodo, jog tankas yra daug pi
gesnė priemonė, palyginus su

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS

Spaudos Piknikas
Įvyks Sekmadienį, 1 Rugsėjo (Sept.)

LIETUVIŲ PARKE
Lighthouse Grove East Hartford, Conn.

Rengia LLD, LDS ir LMS Apskričiai

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 -----
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 bicdnuomcnę, darbo žmones, kuriem prašvito laisvė ir pa
lengvinimas gyvenime.

Šiame piknike bus daugelis svečių iš Bostono, Worcester!©, 
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.

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

Gatve ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestini “Laisvės” Administrate

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

PHILADELPHI JOS 
| IR APYLINKES LIETUVIŲ ATYDAI

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Phlladelphijos Lietuvių Organi zacijos dėl dienraščio “Laisvės”

Įvyks 1
Nedėlioję J

Į Rugsėjo 
L 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.

Pulki dailės programa: Dainuos Aldo Cho
ras iš Brooklyn, Lyros Choras iš Phila- 
delphijos, Moterų Birūtčs Choras iš Phila. 

Ir Lyros Choras Iš Baltimorės.

£

P R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS, PRAKALBĄ 1

į: STOTYS: Bušai eis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po piet iš miesto:
į 143 Pierce Street ir 735 Fairmount Ave.
j Nuo City Line busai eis nuo 10 vai. ryto iki 4-tos valandos po pietų. i

S Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarj 66 iki paskutirtės sto-
5 ties, nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: važiuokite Frankford Ave. iki City Line, per- s 
š važiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Rer Roo- i 
5 sevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo i 
s Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po i 
i; kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1% mailes sekdami iškabas.•J . ____________ _ ___ c
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PenkUi puslapio

Pirm. J. M. Lukas.

progresyviai lietuviai nepraleiskite 
šio vakaro.

r I

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

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

Pirmadienis, Rugpj. 19, 1940

prie garsia-Busimas "Laisves”
Piknikas Philadel-

“enflifajais 
kalbio.

Šiemet piknikas įvyksta la
bai svarbiu pasaulio nuotikių 
laiku.

do sukurti 
prieš naują 
ale tas jų 
dega, tokiu
užsimojo pravesti, 
nebeišklauso, 
vedžiotus.phi jos Apylinkėj

Jau beliko tik dvi savaitės 
iki rengiamo “Laisvės” pikni
ko. Gaunami pranešimai iš 
apielinkių miestų rodo, kad 
šiemet žmones dar labiau ren
giasi važiuoti į šį pikniką. Tai 
labai gerai daro mūsų drau
gai ir rėmėjai dienraščio “Lai
svės.” šiemet bus dar daugiau 
svečių iš tolimųjų kolonijų, su 
kuriais bus gera proga pasi
matyti, susipažinti. Daug žmo
nių rašo, kad tik “Laisvės” 
piknike yra geriausia proga 
susitikti gimines, draugus, pa
žįstamus ir pasidaryti geriau
sią pažintį su kitų miestų žmo
nėmis.

Kolonijų draugai organizuo
ja busus, išrenka darbininkus 
pagelbėti ant pikniko, šiemet 
juo labiau kolonijų draugai ir 
draugės turėtų budėti, perma
tyti pareigas ir sąlygas, kad 
padaryti šį parengimą sėkmin
gu, pavykusiu. Nugirdau, kad 
Brooklyn© organizacijos orga
nizuoja net 8 btfsus į pikniką, 
nes Brooklyn© publika labai 
mylį Mikolaičio parką. Kašto
nas irgi 
C h esteris, 
zuoja dai 
vest.

organizuoja biisus;
Camdenas organi- 
didesnę publiką at-

Baltimorės draugai dar kol i 
kas tylį, bet jie visada užpa-i 
salų įšliaužia 4-6 busais į par
ką. Neseniai teko susitikti su, 
Reading© draugais vienoje vo-; 
kiečių kempėje — Nature! 
Friends, kurie užtikrino, kad į 
šiemet rengiasi važiuot visi j 
Reading© lietuviai į “Laisvės” į 
pikniką.

Philadelphijoj nuimta bu-! 
sai. šiemet busai eis nuo City 
Line; mašinų nei trokų nebus.' 
Gausit gerą patarnavimą. Par-j 
kas bus dar geriau sutvarky
tas. šokių orkestrą grajis su j Nors vargšai karštą ugnį ban-

Koresp.

New Britain, Conn.
“Laisvės” ir “Vilnies” nau

dai išvažiavimas įvyks už ke
lių dienų, t.y. rugsėjo pirmą, 
Lietuvių Darže, Hartford. Ty
kiausiame New Britaine irgi 
pradėjo žmonės domėtis jo į- 
vykimu, mat 
programa, o 
išgirst d. A. 
apie Lietuvos
kius. Na, tai važiuosime visi į 
tą išvažiavimą.

ten bus graži 
labiausiai mylės 
Bimba kalbant 
naujausius įvy»

Žmonėm pigesnių gyveni
mui namų labai stokuoja, nors 
išsikovota, kad miestas val
džios lėšomis tokių namų pa
statytų, bet tas darbas taip il
gai tęsiamas, kad vos ne vos 
šiomis dienomis jiem žemę 
prarausė. Dar ilgai teks laukt 
iki juose bus galima gyventi.

Viincas Yokimas ir Juozas 
Šuopys per tūlą laiką nesvei- 
kavo, bet jų laimei abu su- 
sveiko. Šuopys jau dirba. Yo- 
kymas LDS narys ir vietinės 
kuopos sekretorius.

Svečiuosiu! buvo atvykę 
Marė ir A lek as Beržauskiai 
su jaunute dukrele Rūta iš 
Elizabeth, N. J., pas Aleko 
brolį Joną, gyvenantį ant Ke- 
key St. Aleksas 
vęs dvi savaites 
ri gražaus laiko 
po Conn, valst.
broliu ir broliene buvo apsi
lankę Worcester, Mass, pas 
Marės iš Lietuvos pažįstamus 
Kailiun us.

dirbtuvėj ga- 
vakacijų, tu- 
pasisvečiuoti 
ir sykiu su

Tautiečiai su prabaščiumi 
norėtų, kad visas svietas pyk
tų ant rusų, kaip jie sako, o 
dar labiau, kad visi neapkęs
tų naujosios Lietuvos valdžios.

lietuvių masėse 
tvarką Lietuvoje, 
pasimojimas neiš

plotu, kokiu 
žmonės

išskyrus jų

jie 
jų 

su-

Pakantrus.

Wilkes-Barre, Pa.
LLD 12-to Apskričio posė

dis įvyko 6 d. rugpjūčio, pas 
draugą M. Norbutą, Wilkes- 
Barre. Tik 3 nariai dalyvavo, 
tad nedaug nutarta. Kadangi 
mūsų sekretorius išvažiavęs ir 
nežinom, ant 
buvo nutarta, 
juo laišku ir 
knygos. Tada

išdavė raportą iš 
Laisvės” pikniko, 

buvo mažas skaičium 
bet labai draugiškas

kad susi nešt su 
paj ieškot prot. 
sušaukt posėdį 

ir padaryt planus ant ateinan
čio rudens sezono.

Komisija 
buvusio 
Piknikas 
žmonių,
ir linksmas. Jeigu buvo $129.- 
40. Išlaidų — $106.39. Pelno 
liko $23.01, kuris perduota 
vietinei veiklai $3 ir “Laisvei” 
pasiųsta $20 dolerių. Gaila, 
kad negalėjom sutraukt dau
giau publikos ir padaryt dau
giau pelno mūsų “Laisvei.”

Turiu primint, kad pagelbė
jo apskričio komisijai darbe 
tam piknike šie draugai ir 
draugės: M. Norbutienė ir Ba- 
gužinskienė, B. Navickas ir R. 
Dzarvis ir dar vienas draugas 
iš Wyoming, kurio vardo ne
žinau. Ačiū visiems!

Apskr. Organizatorė.

Haverhill Mass.
Rengiam didelį pikniką, tik

tai kažin kodėl niekas apie tai 
nerašo spaudoj, o jau praėjo 
pusėtinai laiko. Rugpjūčio 4 
d. turėjom pasikalbėjimą Lie
tuviu Piliečiu Gedimino Kliu- 
bo parke Bradford, Mass., tai 
yra ,toj pačioj vietoj, kur bus 
didelis 
Tuomet 
pikniko 
draugai

piknikas 1 d. rugsėjo, 
apkalbojo m būsiančio 
reikalus ir bent keli 

iš Boston, Hudson,

į? į
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Kenosha LDS Royals Softball Komanda, kuri atvyksta net iš Kenosha, Wisconsin 
dalyvauti LDS Softbal 1 Turnamente dėlei nacionalio LDS Čampijonato. Be šių ko
mandų taipgi bus ir Bayonne, N. J. ir Stoughton, Mass, komandos.

4

Cleveland© LDS Softball Komanda, kuri loš Pasaulinėj Parodoj dėlei Amerikos 
lietuvių Softball Čampijonato LDS surengtame turnamente. Lošimai įvyksta 11-tą 
valandą ryte ir 3 valandą po pietų. įvyks ant Field of Special Events, netoli Avia
cijos namo, Transportacijos skyriuj, Pasaulinėj Parodoj. Lošimai dėl Softball 
Čampijonato įvyksta šeštadienį, rugp. 24 d.

I

Lawrence ir Haverhill pasi
žadėjo apie tai rašyti spau
dai. Vienok kol kas nei vie
nas nerašo, o jau praėjo veik 
dvi savaitės laiko.

Rašyt nesunku, o pasižadėt 
dar lengviau. Rugpjūčio 14 d. 
atsibuvo Amerikos Lietuvių 
Kongreso vietinio skyriaus at
stovu susirinkimas LDG Kliu- 
bo svetainėje, 324 River St. ir 
buvo plačiai apkalbėta apie 
būsiantį pikniką 1 d. rugsėjo. 
Pasirodė, kad rengimo darbas 
eina gerai ir manome, kad tu
rėsime didelį ir gerą pikniką.

Darbininkė.

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License• • - • > No.
G B 1630 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

Section
Beverage Control J 

Ave., Borough of 
Kings, to be consumed off

GOTTFRIED ERICSON 
Ave., Brooklyn, N.

74 Ralph 
County of 
premises.

A. 
74 Ralph

NOTICE is hereby given that License No. 
1.-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.

EPSTEIN’S LIQUOR STORE, INC. 
•1820—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 
to 
of

hereby given that License No. 
2836 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Franklin Street, Borough of Brooklyn, 

nty of Kings, to be consumed on thu 
premises.

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

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

OTTO
131 Kingston Ave.,

NOTICE
GB 
to .............     - ------
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
750 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County

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

to consumed off th<?

STRUSS
Brooklyn, N. Y

____  . hereby given that License No. 
11297 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at

of Kings, to be consumed off the

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
1106 Neptune Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2118 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
245 Howard Aventie, 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
245 Howard Ave.,

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.

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 the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2170 has 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 the 
premises.

ANNA MERETYK 
Caton Dairy & GROCERY

2126 Caton Ave., Brooklyn, N.

NOTICE i 
EB 
to 
of 
252 
County of Kings, 
premises.

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

107 
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Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

COHEN
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
1970 has been issued to the undersigned 
sell beer, nt retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
South 9th Street, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 706 has been issued to the jindersigned 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
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.

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

II„ 
2803 Ocean Ave

NOTICE i
EB 560 has been issued to the undersigned 
to 
of 
532-10 Fulton 
County i 
premises.

BROOK—ROSE CORP.
532-10 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 211-1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1583 Utica 
County of 
premises.

1583 Utica

beer, at retail under Section 107

HARRY HIRSIION
Brooklyn, N. Y.

hereby given 'that License No.

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

Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

BROOK—ROSE CORP.

hereby given that

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Lietuvių Kongreso Massachusetts 
Sąryšio Worcesterio skyriaus susi
rinkimas įvyks 20 d. August (rugp.), 
29 Endicott St. svetainėje. Kviečia
me į šį susirinkimą visus draugijų 
atstovus ir veikėjus ir visus laisvės 
mylėtojus. Visiem svarbu. Nepamirš
kite — 7:30 v. vakaro. Worcesterio

Pasirandavoja vienas kambarys, 
fornišiuotas ir kartu su garadžiu. 
Kambarys šviesus, privatiškas, vie
nais laiptais. Dėl daugiau informaci
jų prašome kreiptis pas: B. Naujo
kas, 8611 — 135th St., Richmond 
Hill, L. I., N. Y. (194-196)

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

t V *
1( u.

retail under Section 
Beverage Control Law 

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

HARRY SAUERTIEG
Avenue, Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 

at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

DOMINIK IERACE
Ave.,___________Brooklyn, N. Y.

is herebyNOTICE
EB2124 has been 
to
of the Alcoholic
.361

beer,

Wilson 
County of 
premises. 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 skaniausią 
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.

hereby given that License No. 
?___ ' / ' igned
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off thv

N OTIC E . ___ . ..
GB 1929 has been issued to the undersig 
to sell 
of the 
297 
County

beer, at 
A leoholie 

Wilson 
of

36d Wilson

Wilson

Kings,

FREI) BOSCHEN 
Brooklyn, N. Y

License No.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.
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NOTICE is hereby given that
GB 2104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Beverage 
1955 Flatbush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ALFRED M.
1955 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2672 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
j 601—10th Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

JOHN BACHMANN & SON 
1G01 — 10th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11141 has been 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 th# 
premises.

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

under Section 107 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consuHUjd off the

LOGHTBLAU
Brooklyn, N. Y

VYRAMS 
DALYKUS

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI

APIE LYTIES
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 adresuoki!:

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

Važiuokite į uLaisvės”
Pikniką Busais

Paskutinis šiuom Sezonu “Laisvės” naudai 
piknikas įvyks

Rugsėjo 1 September
Mikolaičio Parke, Eddington, Pa

šį Pikniką Rengia

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

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

BROOKtYNAS PASISAMDĖ 8 nusus

BILIETAS $1.75 Į ABI PUSI

ŽIEDAI

ROBERT

Dr. Zins su

X-Rays

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

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
¥OUR OLD WAT<H

TRADE ITIN IJOR A I 
, I7 J EW E Lj 
BU LOVAf

BUsai Išeis Nuo Sekamų Vietų
Nuo George Stankaus Krautuvės

67 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

Nuo W. Žabielskio Sales
6138-56th Road, Maspeth, L. I

Nuo Bazelio Crescent Palace
3338 Atlantic Ave. Brooklyn,

ŠapolO-Vaiginio Salės
147 Thames St*, Brooklyh,

427 Lorimer St

t

Nuo “Laisvės” Salės
Brooklyn,

— iltini

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

LIPTON
JEWELER 

(steigta 1892

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe j,
Graham & Manhattan Avės.’

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

• •••••••••••••••••••»••••

KAIP. PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —.

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mešlažarnes ligos, 
Chroniški Rcumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir kitos 
Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėk
mingai gydoma. Kreipkitės į 
Pasitikėjimu.

Kraujo ir šlapumo Tyrimai, 
Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 

IštYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

Tarp Union Square ir Irting Pi.
VALANDOS: 9 A. M.-8 P. M.;

Sekmadieniais: 9 A. M.—2 T. M.

Mi



Šeštas puslapis

NevvYorko^/^^Ziniov FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-Jaunimas Ruošia LDS Istorijos 
ir Veiklos Parodą

Jokiame lietuviu suvažiavi
me iki šiol, nėra buvę tokių 
prajovų, kokių teks matyti 
LDS Seimo delegatams ir vi
siems atvykusioms pamatyti 
LDS Seimą ir jo darbus. Pra- 
jovais skaitau nepaprastai gy
vai ir įspūdingai paruoštą LDS 
kūrimosi, augimo ir veikimo 
perstatymą paveiksluose, “po
ster! uose.” Jie paruošta dėka 
LDS jaunimui.

Parodai paruošti jau kelinta 
diena darbuojasi LDS narys 
artistas Al. Pross su Juozu Sa
kalausku, sutartyje su Jonu 
Ormanu. O bėgiu darbo die
nos nekartą susibėga jaunimo 
ištisa grupė pasidžiaugti jau 
sukurtais eksponatais ir pa
reikšti savo pažiūrą į vieną ar 
kitą planą sekamam ekspona
tui. Pross darbuojasi su pieš
tuku, o Sakalauskas daugiau
sia susirūpinęs kompozicija, 
surinkimu, suderinimu “poste- 
riui” medžiagos. ♦

O medžiagos jaunieji LDS 
nariai yra sukūrę ir surinkę 
gana apsčiai. Ant didžiulių, 
geroko stalo pločio mėlynų j 
kortų, parodoma LDS «veikla 
nuo tų dienų, kada Chicagoj, 
1930 m., net su policijos pa- 
gelba reakcininkų išmėtyti iš 
SLA Seimo delegatai susirinko 
ir nutarė steigti sau organiza
ciją, kur joks delegatas ar na
rys nebus užsiundytas polici
ja dėl savo pažiūrų skirtumo 
ar reikalavimo organizacijos 
konstitucija piipažintų teisių.

Kortose įdomiai išdėstytais 
paveikslais ir lietuvių bei 
amerikonų laikraščiuose tilpu
siais aprašymais atvaizduoja
ma LDS Seimai ir jų svarbieji 
darbai. Skaitlinėmis ir laips
niais parodoma organizacijos 
augimas ir atskirų narių nau
da iš priklausymo jai 
ta—išleistos knygelės ir 
skaitos, 
mokina 
ir kelia 
jaunimo 
kuriose auklinama visuomenei 
veikėjai ir mokinami lietuvių 
kalbos-rašybos bei istorijos. 
Labai gausus rinkinys paveiks
lų ir kitokios medžiagos iš 
jaunimo sporto, taipgi sociali
nes veiklos.

Tačiau žodžiais ta visa mil
žinišką didelės organizacijos 
darbo vaizda negi perstatysi. 
Laimei, visi brooklyniečiai, 
kaip ir aš, turės laimės tą pa
roda matyti bėgiu Seimo sa
vaitės — 24 iki 31-mos rug
pjūčio, “Laisvės” salėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Čia ateis parodos žiūrėt de
legatai ir svečiai, kurių tomis 
dienomis bus čionai suvažiavę 
šimtais (pats Seimas bus Pil. 
Kliubo salėj), čia bėgiu sa
vaitės atsilankys ir tūkstan
čiai šioj apylinkėj gyvenančių 
LDS narių ir jų draugų, taip
gi visi kiti lietuviai, kurie do
misi šios didelės ir veikliau
sios lietuvių savišalpos organi
zacijos gyvenimu ir bujojimu.

Šeiminės Pramogos

Seimo delegatus ir svečius 
dar bus proga sutikti sekamo
se šeiminėse iškilmėse:

No. 1, 
Yorke.

baliuje

rugpj.

LDS Jaunimo ekskursijoj 
laivu Ossining, rugpjūčio 24- 
tos vakarą. Išplauks 7 :30 v.v. 
nuo North River Pier 
gale Battery Pl., New 
Bilietas $1.

Delegatų pasitikimo
rugpj. 25-tos vakarą, Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė., įžan
ga 25c.

Šeiminiame baliuje,
26-tos vakarą, Central Palace, 

’’16 Manhattan Avė. Įžanga 
35c.

Šeiminiame bankiete— LDS 
delegatų -išleistuvėse—, rugp. 
29-tos vakarą, Central Palace, 
16 Manhattan Avė. Bilietas— 
$1.25.

Meno Sąjungos Dainų Festi
valyje, rugpj. 31-mos vakarą, 
Labor Lyceum.

Ir tarp LDS Seimo sesijų, 
kurios bus rugpj. 26-27-28 ir 
29 dienomis, Pil. Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne; taipgi 
tarp LMS sesijų.

Rep.

Mirė
apie

ANTRA METINĖ

EKSKURSIJA NAKTĮ

LAIVU OSSINING
RENGIA LDS JAUNIMO KUOPŲ TARYBA

LAlVAKORTftS (TIKIETAI) PARSIDUODA PP $1.00

Tai ne vien tik pasivažinėjimas laivu, liet sykiu ir Šokiai—bus ge
ra muzika Kokiams ant antro denio. Ant pirmo denio bus alaus, so- 
dės ir visokių valgių, o ant trečio denio galėsite pakvėpuoti tyru oru 
Ir gėrėtis New Yorko miesto grožiu nakties laiku. Laivas teplauks 
lygiai 7 :S0 v. vak., sugrįš apie dvyliktų prie tos pačios prieplaukos.

Laivas išplauks 7:30 vai. vakaro nuo North River prie
plaukos No. 1, ties Battery Place gatvės New Yorke.

Kaip pasiekt prieplauką JA BROOKLYN: Imkite BMT Jamaica 
liniją iki Broad St. stoties. Išlipus eikit vieną bloką iki Broadway, 
sukite po kairei ir eikite Brodve iki Battery Place. Sukite po deši
nei ir ten už vieno bloko, prie upės, bus prieplauka No. 1. Arba 
imkite Broadway Local 4th Ave. liniją iki Whitehall stoties ir ten 
klauskite Battery Place. IS NEW JERSEY. Imkite Liberty Street 
Ferry iš Jersey City į N. Y. Sukite po dešinei ir eikite West strytu 
iki Battery Place. Arba imkite Tubes iki Cortlandt St., eikite vieną 
bloką iki Broadway,-'Sukite po dešinei ir eikite Broadway iki Battery 
Place. Žiūrint į upę, prieplauka No. 1 (labai didelis namas) randasi 
dešinėj pusėj žuvinyčios (Aequarium). Prie prieplaukos yra vieta 
pastatyt automobilius.

apšvie- 
pa- 

kuriuomis narius pa
šau got savo sveikatą 
abelną kultūringumą; 
ir vaikų mokyklėlės,

Marijona Laukaitienė, 
55 m. amžiaus, 377 So. 4th 
St., mirė rugpjūčio 16 d., 3:30 
po pietų, namie? Pašarvota 
graboriaus Bieliausko šermeni
nėj, 660 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Laidos pirmadienį, rug
pjūčio 19 d., 2 vai. po pietų, 
Alyvų kalnelio kapinėse.

Paliko nuliūdime sūnus ir 
marti. Giminės prašo pažįsta
mus ir draugus suteikti velio
nei paskutinį patarnavimą.

Vincent Kunigonis, 19 metų 
amžiaus, 341 So. 3rd St., Broo
klyn, N. Y., mirė rugpjūčio 17- 
tą, Kings County ligoninėje. 
Bus palaidotas rugpj. 20 d., 
Šv. Jono kapinėse. Pašarvotas 
pas graborių J. Garšvą.

Subatoj, Rugpjūčio 24 August

Ką Veikia Amerikos Jaunimas 
Kovoje už Taiką ir Darbus?
amerikiečių, 
ir Amerikos 
veiklą, kad 
nuo karo,
ir visiems norintiems

tame 
Ii etų v i ii 
išlaikyt 
atsteigt

tarnybą-išgirsime iš
; Aldonos Bernotai-

buvo brooklyniečių 
pasiųsta delegate į 
Jaunimo Kongreso 
suvažiavimą Gene- 

., ir girdėjo praneši-

Apie 
skaičiuje 
jaunimo 
Ameriką 
jaunimui
dirbti darbus, taipgi apie tai, 
kaip jaunimas žiūri į verstiną 
karinę 
jaunuolė 
tės.

Aldona 
jaunuolių 
Amerikos 
nacionalį 
voj,‘ Wis.z 
mus apie tai, ką veikia milio- 
nai organizuoto Amerikos jau
nimo, kad išlaikyt mūs 
nuo karo, kad apgint 
kratiją, kad atsteigt 
šalyje.

Aldona Bernotaitė
Lietuvių Motinų Komiteto ren
giamose prakalbose šį trečia
dienį, rugpjūčio 21-mą, Pil.

Aldona Bernotaitė

šali 
demo- 

gerovę

kalbės

Veikėjas Reikalavo N. Y. 
Posto Atsaukt Neteisingus 
. apie Jį Pareiškimus
Herbert Benjamin, Tarpt. 

Darbininkų Ordino nacionalis 
sekretorius, laikraščiui “New 
York Post” pasiųstame ir 
spaudoj paskelbtame laiške 
reikalavo, kad laikraštis iš
spausdintų jo pareiškimą, ku
riame jis sako, kad buvęs 
Workers Alliance prezidentas 
David Lasser rašo apie jį ne
būtus daiktus.

Lasser’is rezignavo iš tos 
Workers Alliance vadovybės 
padidėjus ant jos reakcininkų 
atakoms sąryšyje su šalies ren
gimu karui Ir • dėlto mažinant 
paskyras WPA darbams ir pa
šalpoms. Bęnjamin, taipgi bu
vęs Workers. Alliance veikė
jas, Lasser’į už tai kritikavo. 
Gi Lasser’is buržuazijos laik
raštyje Poste prirašė būk tai 
Benjamin jam išsireikštų da
lykų, kurių Benjamin užginči
ja nepasakęs ir reikalauja lai
kraštyje vietos dokumentaliai 
įrodyti, kad tie užmetimai jam 
esą tik Lasser’io prasimany
mais.

M.

Kliubo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Pradžia 7:30 v.v. 
įžanga nemokama.

Apart Aldonos, kalbės
Ražanskienė iš Rahway, N. J., 
ir Margareta Kavaliauskaitė- 
Cowl, visoj Amerikoj žinoma 
kalbėtoja ir veikėja. .

Rengėjos.

darbuotei 
didmiesčio

Community Skalbyklos dar-I 
bininkai, 417 E. 90th St., N. 
Y., turėjo balsavimus pasirin
kimui unijos. Vienbalsiai 
sirinko CIO.

Central Brooklyn
Trečiadienį, rugpjūčio

pa-

CIO Unijų Taryba Atsišaukė į 
Lokalus Siųst Delegatus 

Taikos Mobilizacijon
Didžiojo New Yorko CIO 

Unijų Industrinė Taryba, at
stovaujanti šimtus vietos uni
jų, atsišaukė į lokalus, ragin
damas siųst delegatus Nepa- 
praston Taikos Mobilizacijon 
(kongresan), kuris įvyks šio 
mėnesio 31-mą ir rugsėjo 1-2 
dienomis, Chicago, Ill.

Pati taryba siunčia delegatu 
Saul Mills, tarybos finansų 
sekretorių.

Taryba taip pat vienbalsiai 
užgyrė mobilizuot 
už taiką’ 100 šio
unijų atstovų, kurie kaipo new- 
yorkiečių unijistų delegacija 
neseniai lankėsi Washingtone 
pas kongresmanus, ragindami 
juos atmesti Burke-Wads
worth bilių.

Tarybos prezidentas Joseph 
Curran pareiškė, kad, vengda
mi delegacijų, daugelis kon- 
gresmanų šiomis dienomis bū
na namie ir kad dėlto unijoms 
nuolat reikia mobilizuoti uni
jų delegacijas, kurios aplari- 
kytų kongresmanus ir jų na- 
namuose ir primintų jiems liau- 

| dies pasiryžimą gint demo- 
i kratiją, nedaleist ją visiškai 
paneigt, kas atstiktų, jei bū
tų pravestas Burke-Wads- 
worth bilius.

14 
d., P. Burneikio kambariuose, 
LLD 24 kp. ir LDS 46 kp. tu
rėjo savo susirinkimus. Iš ko
miteto raportų pasirodo, kad 
abiejų kuopų nariai duokles 
pasimoka laiku, susispendavu- 
sių nėra. Prisirašė viena nau
ja narė į LLD 24 kp.

Buvo plačiai pądiskusuota 
prisirengimui prie “Laisvės” 
pikniko, kuris įvyks rugsėjo 1 
d., Philadelphia, Pa. Praeitais 
metais centralbrooklyniečiai 
pripildydavo po du busu, ma
noma, kad ir dabar bus daug 
važiuotojų. Nekurie išsireiškė, 
kad bus daugiaus, negu du 
pilni busai. Draugė Paršonie- 
nė pasiėmė 20 tikietų ir sakė, 
kad ji visus išparduos.'Juškai 
ir žemaitis taip pat gerai pa
sirodys.

Kadangi dabartiniu laiku 
yra tiek daug ir labai svarbių 
pasaulinių įvykių, ir kad pla- 
čiaus nušviesti dabartinę pa
dėtį Lietuvoj, tai nutarta su
rengti prakalbas, jeigu svetai
nė bus galima gauti.

Koresp.

Francis Dunn, 55 m., Rich
mond Hill, pirma išgėrė nuo
dų, paskiau nušoko nuo North 
Channel tilto Jamaica Įlan
kom Mirė jau ištraukus iš 
vandens.

T" .k. . -J w . r--—---“ ■

Serganti Draugai
Antanas Kazakevičius, Ja

maica, L. L, gyventojas, serga 
jau arti pora mėnesių. Jį kan
kina kokia tai gerklės liga. 
Ėjo pas privatiškus gydytojus, 
įskaitant ir gerklės ligų spe
cialistus, bet ligos vis neišgy
dė nei nesurado. Pastaruoju 
laiku buvo nuvežtas Jamaica 
ligoninėn, bet vėliau išvežė į 
Kings County ligoninę, kuri 
esanti turtingesnė tyrinėjimo 
priemonėmis. Jau ėmė ir dar 
ims X-spindulių paveikslus 
pastangose išaiškinti ligą.

Kadangi jam sunku kalbė
ti, ir kadangi vedama tyrinė
jimas, šiuo tarpu gydytojai 
uždraudė lankytojus, leidžia 
tik po vieną iš šeimos. Pereitą 
savaitę iš Pottsvillės buvo at
vykus jo duktė Aldona atlan
kyt tėvą.

Užsimiršdamas savo skaus
mus, d. Kazakevičius (dėl li
goj nuovargio mažai galėda
mas skaityti) klausinėja jį at
lankiusius apie vėliausius nuo- 
tikius Lietuvoj ir jais džiau
giasi, sykiu apgailestaudamas, 
kad jis dabar negali pagel
bėti padidėjusioj pažangiečių 
veikloj. Pirmąjame brookly- 
niečių džiaugsmo mitinge ir 
jis pats turėjo laimės dalyvau
ti, bet po to liga pastojo vis
kam kelia, v

M. Maželienė, brooklynietė, 
turėjo gerklės operaciją pra

E

Pirmadienis, Rugpj. 19, 1940

F. W. SHALINS
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ir impor- 
degtinės ir 

geriausių
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50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y, 

Tel. Evergreen 8-7179

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

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

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. Stagg 2-0783 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
' DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales 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

PARDAVIMAI
Parsiduoda pienininkystes 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 
Brooklvno. Fred Blind, 153 Euclid 
Ave., Brooklyn, N. Y. (190-195)

Iš senų 
n a u jus 
lus 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

Lietuviui Rakandu Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tej, ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

426 South sth street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

(SHALINSKAS)

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europteko Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kllbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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 j 
bosienę (forelady), 149 Franklin 
Street, New York City. (194-195)

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 Barberlal

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

s
į-.

Užuomaršos Li
kimas Toks 
Liūdnas.. .

Užuomarša yra žmogus, ku
ris kai kada užmiršta ir svar
bių pareigų-dalykų.

Kai toks žmogus užmiršta 
“karštą” “deitą”, praleidžia 
vakarą nuliūdime, apsivijęs, ir 
norįs smarkiai spirt sau. . .

Taigi, išvengimui tokios ne
geistinos padėtis, prašome aty- 
džiai perskaityti Jaunimo Ta
rybos skelbimą šio puslapio 
apačioj, ir išsikirpę laikyt sa
vo kišeniuje.

Aš žinau, ką kalbu, nes ir 
aš esu Užuomarša.

džioj pereitos savaitės, bet 
ūmaus pagerėjimo sakėsi ne
pajutus. Laukia kas bus ger
klei sugijus. Mat, gydytojai 
aiškino, būk besimėtą skaus
mai kojose, rankose ir abelnai 
kūne paeiną nuo nesveikų ton- 
silių nuodijimo visos sistemos. 
Jinai randasi namie.

Linkime draugams nugalėti 
ligas ir sugrįžt į gyvenimą, ku
ris dabar taip pilnas įdomybių 
ir reikalingas juo daugiau 
darbuotojų.

Jones Beach pajūryje rastas 
pasikoręs nežinomas vyras, 
apie 50 m.

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)

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Tel. Virginia 7-4499

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 kainą.

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

MMMMMM

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 aprokatjnus be jokio mokesčio.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name
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