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Gero Padarymą.
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Kai šitie žodžiai to Bau nuo 
Brooklyno esantį skaitytoją 
pasieks, tai Lietuviu Darbinin
kų Susivienijimo Penktasis 
Seimas jau posėdžiaus.

Šis seimas — Jubilėjinis 
Seimas. Dėl to jis yra svar
bus. Svarbus ne tik LDS na
riams, bot visai Amerikos lie
tuvių visuomenei.

Apie šį patį laiką prieš de
šimts metų Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo dar neturėjo
me. Buvo tik ruoštasi, tik min
tyta, tik dirbta tokią organiza
ciją įsikurti.

Tai buvo sunkus darbas. Di
delis darbas, reikalingas ne
mažai energijos, finansų ir pa- 
sirįžimo.

Bet prie gerų norų, prie 
gražiai suderintų bendrų pa
stangų — viskas galima. Ir įei 
ne tie norai, jei ne suderintos 
pastangos ir pasirįžimas mes 
nūnai neturėtume LDS.

LDS įkūrimas, suorganizavi
mas ir išauginimas į devynių 
tūkstančių narių organizaciją 
nėra nuopelnas vieno kurio 
asmens, vieno kurio draugo 
arba draugės.

Tai yra mūsų visų bendro 
darbo rezultatas, tai pasekmė 
gražaus, nuoširdaus ir uolaus 
pasirįžimo visų LDS narių-vei- 
kėjų ir pažangiosios Amerikos 
lietuvių visuomenės!

Po dešimties metų savo gy
vavimo, LDS atsistoja Ameri
kos lietuviuose kaipo viena sti
priausių fraternaliu organiza
cijų. Apie 9,000 narių, arti 
$350,000 turto — turto ne ant1 
popieros, bet tikrumoj!

O kiek per tąjį laikotarpį ši 
organizacija paskleidė apšvie- 
tos! Kiek ji prisidėjo prie 
skleidimo kultūros Amerikos 
lietuviuose!

Taigi suvažiavę LDS Penk
tojo Seimo delegatai ir dele
gatės, padarę apžvalgą to, kas 
buvo nuveikta per pastaruo
sius du metus, nustatys gaires 
organizacijos ateities darbam.

Laimingiausio jiems pasise
kimo !

LDS Šeiminiai parengimai, 
kuriuose brooklyniečiai turi 
lankytis:

Pirmadienio vakarą — šo
kiai ir pasilinksminimas.

Ketvirtadienio vakarą — 
bankietas delegatams pagerb
ti ir išleisti.

Na, o šeštadienį menininkai 
turi savo didžiulį koncertą.> __________

Kadaise Lietuvos žinių agen
tūra Elta prašė “Laisvės”, 
kad ji perduotų Amerikos lie
tuvių spaudai telegramą, ku
rią Elta prisiuntė. “Laisvė” El
tos prašymo paklausė ir vieną 
tokią telegramą pasiuntė spau
dai.

Už tai atsimokėdamas So. 
Bostono kunigų laikraštis 
“Darbininkas” “Laisvę” ap
šaukė “svetimos valstybės a- 
gentu’į!...

Vadinasi, “Laisvė” pasielgė 
džentelmaniškai, kaip tokiam 
atsitikime turėtų pasielgti bi- 
le laikraštis, save gerbiąs.

Bet kunigų laikraštis pasi
elgė kaip... Na, tegu pats 
skaitytojas padaro savo išva
das. • x

Besivadindamas katalikišku 
laikraščiu, “Darbininkas” ro
dosi turėtų katalikiškai ir elg
tis: už gero padarymą atsi
mokėti getu, padėkos žodžiu. 
Bet jis—už gero jam padary
mą bando šnipiškai “Laisvę” 
įgnybti. Už gerą,—kunigai 
atsimoka piktu!

Mes visuomet sakėme, kad 
dauguma lietuvių katal. kuni
gų veidmainiai. Jie škelbia vie
ną, o daro kitą? ’Artimo meilė 
jiems yra taip tolima, kaip 
pietų ašigalis nuo šiaurės aši
galio !
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams
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Naujausios žiniosAmerika Dovanosian
ti Anglijai Skolas Mai

nais už Stovyklas
Siūlo, kad Anglija Parsamdytų Amerikai 18 Stovyklų, o 

Amerika už tai Dovanotų $5,650,000,000 Skolų
Washington. — Dar pir

ma negu vokiečiai nukaria
vo Franciją, jau tūli Jung
tinių Valstijų kongreso va
dai davė tokį pasiūlymą 
prezidentui Rooseveltui: Ši 
šalis turi dovanot Anglijai 
5 bilionus 650 milionų dole
rių skolos mainais už vie
tas, kur Jungtinės Valstijos 
norėtų įsisteigt karo laivy
no ir orlaivyno stovyklas 
salose ir kitose žemėse, ku
rias Anglija valdo ameriki
nėje srityje. O Jungtinėms 
Valstijoms, sako, reikėtų 
aštuoniolikos tokių karinių 
apsigynimo stovyklų ameri
kiniuose plotuose, kurie iki 
šiol priklausė Anglijai.

Pats Amerikos valstybės 
ministeris C. Hull su prita
rimu įteikė tą sumanymą 
prezidentui Rooseveltui.

Jungtinės Valstijos sam
dytus! 99 metams tas sto
vyklas, o atlyginimas už jas 
būtų tas, kad ši šalis iš
brauktų visas Anglijos sko
las Amerikai.

Prezidentas Rooseveltas 
persergėjo laikraščių atsto
vus, kad klausimas apie 
samdy tinas nuo Anglijos 
stovyklas yra “visai skir
tingas” nuo klausimo apie 
pervedimą Anglijai 50 se
nesnių Amerikos karinių 
laivų-naikintuvų.

Suradę, kaip Amerika Gali 
Pervest Anglijai Senus 

Naikintuvus
Washington. — Praneši

mai vakariniams New Yor- 
ko laikraščiams • praeitą

Nepaprasti Susirinkimai 
Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos Seimų
Kaunas. — Rugpjūčio 24 

d. sušaukta nepaprasta So
cialistinės Tarybų Lietuvos 
seimo sesija. Tą pačią die
ną susirinko ir sovietinės 
Latvijos ir Estonijos seimai 
į nepaprastas sesijas.
Uždarinėja Priešingas Dar
bo žmonėms Organizacijas

Socialistinės Tarybų Es
tonijos vyriausybė uždarė 
Estonų Fabrikantų Susivie
nijimą, Estonų Akademinį 
Kliubą ir Spaustuvių Savi
ninkų Sąjungą Tartu mies
te, kadangi tos organizaci
jos veikė prieš darbo žmo
nių reikalus, kaip kad sako 
Maskvos pranešimas darbi
ninkiškai spaudai Ameriko
je.

Berlin. — Vokiečių sub- 
marinas rugp. 24 d. nuskan
dino 3 prekinius anglų lai
vus. Per 8 dienas vokiečiai 
sunaikino 100,000 tonų Ang
lijos laivų.

penktadienį teigė, kad Jun
gtinių Valstijų vyriausybė 
jau surado būdą, kaip ji ga
lėtų perleist Anglijai “nuse
nusius” savo naikintuvus, 
be kongreso pritarimo, tik 
pagal prezidento patvarky- 
ma.

Rumunija Šaukia Atsar
gos Oficierius į Veiklią 

Tarnybą
Bucharest, Rumunija. — 

Rumunų valdžia rugp. 24 d. 
pašaukė į veiklią armijos 
tarnybą visus atsarginius 
(rezervo) of icier.jus.

Pasinaujino rumunų de
rybos su Vengrijos atsto
vais. Vengrija reikalauja,' 
kad Rumunija perleistų 
Vengrijai bent tris ketvir
tadalius. Transylva n. i jos 
provincijos. Bet atrodo, kad 
Rumunija atmes šį reikala
vimą. Tokiame atsitikime 
Vengrija jau iš anksto grū
mojo Rumunijai karu.

Susikūlus Amerikos Bomba- 
nešiui, Žuvo 9 Lakūnai

Denver, Colorado.—Kari
nis Amerikos orlaivis su 17 
bombų susikūlė į kalną, ir 
nelaimėje žuvo du armijos 
oficieriai ir 7 eiliniai lakū
nai.

Didžiųjų Kanuolių Dvikova
London. — Anglų kanuo

lės per jūros siaurumą — 
Anglų Kanalą bombarduoja 
vokiečių kanuolės šiaurinia
me Franci jos krante. Vokie
čių kanuolės iš ten ardo 
Anglijos miestą Doverį.

London. Anglų orlai
viai atakavo vokiečių lėktu
vų stovyklas ir 'gazolino 
sandėlius ir fabrikus Ho- 
landijoje, šiaurinėje Fran
ci joje ir Vokietijoje ir pa
darė vokiečiams nemažai 
nuostolių.

---------------------- . 4,

Atsistatydino Hopkins
Washington. — Pasitrau

kė iš vietos H. L. Hopkins, 
Amerikos prekybos ministe- 
ris, buvęs administratorius 
federalio bedarbių šelpimo. 
Jis pasišvęsiąs agitavimui, 
kad prez. Rooseveltas vėl 
būtų išrinktas.

Anglai sakosi per dieną 
nušovę žemyn 47 vokiečių 
orlaivius, o iš savo pusės 
praradę 10 lėktuvų.

ORAS. — Šį pirmadienį 
šilčiau.

Vokiečiu Kanuolės Bombar- 
bardavo Dovetj, o Jų Orlai
viai Daugelį Įvairiu Miestų
ANGLŲ PRANEŠIMAS.

London, rugp. 25. — Aš- 
tuoni šimtai Vokietijos or
laivių bombardavo Anglijos 
prieplaukas Doverį, Rams
gate, Plymouth, , Port
smouth ir kitas, taipgi ata
kavo anglų lėktuvų stovyk
las ir fabrikus . Londono 
priemiesčiuose, Birmingha- 
me, Norwiche, Yarmouthe, 
Bristoly j, Sheerness ir ki
tur. Šį kartą vokiečių orlai- 
viaia padarė anglam dau
giau nuostolių negu bet ka
da pirmiau.

Kanuolėmis iš Franci jos 
vokiečiai bombardavo anglų 
prieplaukos miestą Doverį. 
Dauguma Doverio gyvento
jų apleido miestą, besigel- 
bėdami nuo vokiečių.

DAUGUMA AMERIKIEČIU NUS1TEIKE 
PRIEŠ VERSTINI KARINE TARNYBĄ, 

KAIP. SAKO SENATORIUS NYE
Washington. — Roosevel- abelnai yra nusiteikę prieš 

verstiną kareiviavimą.
Tokio kareiviavimo reika

lauja elementai, kurie la
biau myli Angliją, negu 
Ameriką, kaip nurodė sen. 
Nye. Verstino kareiviavimo 
reikalauja prezidento Roo- 
sevelto valdžia; bet kodėl 
Rooseveltas aiškiai nepasa
ko, kam būtent reikalinga

to demokratų vadas senate, 
senatorius Barkley per pen
kias paskutines dienas dėjo 
visas pastangas, kad sena
toriai nukirstų savo ginčus 
kas liečia verstiną kareivia
vimą ir tuojaus balsuotų už 
įvedimą verstinos karinės 
tarnybos. Bet dauguma se
natorių vis atmeta Bark-
ley’o paraginimus ir tęsia verstina karinė tarnyba šio- 
ginčus tuo klausimu.

Senatorius Nye sakė, kad (klausė senatorius Nye ir 
senatoriai gauna daug laiš
kų ir telegramų prieš vers
tiną kareiviavimą taikos lai
ku ; daugeliš tų laiškų ir te
legramų esą nuo komunistų 
ir jų šalininkų, bet dar kur 
kas daugiau nuo vidutinių 
amerikiečių, kurie smerkia 
verstiną karinę tarnybą.

Senat. Nye pabrėžė, kad 
jis “nepaiso komunistų,” 
bet, girdi, aš žinau, kad di
delė dauguma amerikiečių

čia jau užreiškė, kad vers
tinas kareiviavimas pučia į 
vieną dūdą su išvystoma 
Amerikoje kariška isterija 
ir veda j demokratijos pa
naikinimą ir diktatūros įve
dimą Jungtinėse Valstijose.

Senatoriai Wheeler, Nor
ris ir Clark jau ne kartą iš
reiškė baimę, kad verstina 
karinė tarnyba šioje šalyje 
tarnautų kaip žingsnis į 
“hitlerinę diktatūrą.” 'vo keturis padaužas.

(iš Montana) sakoJungtinių Valstijų senatas posėdžiauja: senatorius Wheeler 
karštą kalbą prieš verstino kariuomenėn ėmimo įstatymą.

Vokiečiai Supleškinę Port- 
smoutho Prieplauką, Nukir

tę 50 Anglų Lėktuvų
VOKIEČIŲ PRANEŠIMAS

• Berlin. — Vokiečiu bom- 
’ I

bininkai 'rugp. 24 d.. su
sprogdino bei sudegino visą 
Portsmouth© prieplauką ir 
gaisras persimetė į patį 
miestą, kaip sako vokiečių 
komanda. Per dieną vokie
čiai nušovę žemyn 50 An
glijos lėktuvų, o anglai 18 
vokiečių orlaivių.

Vokiečiai priruošė didžias 
karo jėgas šturmuot Angli
ja.

Vokiečių orlaiviai su di
deliu pasisekimu bombarda
vo anglų lėktuvų stovyklas 
Canterbury ir Manstone ir 
sunaikino karinius anglų 
sandėlius Great Yarmouthe.

Washington. —Amerikos 
valdžia uždraudė pargabent 
Trockio lavoną iš Meksikos 
j šią šalį.

je šalyje taikos metu?—už-

Roosevelt Reikalauja 
Verstino Kareivia

vimo Tuoj aus
t

Sako, Turi Būt Greičiausiu Laiku Sudaryta 800 Tūkstančių 
Armija, Neskaitant 400,000 Mobilizuotos Milicijos

Washington.—Prezidentas 
Rooseveltas, besikalbėda
mas su laikraščių atstovais 
rugp. 23 d., užreiškė, kad 
kongresas turėtų per dvi 
savaites išleisti įstatymą
įvest verstiną karinę tarny- 800 tūkstančių kariuomenės 
bą Jungtinėse Valstijose, priedan prie 400 tūkstančių

Japonijos Lėktuvai Nu 
žudė 2,050 Gilinu 

Chungkinge
Chungking, Chinija.—Ja

ponų bombininkai jau 38 
kartus bombardavo Chung- 
kingą, laikinąją Chinijos so
stinę, ir per tuos žygius 
užmušė 2,051-ną nekariškį 
chiną ir sužeidė 3,479, o na-
mų sunaikino 17 tūkstančių. I gį šalis neturės reikalingos

Chinai nukirto žemyn 64
Japonijos orlaivius iš tų, tais ginklais, jeigu kongre- 
kurie bombardavo šį mies- sas tuojaus nenuspręs įvest 
tą; su tais orlaiviais žuvo; verstiną kareiviavimą. 
443 japonų lakūnai.

Chungkingo naikinimas iš 
oro iki šiol kaštavo japo
nams 46 milionus doleriu, 4. ’ 
sudėjus krūvon jų praras
tus orlaivius ir išeikvotą 
gazoliną ir bombas.

Vidutiniai japonai išeik- stovai Romoje ir Vatikane 
vojo po toną bombų užmū- “griežtai atmetė” Sovietų 
Šimui vieno chino šiame, ambasados reikalavimą ten 
mieste< pervest sovietinei ambasa-

i dai rūmus ir įrengimus Lie- 
Paryžiaus Fašistukai Užpul-|tuvos senosios valdžio&

dinėja Žydus
Paryžius. — Fašistiniai 

francūzų jaunuoliai čia iš-j 
beldė langus septynetai žy-j Italų
dų krautuvu ir suzeide ke-j Athenai Graikija.-Grai- 
>s jų savininkus Demons-k ministeris 1)irmininkas 

truodami, jie saukė: “šalinį j;Metaxas sušaukė visų mi. 
žydus masonus kapitelis-! nisteriu gdį if iškg 
tusi^Tai jie parbloškė Fran-ikad Graikija visomig jgg?. 
clbL mjs ginsis, jeigu italai už-

Francūzų policija arešta- pUps

R’u o š kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.

Prezidentas smerkė net 
tuos, kurie siūlo toliau ati- 
dėt įvedimą verstino karei
viavimo.

Jis sakė, kad Jungtinėms 
Valstijoms tuoj aus reikią 

milicininkų iš įvairių vals
tijų.

Kongresas, pagal prezi
dento reikalavimą, jau da
vė jam teisę pašaukt į veik
lią armijos tarnybą tuos mi
licininkus; ir kaip neoficia
liai pranešama iš Washing- 
tono, jie Būsią mobilizuoja
mi apie vidurį sekančio mė
nesio.

Prez. Rooseveltas sakė, * 
kad Jungtinės Valstijos jau 
turi gana ginklų ir kitų ka- 

1 rinių reikmenų, bet, girdi, 
• Imli
'armijos lavintis, kaip veikt

i r
Smetonos Atstovai Romoje 

Neužleisiu Atstovybių
Washington. — Smetonos 

buvusios valdžios pasiunti
nybė čia praneša, kad jo at-

Graikai Žada Visomis 
Jėgomis Gintis nuo

mis ginsis, jeigu italai už-

Graiku valdžia mobilizuo
ja visus tinkamus armijai 
vyrus nuo 20 iki 35 metų • 
amžiaus. Graikijos pajūrių 
kanuolės dieną ir naktį da-( 
ro šaudymo pratimus.

London. — Anglų vyriau
sybė pakartojo, kad Angli
jos orlaivynas ir jūrų lai
vynas tuojaus eis graikam į» 
talką, jeigu Italija užpuls 
Graikiją.

194,000 Naujy Studentų 
Sovietų Kolegijose

Maskva. — Sovietų Są
jungoj atsidarė 59 nauji 
universitetai, medicinos ir 
mokytojų institutai. Į juos 

: įsirašė 194 tūkstančiai dau
giau studentų.

Washington.Washington. — Anglija 
leido Jungtinėm Valstijom 
įsitaisyt karo laivų stovyk
lą Bermuda salos įlankoj.
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Mes dėsime pastangų nušviesti jūsų 
darbus mūsų dienraštyje, kaip darėme 
praeityje.

Taigi sveikiname jus, broliai ir sesės, 
suvažiavusius iš visų Jurgio Vašingtono 
žemės kraštų į savo garbingos organi
zacijos Penktąjį Seimą, į didįjį mūsų 
Metropolį!

Linkime jums visiems energijos ir pa- 
sirįžimo svarstyti Amerikos lietuviams 
brangaus LDS reikalus.

Tegyvuoja Penktasis LDS Seimas ir 
visas Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mas!

Laiškai iš Laisvos Lietuvos
Pirmadienis, Rugpj. 26, 1940’ 

................. ' .....

Klausimai ir

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

Act of March 3, 1879.

Sveikiname Penktojo LDS Seimo 
Delegatus!

Jubiliejinis, iš eilės Penktasis Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Seimas prasi
deda rugpjūčio mėn. 26 d. Brooklyne.

Jis yra jubiliejinis tuomi, kad šiemet 
sukanka 10 metų, kaip LDS įsikūrė, kai 
jis pradėjo gyvuoti.

Dešimts metų—trumputis, palyginti, 
laikotarpis. Bet per tąjį dešimts metų 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ne
paprastai gražiai išaugo į stiprią organi
zaciją.

Kada mes sakome, kad LDS greit iš
augo į didelę ir stiprią organizaciją, tai 
tam gauname gyvus pavyzdžius, paly
ginę LDS augimą su augimu kitų dviejų - 
Susivienijimų—SEA ir LRKSA.

Tik pagalvokime: Per dešimts metų 
savo gyvavimo, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas pasiekė 9,000 narių skaičių.

Per virš 50 metų gyvavimo, Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje tepasiekė virš 
14,000 narių skaičių.

Per virš 50 metų gyvavimą Lietuvių 
Rymo Katalikų Susivienijimas Ameriko
je tepasiekė virš 10,000 narių skaičių.

Tai faktai, kurie kiekvienam be jokių 
kitų įrodymų parodo 'tikrąjį dalykų sto
vį visuose trijuose Susivienijimuose.

Kodėl gi Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas galėjo padaryti tai, ko negalėjo 
padaryti jokia kita fraternalė organiza
cija Amerikos lietuviuose?

Vyriausiai todėl, kad vos įsikūręs, LDS 
paėmė kitokią kryptį mūsų krašto gyve
nime. Jis stojo ir stovi už socialinių 
reformų pravedimą visame krašte; jis 
darbuojasi savo narių apšvietai ir kultū
rai pakelti; jis įvertina ir traktuoja vi
sus narius lygiai, nepaisant jų politinių 
pažiūrų ir tikybinių įsitikinimų. Tai yra 
tikroj to žodžio prasmėj nepartinė, pa
žangi fraternalė organizacija, kokios 
Amerikos lietuviai per ilgus tnetus lau
kė. Jis nepaprastai daug dėmesio krei
pia į organizavimą ir švietimą lietuviško 
jaunimo.

Be to, Lietuvių Darbininkų Susivieni
jime nuo pat jo įsikūrimo viešpatavo ir 
viešpatauja tikrasis broliškumas, susi
klausymas tarpe vadovybės ir narių.

Lietuvių Darbininkų Susivienijime yra 
pasišventusių ir veiklių darbuotojų, ku
rie organizacijos labą stato pirmesnėj 
vietoj, kaip savo asmeninius reikalus.

Kai kituose Susivienijimuose verda 
kerštai, kovos už džiabus, už vietas; kai 

'kituose Susivienijimuose seimai tapo pa
versti cirkais ir ergelių vietovėmis, tai 
LDS Seimai, jo apskričių konferencijos, 
jo kuopų susirinkimai įvyksta gražiau
sioj tvarkoj, broliškiausioj nuotaikoj.

Mūsų dienraštis, kuris uoliai padėjo 
LDS darbuotojams organizaciją įkurti, 
kuris su LDS stovėjo sunkiausiomis jo 
dienomis, kuris visuomet ir nuolatos ra
gino Amerikos lietuvius stoti į LDS, 
šiandien džiaugiasi su jumis, draugai ir 
draugės Penktojo Seimo delegatai, ir su 
visais LDS nariais jūsų organizacijos pa
siektais laimėjimais, jūsų jubiliejumi.

Mes esame pilnai įsitikinę, kad ir 
Peiktasis LDS Seimas, kaip ir pirmes- 
niejį. praeis gražiausioj nuotaikoj, kons- 
truktyvingoje atmosferoje ir jis padarys 
naudingų organizacijai nutarimų; jis nu-, 
statys gaires organizacijos ateiviai, jo-- 
sios plėtotei, josios dar didesniam augi
mui! ' '

Mūsų dienraščio špaltos atdaros jums, 
draugai delegatai ir delegatės. Jei tik 

, kas „ką turite pasakyti, parašykite, o , 
mes mielai jūsų mintis patalpinsime.

Is Ko Yra Žemė Atimama ir 
Kam Ji Duodama 

I

Šiomis dienomis gavome šį labai svar
bų Eltos pranešimą iš Lietuvos:

Rugpjūčio 5 d. Ministerių Taryba, 
siekdama įgyvendinti Liaudies Seimo š. 
m. liepos 22 d. nutarimą apie aprūpini
mą žeme bežemių ir mažažemių vals
tiečių, paskelbė nutarimą apie valstybi
nio žemės fondo sudarymą ir bežemių 
ir mažažemių valstiečių žeme aprūpini
mo tvarką. Į minėtą fondą paimti šias že
mes: a) visas valstybines žemes ir vie
tos savivaldybių žemes, kurios betarpiai 
nereikalingos valstybei ir savivaldybėms; 
b) visas dvarininkų žemes su sodybomis, 
trobesiais, gyvu ir negyvu inventoriu
mi; c) visas bažnytines, parapijines, vie
nuolynų ir kitų religinių organizacijų ir 
įstaigų žemes; d) tų piliečių žemes, ku
rie gyvena miestuose, patys žemės ne
dirba ir turi kitus pragyvenimo šaltinius, 
išskyrus sodybas ir nedidesnius kaip 10 
ha. žemės sklypus, priklausančius dar
bininkams, žemesniems tarnautojams, 
o taip pat asmenims, turintiems ypatin
gų nuopelnų Lietuvos liaudžiai, mokslui, 
ir menui; ė) tą bendro žemės ploto dalį, 
kuri priklauso valstiečių ūkiams, dides
niems kaip 30 ha. Teisę gauti žemės iš 
valstybinio žemės fondo turi visi beže
miai ir mažažemiai valstiečiai (t. y. šei
mos galvos), turį ne daugiau kaip 8 ha., 
o taip pat žemės ūkio darbininkai, gyve
ną kaimuose ir bažnytkaimiuose, be ly
ties, tautybės ir religijos skirtumo. Pir
menybę žemei gauti turi: a) valstiečiai, 
kurių žemė paimta valstybės reikalams; 
b) bežemiai ir mažažemiai valstiečiai, 
kurie turi dideles šeimas; c) smulkieji 
nuomininkai valstiečiai, turį pasistatę 
ant nuomojamų žemių nuosavus trobe
sius, ir kitokie smulkūs žemės nuominin
kai; d) kiti mažažemiai valstiečiai, turį 
mažiau kaip 8 ha. žemės; e) ordinarinin
kai, ilgus metus dirbę dvaruose. Kai
muose mažažemiams valstiečiams pride
dama žemės tiek, kad bendras tų ūkių 
plotas padidėtų ligi 10 ha. Žemė duoda
ma vietose, kiek galint artimesnėse val
stiečių valdomiems sklypams, arba arti 
kaimų, kuriuose bus kuriami nauji ūkiai. 
Bežemiams valstiečiams ir žemės ūkio 
darbininkams žemės duodama ne dau
giau kaip 10 ha. Vietose, esančiose arti 
miestų ir miestelių, ši norama gali būti 
sumažinta ligi 50%. Kaimo amatininkai,, 
kurie negali pragyventi iš savo amato 
ir todėl yra priversti užsiimti žemdirbys
te, gali gauti žemės ligi 2-3 ha. Visiems 
valstiečiams ir visuomeninėms organi
zacijoms žemė duodama naudotis nemo
kamai ir neaprėžtam laikui. Valstiečiai 
gauna atskirus pažymėjimus apie tai, 
kad žemės jiems perduodamos nemoka
ma ir neribotam naudojimui. Valstiečiai 
turi teisę jiems duota žeme naudotis 
tol, kol vienas tiesioginis teisėtas pavel
dėtojas arba šeimos narys žemę dirba. 
Kiekvieno darbo valstiečio pareiga yra 
apdirbti ir gerinti žemę, taisyti ir statyti 
ūkio pastatus ir vesti savo jėgas ir žino
jimus. Be to, Ministerių Taryba kreipia 
ypatingą darbo valstiečių dėmesį į būti
numą toliau visapusiškai plėsti gyvuli
ninkystę, kuri yraaviena svarbiausių mū
sų žemės ūkio šakų.

Taigi šis naujosios Lietuvos vyriau
sybės patvarkymas kiekvienam, norin
čiam suprasti, aiškiai parodo, kaip že
mės reforma buvo Lietuvoje pravesta. 
Iš tų, kuriems žemė nereikalinga, atiduo
dama tiems, kuriems ji reikalinga, kurie 
jos neturi arba labai mažai turi, o dirb
ti ją nori.

Žemė atimta iš dvarų, kunigų, vienuo
lynų. Bet žemė paliekama “žemesniems 
tarnautojams, mokytojams, o taip pat 
asmenims, turintiems ypatingų nuopelnų 
Lietuvos liaudžiai, mokslui ir menui.”

Taigi nors kartą Lietuvos istorijoj že
mės klausimas išsi'rišo gražiai ir pavyz-

A. Čekanauskas, iš Spring
field, Ill,, prisiuntė savo bro
lienės laišką, kurį gavo iš Lie
tuvos ir štai ką jis rašo mums: 
Draugai Laisviečiai!

Aš jau sulaukiau laišką nūo 
savo giminės iš Lietuvos, mū
sų mylimo krašto. Mano bro
lienės laiškas atskambėjo su 
laisvės varpu—Lietuvos pašto 
ženklu. Jie kaip gyveno, taip 
ir gyvena ant vietos. Neišve
žė juos į gilumą Rusijos, arba 
nesušaudė, kaip lietuvių tūla 
pikta spauda Amerikoj rašė, 
kad Lietuvoj nič-nieko neliko, 
kad lietuvius visus išvarė, o 
tik rusai ir rusai Lietuvą už
ponavojo. Kas gali daugiau ti
kėti tokiems melagiams, ko
kiais yra socialistų, tautininkų 
ir kunigų redaktoriai? Tie jų 
laikraščiai tinka tik į sąšla
vyną išmesti! Jie pyksta, kad 
palietė turčius, kad nauja Lie
tuvos vyriausybė atims netei
singai turčių1 pasisavintus tur
gus. Mano širdis pilna džiaug
smo. Manau, kad visi vargdie
niai galės laimingu gyvenimu 
pasidžiaugti.

A. Čekanauskas.

monę. Kol kas gyvename ra
miai ir linksma girdėti, kad 
ateityje gyvenimas bus geres
nis.

Miela seserele, mūsų gyve
nimas vis buvo vargingas. Ir 
šį pavasarį, gegužės mėnesį, 
dar prie to prisidėjo—susirgo 
Antanukas, taip staigiai, pri
sėjo daktarą parvešti vidunak
tyj. Daktaras nustatė grei
čiausiai vešti į ligoninę, buvo 
aklos žarnos uždegimas. Išve
žėm Mažeikių ligoninėn, pa
darė operaciją, pagulėjo dvi 
savaites, įmokėjom 150 litų, 
o kitą dalį sakė prisius pareiš-

kaip pusė 
Dar daug 
nesumokė- 
yra nėma-

kimą ir reikės vėliau mokėti. 
Bet, kaip dabar skelbia, kad 
gydymas bus atpigintas, tai 
gal likusio mokesčio nebej ieš
kos. Dabar Antanukas yra 
sveikas, tik silpnas, nieko ne
gali padėti dirbti. O darbų 
dabar yra į valias, šienauja
me vadinamą tą pelkių pievą,' prašau atsakyti ir man. 
bet žolės priaugo ne kažin Įgręsia man pavojus už 
kaip, šiemet nėra lietaus. Do-, kad aš laike pereito karo, 
bilai dar nėra išaugę iki del-ida žinojau, kad veš jau 
no, o jau baigia džiūti, kai-1 Franci ją, prasišalinau iš armi- 
niukuose visai nėra ką pjauti, Įjos? Ilgai gyvenau po kita pa
tenka tik gyvulius užleisti,' varde, o dabar gyvenu po sa- 
tam sykiui paėsti. Vasarojai 
kol kas prasti, išdžiūvę, pagel
tonavę, irekaip atrodo.

Liekamės su Dievu.
Bučiuojame tamstą.

M. J. Čekanauskai.

Klausimas
Gerb. Redakcija!

Jūs daugeliui atsakote,

Liepos 4 d., 1940 m. 
Lietuva.

Sveikinu ‘tave mylimas An
tanai aš, mano sesutė ir kiti 
visi giminės ir linkime gerų 
dienų ir geros sveikatos, ilgo 
pagyvenimo. Ačiū, tamstai, už 
laiškelį, kurį gavome birželio 
22 d. Ačiū, kad mane neuž
miršti vargšės ir našlaitės to
kiame gyvenime, ir nieko ne
padarysi, kad taip tenka var
ge gyventi.

Pas mus labai sausa, nėra 
lietaus nuo pavasario, pievos 
neželia, vasarojus pradėjo 
baltyn eiti,'sausra daug bėdos 
padarė. . . Sodai ir tai nuken
tėjo. . .

Dabar žmonės mažai į baž
nyčias eina, Dažnai dykos 
stovi. Prie senos Subačiaus 
bažnyčios stato naują, medinę,' 
jau daug pastatė. Pro mus 
eroplanų daug lekia, vaisko 
daug pravažiavo, nežinome i L 
kaip bus toliau. Mes turime 
gyvulių: dvi karves, telyčią, 
kumelį, 6 avis,. 2 kiaules... 
Pas mus rusų yra daug, bet 
jie nieko blogo mums nedaro, 
jie nieko iš mūs neima, neken
kia. . . Daug nerašysiu, nes 
nežinau ar paimsi šį mano 
laišką, jeigu gausi, tai greitai 
mums parašyk.

B. Čekanauskiene.

M. Burkauskiene, Elizabeth, 
N. J., gavo laišką, prisiuntė jį 
mums ir prašo 'pilnai išspaus
dinti, tą mes ir padarome. 
Tarpe kitko M. Burkauskiene 
rašo: “Patalpinkite šį laišką, 
kadangi, daug yra žmonių, 
kurie sako, kad dabar rusai 
užponavojo Lietuvoj, kad lie
tuviai negalės net nieko para
šyti, o šis laiškas, kaip tik yra 
ir rašyta's prie naujos Lietuvos 
valdžios.”

Akmenės 3-čias kaimas,
, Mažeikių Apskr., 

Birželio 30, 1940. 
Mieliausi seserelė ir švogereli!

Sveikiname tamstas su'di
džiausiu pasiilgimu, taip pat 
sveikiname Anelę ir Juozelį su 
jų šeimomis vėlindami kuo ge
riausio pasisekimo.

Mieliausia seserelė, pas mus 
dabar yra įdomus laikas. Sme
tona apleido Lietuvą. Kaip ka
rikatūra rašo, tai pėščias per
žengė iš Lietuvos sieną užsi
vertęs ant pečių čemodaną su 
milionu litų. Jo vietoj yra ki
ta valdžia ir skelbia labai gra
žiai, kad bus Lietuvoj geriau 
gyventi.

Rusų kariumenės labai daug 
yra, ir kaip sako, vis eina įi 
Žemaitiją į Telšius, Varnius.

Duoklių Mokėjimas
Jau daugiau, 

metų prabėgo, 
yra narių, kurie 
jo duokles. Dar
žai kuopų, kurios už 1940 
metus neprisiuntė nei cento 
duoklių. Tai negerai.

Centro Komitetas jau iš
leido du numerius “Švie
sos”, trečias baigiamas, 
knyga yra ruošiama, tai vį- 
sa reikalauja pinigų. Todėl, 
prašome visus narius ir na
res mokėti duokles, o val
dybas tuojau jas siųsti į 
centrą. Kuopoj nelaikykite 
duokles, nelaukite kol visi 
nariai pasimokęs, bet siųs
kite kiek turite. Kada kiti 
sumokės, tai antru, trečiu 
kartu prisiusite.

Mūsų Jubilėjtts Rudenį 
, r

Šiemet Literatūros Drau
gija mini 25-kių metų ju- 
bilėjų. Tai bus minima ru
denį. Ta proga per visus 
metus naujus narius priima
me be įstojimo ir tik už $1 
duoklių. Reikia gauti bent 
1,000 naujų narių! Tas ga
lima. Dabar lietuviai susi
domėję. Daugelis mano po 
karo grįžti atgal į Lietuvą, 
o parvažiavus darbo žmo
nių Lietuvon bus smagu, 
kada jis galės pasisakyti, 
kad buvo nariu didžiausios 
lietuvių kultūros ir apšvie
tos — Lietuvių Literatū
ros Draugijos nariu, kurią 
plačiai žino ir žinos Lietu
voj. Tas turi daug lietuvių 
paakstinti į mūsų draugiją.

Rudenį bus daug prakal
bų maršrutų. Centro Sek
retorius važiuos su prakal
bomis į Ohio valstiją, kal
bės Scranton ir Pittsburgh 
apylinkėse. Drg. * Bimba, 
“Šviesos” redaktorius, va
žiuos į Michigan valstiją ir 
veikiausiai į Chicagą. Kiti 
“Laisvės”, “Vilnies” ir “Tie
sos” redaktoriai taip pat sa
kys prakalbas. Rengkitės 
jau dabar prie rudens pra
kalbų. “Šviesos” No. 4 bus 
pašvęstas ALDLD 25-kių 
metų Jubilėjui. “Šviesos” 
No. 3 iseis su daug raštų iš 
Lietuvos istorijos.

Ateivių Registracija
Su rugpjūčio 27 diena 

prasideda ateivių, nepiliečių 
registraci j a. Literatu ros 
Draugijoj milžiniška narių 
didžiuma yrą piliečiai. Bet 
yra ir nepiliečių. Kaip kas 
klausia: Ar nebus jie nusi
kaltę,. kad priguli prie Lite
ratūros Draugijos. Nieko 
panašaus. Literatūros Drau-

legališka, įstatymiška orga- 
nizącija Jungtinėse Valsti
jose. Mes turime čarterius 
išgavę visų valstijų, kur tik 
bent kiek daugiau lietuvių 
yra, kur yra mūsų kuopos; 
Literatūros Draugija net 
tam tikrų lengvatų gauna 
iš pašto, kaipo apšvietos ir 
kultūros draugija. Taigi, 
Draugijos nariai, kurie ne
sate piliečiais arba turite 
tik pirmas popieras, tai pri
valote užsiregistruoti, atlik
ti šalies reikalavimą ir pa
sakyti, kad jūs esate Litera
tūros Draugijos — kultūros 
ir apšvietos organizacijos 
nariais.

Kaip Eina Mūsų Vajus?
Naujų narių 

mai eina:
Kp. Miestas

vo, turiu pirmas Jung. Valsti
jų piliečio popieras, padaviau 
antrų prašymą. Armijoj buvo 
nutraukta mano pirštų ant- 
spaudos, tai ar laukia dabar 
mane bausmė už tai?

Skaitytojas.

Atsakymas
Už vienokiu ar kitokiu 

du išsisukimą nuo armijos 
ke pereito karo bausmės 
naikintos. Tamstų padėtis
kiek skirtinga tik tame, kad 
jūs pabėgote iš armijos, bet 
tai mažai turi dabar reikšmės, 
juk ir tie, kurie nestojo armi- 
jon, tai taip pat skaitėsi pra
sikaltėliais. Mes manome, kad 
jjims jokios bausmės už pra
eities “griekus” nebus, kas lie
čia armijos tarnybą.

vajus seka-

Kiek Narių 
gavo

burgh; 136 kp., Harrison; 
137 kp., Montreal; 138 kp., 
Maspeth; 139 kp., Butte; 
149 kp., Philadelphia; 153 
kp., San Francisco; 155 kp., 
Worcester; 185 kp., Rich
mond Hill ir 186 kp. Beloit.

Prašome visus narius pa
sidarbuoti daugiau naujų 
narių gavime.

ALDLD 52 Kuopos 
Parengimas

Draugai J. Ginaitis ir P. 
Krakaitis praneša, kad Det
roito 52 kuopa energingai 

53 rengiasi paminėti »savo ir 
49 kartu Literatūros Draugi- 
30 i jos 25-ių metų jubilėjų. Pa- 
30 rengimas įvyks spalių 27 

' 251 dieną. Tai bus dideliu plotu 
18 parengimas. Prie jo rengia- 
17 si išleisti programą su 
14 Draugijos ir kuopos istori- 
14 ja. Kalbės pirmutinis Lite- 
12 ratūros Draugijos organiza- 
11 j torius ir jai daug dirbęs Le- 
įo'onas Pruseika. Kalbės pa- 

9 žangus Michigano valstijos 
8i senatorius Brown; civilių 
8 teisių pirmininkas kunigas 
8 Knox. Nutarta kviesti Det- 
6' roito apšvietos direktorius 
6 ir majoras pakalbėti. Bus 
5 išstatyta visos Draugijos iš
šveistos knygos parodoj. Dai

nuos chorai. Tai bus didelis 
ir daug reiškiantis parengi
mas. Tą pat turėtų padary
ti mūsų Draugijos kuopos 
ir kitų hiiestų, kur tik yra 
jėgų.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St.,

19—Chicago
52—Detroit
10— Philadelphia

116—Chicago
104—Chicago1

79—Chicago
11— Worcester
85— Haverhill

147—Brooklyn
1— Brooklyn
2— So. Boston

123—Gary
190—Cleveland

67—Livingston
86— Chicago

188—Detroit
22—Cleveland
34—Rumford
66'—Grand Rapids
92—Cicero

133—Camden
145—Los Angeles
162—Toronto

39—Scranton
51—Middlefield
90—Y oungsto wn

141—Philadelphia
187—Chicago

17—Shenandoah
31—Loweston
42—Nashua

129—Spring Valley
212—Bayonne

Po 2 naujus narius gavo:
3 kp., Denver; 7 kp., Spring- 
gield; 14 kp., Minersville;

‘47 kp., Montreal; 57 kp., I
Cleveland; 64 kp., Moline;;
68 kp., Hartford; 81 kp.,

. Brooklyn; 83 kp., Muske-:
gan; 146 kp., Chicago; 167
kp., Sheboygan; 200 kp.,! .
Hillside; 218 kp., Scottvillerik?Je- Anglų ektuyai su- 

naikinę tris italų orlaivius, 
o patys visi sveiki sugrįžę.

Anglų Orlaiviai Sėkmingai 
Atakavę Italus Afrikoj
Cairo, Egiptas. — Anglų 

komanda* praneša, kad jų 
orlaivių bombos padarė nuo
stolių Tobrukui, Italijos 
prieplaukai Libijoje, italų 
žibalo sandėliams ir lėktu
vų aikštėms, šiaurinėje Af-

Kol tamsta skaitysi šį laišką, gija nera jokia politine par-
tai šios žinios tikrai nebebus 
įdomios, bet mes- negalime 
pirm laiko reikšt. savo nuo-

tija, ji yra kultūros ir ap- 
, švietos organizacija. Litera- 
-|tūros Draugija yra pilnai

ir 236 kp., Washington.
Po 1 naują narį gavo: 5 

kp., Newark; 6 kp., Montel
lo; 13 kp.,/Easton; 18 kp., 
Edmonton; 20 kp., Bing
hamton; 25 kp., Baltimore; 
28 kp., Waterbury; 32 kp., 
New Haven; 49 kp., St.

patys visi sveiki sugrįžę.

Anglijos Lėktuvai Daužo 
Vokiečių Prieplaukas

London, rugp. 19.—Angli
jos lėktuvai įnirtusiai bom-t . __ . -n . . _A ,JUS tentu.Veli ĮI11I UUblcU MUlIl,“

Louis; 55 kp Brooklyn; 70j5arjavo vokiečių prieplau-
kp., Rockford; 87 kp., Pitts-

dingai.
Neveltui “Naujienos” rėkia, kaip už 

liežuvio kariamos, kad naujoji vyriausy-1 
bė Lietuvoje esanti blogesnė negu cariz
mas, negu smetonizmas, negu kaizeriz-

mas. Neveltui kunigai, fašistai ir socia
listai Amerikoje įmanytų šaukšte van
dens paskandintų visus, kurie stovi su 
lietuvių tauta, su Lietuvos tarybine res
publikai

kas Boulogne ir Calais, 
šiaurinėje Francijoje. Sako
ma, jog jie taip sunaikino 
Boulogne prieplaukų, kad 
vokiečiai iš jos jau negalėtų 
laivais siųst savo kariuome
nę į Angliją.

i..,

tai

tai, 
ka-

bū- 
lai- 
pa- 
yra
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» Įstatymas, Sulyg Kuriuo Buvo Išrinktas
Liaudies Seimas

■t

■K^
I
1 - t<

f>

y
X Žemiau talpiname šiomis die
nomis gautąjį įstatymą, sulyg 
kuriuo buvo išrinktas Lietuvos 
Liaudies Seimas. Nors ameri
kiečių jis tiesioginiai nepalie
čia, tačiau rasis daugelis tokių 
skaitytojų, kuriems bus žingei
di! susipažinti su tuo istoriniu 
dokumentu. — “L." Red.

I. Bendrieji Nuostatai
1

Liaudies atstovus rinkti turi 
teisę Lietuvos piliečiai, suėję 
prieš balsavimą ne mažiau kaip 
21 metus amžiaus.

Neturi teisės rinkti:
1) kam yra teismo atimtos 

teisės, išskyrus tuos atvejus, 
kai tos teisės buvo atimtos del 
politinio nusikaltimo.

2) kas yra teismo nubaustas 
už vagystę, sukčiavimą, svetimo 
turto pasisavinimą, vogtų daik
tų pirkimą arba slėpimą, kyšių 
ėmimą ir kitus nusikalstamuo
sius darbus, kurie plėšia žmo
gaus garbę, jei nuo to teismo 
sprendimo nėra išėję 5 metai.

3) kam yra pradėta kvota ar 
tardymas įtariant padarius tokį 
nusikaltimą, už kurį gręsia tei
sių atėmimas, arba tokį, kuris 
nurodytas 2 punkte,

4) kam teismo paskirta glo
ba, '

5) kas balsavimo metu laiko
mas suimtųjų namuose.

2
Liaudies atstovų gali būti 

renkamas Lietuvos pilietis, suė
jęs rinkimų dieną ne mažiau 
kaip 21 metus amžiaus.

Negali būti renkamas, kas 
neturi teisės rinkti.

3
Kiekvienam trisdešimt pen

kių tūkstančių gyventojų skai
čiui renkamas vienas liaudies 
atstovas.

4
Liaudies atstovai renkami, 

apygardomis. ■ (
Apygardos nustatomos šio 

įstatymo priede.
5

Renkamų kiekvienoje apy
gardoje liaudies atstovų skaičių 
nustato ir paskelbia Vyriausy
bės žiniose Vyriausioji Rinki
mų Komisija.. .

Jei apygardos gyventojų skai
čių padalinus iš 35,000, lieka di
desnė kaip 20,000 liekana, tai 
jai pridedamas dar vienas liau
dies atstovas.

6
Balsuojama apylinkėmis.
Balsuojamąsias apylinkes nu

stato ir balsuojamuosius būstus 
apylinkėse nurodo Vidaus Rei
kalų Ministeris.

7
Balsuojama 1 diena.
Balsuojamąją dieną skiria 

Respublikos Prezidentas.
Respublikos Prezidentas gali 

balsuojamąjį laiką pratęsti.
II. Rinkimų Komisijos

8
Vyriausiąją Rinkimų Komisi

ją sudaro pirmininkas, jo pava
duotojas ir trys nariai.

Komisija veikia ligi pasibai
giant kadencijai .Seimo, kurio 
rinkimams ji paskirta.

Komisijos pirmininką, jo pa
vaduotoją ir narius skiria Res
publikos Prezidentas Ministerio 
Pirmininko pristatymu.

9*

Vyriausioji rinkimų komisija 
prižiūri rinkimų tvarką, duoda 
rinkimams tvarkyti nurodymų, 
sprendžia skundus dėl apygar
dų rinkimų komisijų nutarimų 
ir atlieka kitus šiuo įstatymu 
jai nustatytus darbus.

10
Apygardos rinkimų komisiją 

sudaro pirmininkas, jo pava
duotojas ir trys nariai. Juos 
skiria Vyriausiosios Rinkimų 
Komisijos pirmininkas.

11
' Apygardos rinkimų komisija 
prižiūri rinkimų tvarką apy
gardoj, sprendžia skundus dėl 
apylinkių komisijų nutarimų ir 

atlieka kitus šiuo įstatymu jai 
nustatytus darbus.

12

Apylinkės rinkimų komisiją 
sudaro pirmininkas, jo pava
duotojas ir trys nariai.

Komisijos pirmininką ir jo 
pavaduotoją skiria apygardos 
rinkimų komisijos pirmininkas.

Komisijos narius pasirenka 
apylinkės rinkimų komisijos 
pirmininkas. Jtios tvirtina apy
gardos rinkimų komisijos pir
mininkas.

13
Rinkimų komisijos posėdis 

yra teisėtas, kai jame dalyvau
ja pirmininkas arba jo pava
duotojas ir bent du nariu.

14
Rinkimų komisijos posėdyje 

sprendžiama balsų dauguma.
Balsams pasidalinus lygiomis, 

pirmininkaujančiojo balsas nu
sveria.

15
Rinkimų komisija rašo savo 

posėdžių protokolus.
Protokolus pasirašo pirmi

ninkaujantysis.
16

Valstybiniai ir savivaldybi- 
biniai organai turi vykdyti rin
kimų komisijų pirmininkų rei
kalavimus.

17
Rinkimams skirtas iš Valsty

bės Iždo lėšas tvarko Vyriau
siosios Rinkimų Komisijos pir
mininkas.

III. Kandidatų Sąrašai 
18

Kandidatai į liaudies atsto
vus siūlomi apskritimis.

Miestas, kuris turi daugiau 
kaip 35,000 gyventojų, prilygi
namas apskričiai.

19
Kandidatų į liaudies atstovus 

pasiūloma tiek, kiek apygardo
je renkama liaudies atstovų.

20*
Kandidatai į liaudies atsto

vus statomi apskričių darbo 
žmonių susirinkimuose, šaukia
muose apygardos rinkimų ko
misijos.

Kandidatu į .liaudies atstovus 
laikomas pasiūlytu tas, kas ga
vo daugiausia balsų.

21
Balsavimui pasibaigus, pir

mininkaujantysis praneša, kiek 
kas gavo balsų ir kas yra pasiū
lytas kandidatu į liaudies at
stovus, ir uždaro susirinkimą.

22
Susirinkimo rašomas proto

kolas.
Protokolą pasirašo pirminin

kaujantysis.
Prie protokolo pridedami 

kandidatų į liaudies atstovus 
sutikimai būti renkamais ir bal
savimo rezultatai.

Visi tie dokumentai tuojau 
siunčiami į apygardos rinkimų 
komisiją.

23
Numatytų kandidatų į liau

dies atstovus sąrašus apygardų 
rinkimų komisijos patiekia Vy
riausiai Rinkimų Komisijai pa
tvirtinti. Vyriausiajai Rankimų 
Komisijai pripažinus neteisėtu 
kokio kandidato į liaudies at
stovus įrašymą, apskrities dar
bo žmonių susirinkimas ne vė
liau, kaip per dvi dieni, nuo 
Vyriausiosios Rinkimų Komisi
jos nutarimo pranešimo pasiūlo 
jo vieton naują kandidatą.

IV. Balsavimas
24

Balsuoti yra kiekvieno rinki
ko pareigą*

Balsuoti tegali pats rinki
kas.

25
Darbininkams, tarnautojams 

ir valdininkams turi būti duo
ta laiko balsuoti.

Už tą laiką iš jų atlyginimo 
nieko neišskaitoma.

26
Vidaus Reikalų Ministerio 

nurodytą balsuojamąjį būstą

apylinkės komisija skelbia ne 
vėliau kaip 2 dienomis prieš 
balsavimą.

27
Balsuojama spausdintomis 

kortelėmis.
Blasuojamoje kortelėje spau

sdinama vieno kandidato pavar
dė, vardas, amžius, užsiėmimas 
ir gyvenamoji vieta, o taip pat 
kieno jis pasiūlytas.

28
Balsuojamosios kortelės turi 

būt vienodos, pažymėtos Vy
riausiosios Rinkimų Komisijos 
antspaudu ir be jokių ženklų.

Vokai turi būti nepermatomi, 
vienodi, pažymėti apygardos 
rinkimų komisijos antspaudu ir 
be jokių ženklų.

Korteles ir vokus paruošia 
Vyriausioji Rinkimų Komisija.

29
Balsams mesti apylinkės rin

kimų komisija parūpina dėžę. 
Dėžėje turi būti prakarpa bal
sams mesti. Dėžė turi būti tokio 
didumo, kad joje tilptų apylin
kės rinkikų balsuojamosios kor
telės.

30
Apylinkės komisijos narys, 

rinkiko prašomas, paaiškina 
balsavimo tvarką.

31
Apylinkės komisijos pirmi

ninkas turi teisę pašalinti iš 
balsuojamojo būsto kiekvieną, 
kas ardo rinkimų tvarką.

Rimčiai ir tvarkai , balsuoja
majame būste palaikyti apylin
kės komisijos pirmininkas turi 
teisę kviesti miliciją arba poli
ciją.

32
Balsuoti pradedama 8 valan

dą iš ryto.
Apylinkės komisijos pirminin

kas, patikrinęs drauge su komi
sijos nariais, kad dėžė tuščia, 
turi tik vieną prakarpa ir yra 
be plynių, užrakina ją, užant
spauduoja ir kviečia rinkikus 
balsuoti. Po to dėžė negali būti 
darinėjama iki balsavimo pa
baigos.

33
Balsuojama paduodant pasus 

arba specialinius balsavimo tei
sę įrodančius liudijimus, išduo
damus apylinkių rinkimų komi
sijų neturintiems pasų asme
nims.

34
Skundai piliečių, negavusių 

specialinių liudijimų, įrodančių 
balsavimo teisę, priimami apy
linkių rinkimų komisijų ir ne 
vėliau kaip per 2 dienas su pa
aiškinimais pasiunčiami apy
gardos rinkimų komisijai.

Apygardos komisijos sprendi
mai pagal tuos skundus yra ga
lutiniai.

35
Apylinkės komisija duoda bal

suotojui voką- ir po vieną kiek
vieno renkamo apygardoje kan
didato balsuojamąją kortelę.

Rinkikas įdeda į voką tiek 
kortelių, kiek apygardoje ren
kama liaudies atstovų.

Įdėjęs korteles, rinkikas voką 
užlipdo ir paduoda jį esančiam 
prie dėžės komisijos nariui, ku
ris rinkiko akivaizdoje įmeta 
voką į dėžę ir tam, kas turi pa
są, pažymi pase, kad rinkikas 
yra pabalsavęs, o kas turi spe
cialų balsavimo teisei įrodyti 
liudijimą, tą liudijimą atima.

36
Rinkiko paduodamas vokas, 

kuris neatitinka 28 str. reika
lavimo, nepriimamas.

37
. Balsų priėmimas baigiamas 

20 valandą. Vėliau priimami 
balsai tik tų rinkikų, kurie yra 
įėję į balsuojamąjį būstą prieš 
20 valandą.

Balsų priėmimas baigiamas 
ir prieš 20 valandą, jei visi rin
kikai jau yra pabalsavę.

' 38
Balsavimui pasibaigus, apylin

kės komisijos pirmininkas su 
komisijos nariais, patikrinęs 

antspaudus, atidaro dėžę ir su
skaito balsus, paduotus už kiek
vieną kandidatą.

Jei voke yra kelios balsuo
jamosios kortelės už tą patį 
kandidatą, tai jos visos laiko
mos viena kortele.

Jei voke yra balsuojamųjų 
kortelių už didesnį kandidatų 
skaičių, negu turi būti išrinkta 
apygardoje liaudies atstovų, tai 
jos visos laikomos nepaduoto- 
mis.

Apylinkės komisija protokole 
pažymi balsavusių rinkikų skai
čių ir paduotų už kiekvieną 
kandidatą balsų skaičių.

39
Apylinkės komisija tuojau 

siunčia apygardos rinkimų ko
misijai protokolą, paminėtą 38 
Str., drauge su rinkimų kortelė
mis.

40
Apygardos rinkimų komisija, 

gavusi iš apylinkių komisijų vo
kų ryšulius, protokolus ir kitus 
rinkimų dokumentus, suskaito, 
kiek paduota balsuojamųjų kor
teliu už kiekviena kandidatą vi
soje apygardoje.

Apygardos rinkimų komisi
ja protokolą apie balsavimo da
vinius apygardoje tuojau siun
čia į Vyriausiąją Rinkimų Ko
misiją.

V. Rinkimų Rezultatai ir
Skundimas

41
Išrinktais liaudies atstovais 

laikomi tie kandidatai, kurie 
gavo balsų daugumą.

42
Vidaus Reikalų Ministeris ir 

kiekvienas rinkikas gali paduo
ti Vyriausiajai Rinkimų Komi
sijai skundą dėl balsavimo.

•" 43
Vyriausioji Rinkimų Komisi

ja, iš paduotų skundų radusi, 
kad balsavimas buvo veikiamas 
papirkimo, prievartos, prigavi
mo ar kitų nusikalstamų darbų 
arba kad jis ėjo nelaikant šio 
įstatymo, jei tas veikimas ar 
nelaikymas buvo toks, jog ga
lėjo nulemti balsavimo rezulta
tus—panaikina balsavimą apy
gardoje.

Vyriausios Rinkimų Komisi
jos nutarimas dėl paduotų 
skundų neskundžiamas.

44
Nepadavus skundų arba Vy

riausiajai ’ Rinkimų Komisijai 
balsavimo dėĮ skundų nepanai
kinus, Vyriausioji Rinkimų Ko
misija skelbia Vyriausybės ži
niose išrinktų liaudies atstovais 
sąrašą.

45
Vyriausiajai Rinkimų Komi

sijai balsavimą apygardoje pa
naikinus, balsuojama iš naujo.

Balsuojamas tas pats kandi
datų sąrašas.

Balsuojama rie vėliau kaip 
antrą dieną po balsavimo pa
naikinimo..

Pakartotiną balsuojamąją 
dieną skiria ir skelbia Vyriau
sioji Rinkimų Komisija.

VI. Seimo Kadencija ir
Sušaukimas

46
Seimo kadencija prasideda 

nuo dienos, kuri paskirta sei
mui susirinkti pirmojo posė
džio.

47
Seimo pirmojo posėdžio laiką 

ir vietą skiria ir posėdį šaukia 
Respublikos Prezidentas.

48
Pirmąjį Seimo posėdį atidaro 

Respublikos Prezidentas arba 
jo pavedamas Ministeris Pir
mininkas.

49
Atidarius Seimo pirmąjį po

sėdį, Ministeris Pirmininkas 
kviečia iš liaudies atstovų tarpo 
laikiną Seimo prezidiumą.

Į laikinąjį Seimo prezidiumą 
kviečiami trys liaudies atstovai, 
kurių vienas kviečiamas pirmi
ninku.

Laikinasis Seimo prezidiumas 
eina savo pareigas ligi išren
kant Seimo pirmininką ir kitus 
prezidiumo narius.
VII. x Liaudies Atstovų Išstoji

mas ir Įstojimas
50

Liaudies atstovas nustoja bu-

Trečias puslapis

B'rooklyno Lysistratos Susivienijimo nares—merginos—atsisakė pabučiuoti (tar
pe rugpj. 11-18 dd.) vaikinus, pareikšdamos, kad jie suprastų, kaip nesmagu 
būtų jiems gyventi, jei eitų j karą.

vęs tautos atstovu, kai netenka 
teisės būti renkamas tautos at
stovu, arba atsisako būti tautos 
atstovų, arba miršta.

51
Ar liaudies atstovas yra nu

stojęs būti liaudies atstovu, 
svarsto ir sprendžia Vyriausioji 
Rinkimų Komisija. Tatai ji ima 
svarstyti Seimo pirmininko ar
ba Vyriausiojo Tribunolo pro
kuroro pranešimu.

Savo nutarimą Vyriausioji 
Rinkimų Komisija skelbia Vy
riausybės žiniose.

Vyriausiosios Rinkimų Komi
sijos nutarimas neskundžiamas.

52
Kiekvienas liaudies atstovas 

gali būti atšauktas savo rinkikų 
iš Seimo dėl netinkamumo dar
bui arba dėl nėjimo liaudies at
stovo pareigų.

VIII. Baigiamieji Nuostatai
53

Seimo rinkimų įstatymas (V. 
ž. No. 98, eil. 793, Nr. 98, eil. 
794, Nr. 109, eil. 852, Nr. 111, 
eil. 871, Nr. 219, eil. 1436, Nr. 
219,/eil. 1437, Nr? 467, eil. 3278 
ir Nr. 493, eil. 3442 ir Nr. 533, 
eil. 3704) panaikinamas.

54
• šis įstatymas veikia nuo jo 
paskelbimo dienos.

J. PALECKIS
Einąs Respublikos Prezidento 

pareigas
V. KRĖVĖ-MICKEVIČIUS 

Einąs Ministerio Pirmininko 
pareigas

Respublikos Prezidentas skel
bia šį Seimo rinkimų įstatymo 
priedą:

Seimo Rinkimų Įstatymo 
Priedas

Rinkimų apygardos
I. Kauno apygarda
1. Kauno miestas,
2. Kauno apskritis,
3. Kėdainių apskritis.

II. Alytaus apygarda
1. Alytaus apskritis,
2. Seinų apskritis,
3. Trakų apskritis.

III. Marijampolės apyg.
1. ' Marijampolės apskritis,
2. Vilkaviškio apskritis,
3. šakių apskritis.

IV. Ukmergės apygarda
1. Ukmergės apskritis,
2. Utenos apskritis,
3. Zarasų apskritis.

V. Panevėžio apygarda
1. Panevėžio apskritis,
2. Biržų apskritis,
3. Rokiškio apskritis.

VI. Šiaulių apygarda
1. Šiaulių apskritis,
2. Raseinių apskritis,
3. Tauragės apskritis.

VII. Telšių apygarda
1. Telšių apskritis,
2. Kretingos apskritis,
3. Mažeikių apskritis.

VIII. Vilniaus apygarda
1. Vilniaus miestas,
2. Vilniaus apskritis,
3. Švenčionėlių apskritis.

J. PALECKIS
Einąs Respublikos Prezidento 

pareigas
V. KRĖVĖ-MICKEVIČIUS 

Einąs Ministerio Pirmininko , 
pareigas.

Saugokitės nuo Registravimo Apgavikų
Washington. — Earl G. raportuoja, kad jau praneš

ta, jog atsirado apgavikų, 
kurie už pinigus apsiima 
viską atlikti. Ir p. Harriso
n’as sako “negaliu per stip-

Harrison, Teisingumo De- 
pąrtmerito Ateivių Regis
travimo Direktorius liepia 
ateiviams saugotis nuo “re
gistravimo raketierių” (ki
tais žodžiais - sukčių), ku
rie sako, jog jie gali viską 
“sufiksyti” taip, kad nepi- 
liečiai neturės registruotis. 
Harrison’as sako, kad nepi- 
lietis, kuris seka tokį pata
rimą, dviejais būdais nu
kentės. Pirma, jis mokės 
sukčiui už patarnavimą ko
kį jokiu būdu jis negalės 
teikti, ir antra, jis bus bau
džiamas pinigiška bausme 
ir kalėjimo, ar abudu, jeigu 
tik stengsis išsisukti iš re
gistravimo. Visi ateiviai 
privalo registruotis.

“Kiekvienas ateivis turi 
registruotis, ir pasiduoti 
pirštų antspaudavimui, už jį 
nieks kitas negali tą atlik
ti,” p. Harrison sako. Įsta
tymas reikalauja, jog kiek
vienas ateivis turi asmeniš
kai nuvykti į paštą tarpe 
rugpjūčio 27 d. ir gruodžio 
26 d., ten pašto darbininkas 
jį registruos ir paims pirš
tų antspaudą. Lai ateiviai 
saugojasi nuo tų asmenų, 
kurie siūlo, už pinigus, atei
vį registruoti ar padaryti 
jų pirštų nuospaudą. Ne- 
reik mokėti pinigų už jokį 
patarnavimą nei už kokias 
ten popieras sąryšyj su re
gistravimu. Jeigu ateiviai 
reikalauja kokios nors pa
galbos ar patarimų, paštas 
ar atsakoma socialės gero
vėj organizacija maloniai 
suteiks tą pagalbą.

“Teikti ateiviams pilniau
sią pagalbą Pašto Depart- 
mentas prie didesnių mies
tų paštų turės vertėjus. 
Ateiviai, kurie nori atsives
ti savo vertėjus, gali taip 
daryti, bet jiems patariama 
atsivesti šeimos narį ar 
draugą.”

Direktorius Harrison’as

riai raginti kiekvieną Ame
rikos pilietį, kaip ir tūks
tančius ateivių, kuriuos ne
galima suklaidinti, prisidėti 
prie sulaikymo tokių apga
vysčių. Mūsų tyrinėtojai jau 
apsidirba su mums praneš
tais atsitikimais.”

Registravimo Direktorius 
praneša, “jog nekurie žmo
nės lanko nepiliečių namus 
kaikuriuose miestuose rink
dami informacijas apie jų 
pilietybės stovį Jungt. Vals
tijose. Teisingumo Depart- 
mentas neturi nieko bendro 
su tokiu darbu ir gal būt jis 
yra koks nors žingsnis iš
naudoti ateivius.”

. .Ateivių Registravimo pro
gramą pildys Jungt. Valsti
jų Teisingumo Departamen
tas ir Pašto Departamen
tas. Dabar galima gauti iš 
kiekvieno pašto kopiją klau
simą lentelės (specimen 
forms), tuos klausimus at
eiviai turės atsakyti kai jie 
nueis registruotis. Pataria
ma kiekvienam ateiviui 
gauti kopiją tų klausimų, 
namie ar kitur užsirašyti 
atsakymus, pagelba draugų 
ar šeimos narių, ir su sa
vim neštis tą blanką kuo
met eina į paštą registruo- 
tis’

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit: 

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

RmBm

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

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 metamu, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Iš Brooklyn© į Meksikos Sostinę ir Atgal
(Keliones Įspūdžiai)

■■ ........■ ■■ A. Gilmanas ...... ■ r

(Tąsa)
Neužilgo tapo įsteigta gan progresy- 

viška valdžia Meksikoj. Indi jonas vardu 
Benito Juarez buvo išrinktas pirmuoju 
Meksikos prezidentu. Tuoj po išrinkimo, 
1861, Juarez atskyrė bažnyčią nuo vals
tybės. Dar prie to, jis paskelbė bažnyčią 
valstybės nuosavybe, konfiskavo visus 
klioštorius ir bažnyčių turtus..Įvedė jis 
ir kitas įvairias reformas, atimdamas iš 
didžiūnų dalį žemių ir dalindamas jas be
žemiams. Tai pirmas Meksikos preziden
tas ir valdonas galėjo sau ramiai tarp 
biedniokų vaikštinėti, važinėti savo pa
prastoj bričkoj ir plepėtis su žemdirbiais 
apie jų gyvenimo pagerinimą.

Konservatyvai, didžiosios bažnyčių gal
vos ir visoki vertelgos ir didelių žemių 
savininkai šaukė gvoltą, reikalaudami iš 
visų Europos karūnavo tų galvų pagalbos. 
Jų balsas nebuvo šunies mėnuliui—pagal
ba atėjo iš trijų karūnuočių, Franci jos, 
Anglijos ir Ispanijos. Jos atsiuntė tūlą 
Austrijos Maksimilianą Meksikon kara
liauti. Priedu prie to Napoleonas davė 
savo didelę armiją, kad parengus jam 
Meksikoj gūštą, sumaišant keliolika tūk
stančių meksikiečių su žemėmis.

Maksimilianas norėjo būti geru kara
lium. Jis steigė Meksikos sostinėj muzie
jus, ligonines, plačias gatves-boulevarus 
su palmomis, parkus ir kuo puikiausį sau 
palocių ir kuo šauniausią auksuotą ka
rietą ir kiaunių apsiautalą.

Virš porą metų jis pasišvaistė gan ge
rai, po Europos karūnuočių globa. Bet 
tos karūnuotos galvos susispjaudė. Na
poleonas III atsiėmė jsavo armiją iš Mek
sikos; Maksimilianas pasiliko tik su sa
vo saujele pasekėjų—kunigų, žemvaldžių 
ir kitų vertelgų. Bet jie negalėjo jo ap
saugoti nuo liaudies keršto ir pasipikti
nimo. Trečiuosna metuosna jo karaliavi
mo meksikiečiai sukilėliai jį pasigriebė 
ir sunaikino kaipo liaudies gerovės ardy
toją ir oro gadintoją savo nepageidauja
mu švaistymusi. Nepaisė jie nei to, kad 
jis buvo palaimintas ir paties popiežiaus.

Prezidentas Juarez sugrįžo savo vieton 
ir vėl vedė demokratinį darbą meksikie
čių naudai. Jis buvo taipgi vadinamas 
Meksikos Linkolnu, jis jo ir draugas bu
vo. Tik neilgai jam beteko, kaip ir Lin- 
kolnui, darbuotis savo gabia galva—greit 
pasimirė.
. Nuo tų laikų ir prasideda meksikiečių 
demokratinis gyvenimas. Jų politines 
valdžios formas labai galima sulyginti su 
Am. Jungt. Valstijų politine eiga. Kai 
kada konservatyvai viršų gauną, o_ kai 
kada liberalai. O dabartiniu laiku maž
daug socialistinių minčių žmonės Meksi
kos valdžios vadeles laiko. Baigiantis pre
zidentystę Kardenas yra gan dikčiai di
džiumos meksikiečių mylimas žmogus, to 
niekas neginčys. Būsiantis jų prezidentas 
irgi žada sekti Kardeno pėdomis, nors 
daugelis apie tai abejoja.

Kaip visame sviete, taip ir Meksikoj 
bėda su jų socialistiniais žmonėmis, kad 
jie pilni trockinių dirsių. Tos dirsės ter
šia ir neleidžia vystytis tikram darbinin
kų judėjimui taip sparčiai, kaip jis galė
tų augti be jų. Trockinė politika daug 
prisideda ir meksikiečiuose prie neturėji
mo ryšių su Sovietų Sąjunga. Galimas 
daiktas, kad trockizmas Meksikoj ir dėl 
to turi tūlas pasekmes, kad ir trockizmo 
pats tėvas ten gyvena—Trockis.

Vienok yra neginčijamas faktas, kad 
Meksikos darbininkai unijingi. Pas juos 
unija pirmas ir šventas dalykas. O kur 
taip yra, tai trockizmui dirva nederlinga 
ir jis ten turės greitu laiku pradėti vysti, 
kaip ir kitur.

Dabar pradėsime pačius įspūdžius.
Po greito ir ilgo važiavimo, ketvirtos 

dienos popietį pasiekėm San Antonio 
miestą, 150 mylių šioj pusėj Meksikos ru- 
bežiaus. Tiesa, čia neprasideda Meksi
ka, kiek tai rubežius liečia, tačiaus va
žiuotojui, man, jau iluo čia prasidėjo, tai 
nuo čia ir pradedu apie Meksiką rašyti.

Važiuojant iš San Antonio, sausa ši
luma taip dvelksi, kaip iš kokio pečiaus. 
Pirm išvažiuosiant, pažiūrėjau tankan, 
kad ne taip daug jame gazolino. Sustojau 
prie skurdžiai atrodančios gazolino sto
ties. Kol važiavome, nepastebėjome, bet 
kai sustojome, gi žiūrime, kad visi ap- 

, link mus kalba ispaniškai. Išeina ir jau

na moteriškė iš stubelės ir klausia ispa
niškai, kiek reikės. Pasakiau pripilti pil
ną tanką ir tėmijau juos nei nemėginant 
angliškai kalbėti. Visgi mane tas stebino. 
Dar 150 su virš mylių nuo rubežiaus, o 
jau angliška kalba tik antroji.

Važiuojame toliaus. Aha, jau čia tikrai 
pasirodo: rubežius ne rubežius, kaip ki
tame sviete. Prie kryžkelio lenta ir rašo: 
“ALTO, cruce de camino”, apačioj pa
žymėta angliškai. Važiuojame dar toliau 
ir jau visos kelio žymės sužymėtos: “Cur- 
va, Despacio, Escuela, Poblado Prox
imo, Cruce de Chmino, Conserve Su 
Derecha”, taip ir jau taip, ir juo toliau 
tuo mažiau angliškų pažymėjimų.

Jau ir “žemė motina” nebe ta, kokią 
matėme pirm San Antonio ir prie kokios 
esame-pripratę. Didelių medžių labai ma
žai arba visai jų nėra. Nebeiškentėme, 
sustojome pažiūrėti. Puoluosi prie pake
ly medžio. Ne, tokio nesu matęs savo 
akimis. Jo didis ir forma obelies. Nu
siskyniau jo lapą. Lapas dikčiai panašus 
smulkiam paparčiui, šakotas, ir, kai pa
trini, kvepia panašiai į dedamus tūlus 
prismokus pyragan, o jo luoba būt pa
naši gluosnio ar žilvyčio.

Nors čia dar matosi gražiai išdirbtų 
laukų, prisodintų medvilnės ir kukurūzų, 
bet jau ir kaktusai nebe svečiai. Tūlose 
vietose jau jie tik vieni ir teauga. Jų 
išvaizda panaši į blynus, suaugusius 
viens ant kito kraštas su kraštu, ir tūli 
jų net išauga žmogaus aukščio.

Nagi pastebėjom, kad ant šitų kaktusų 
kaip ir. kokios lelijavos griušės auga, ir 
dar daug, viena prie kitos net prikibus. 
Pasileidome jas skinti, ypatingai mano 
moterėlė. Nagi, ar nesuriksim! Mat, 
apart tų dyglių, kuriuos gali matyti ant 
kaktuso ir išvengti, dar yra pas juos ir 
tokių, kurių negalima matyti. Tik pa
junti, kad tavo rankų oda pilna dygliu
kų ir jų nematai net labai žiūrėdamas. 
Dar ir šiandien, po keturių savaičių, ,vie
ną jų tebeturiu nykšty it niekaip nega
liu iškrapštyti jo. Ir tai nemažas nesma
gumas. Jauti, kad kas yra rankose ir ne
gali pasigelbėti...

Pas visą kelionę daugiau buvome at
sargūs, kad neliesti to, ko nepažįstame.

Vėliau girdėjome, būk tos kaktusų 
griušės valgomos. Jeigu taip, tai gamta 
ten žmogų netik tuo maistu gali apversti, 
ale ir užversti. Esu matęs jūrą, tai to
kie laukai ir tų kaktusinių griušių! Pra- 
kandus, jų vidus labai lelijavas ir saldus, 
“mėsa” panaši į slyvos.

Apart papartiniais lapais medžių ir 
kaktusų, yra ir krūmokšlių. Bet didžiu
ma ir tų krūmokšlių panašūs tiems pa
partiniais lapais medžiams. Dar tarp tų 
yra ir kitokio sorto krūmokšlių. Jų lape
liai mažyčiai ir atrodo, būk jie tik ką 
būt apdulkinti miltais. O kai patrini, jų 
kvapas dikčiai panašus į “seidž”, kur 
moterys dažnai vartoja į mėsos “dresin- 
gą”, kemšalą. Ir kitą rūšį medelio paste
bėjau. Jo lapeliai kaip ir giminingi kak
tusui, ale ir dyglius turi taip ilgus ir ne
malonius, kad, rodosi, jie net per pačią 
širdį perdurtų.

O žolė tarp tų krūmokšlių ir kaktusų 
tai nepavydėtina, kur ne kur, ir ta pati 
pusiau apdžiūvus.

Pavažiavę kaip ir ant kalnelio, kurių 
čia nedaug iP tėra, sustojome. Kaip toli 
galima matyti,' lygūs lygutėliai laukai, 
pūsčios, gyvenimų niekur, tik kur ne kur 
vėjinė melnyčia vandeniui pumpuoti, ir 
tai labai, labai toli ir retai, kas reiškia, 
jog ten yra žmogaus būta. Žiūrint per tą 
visą monotonišką lygumos jūrą, atrodo 
ji kaip ir dega, ar garuoja nuo karščio, 
o šiltas vėjas dvelksi kaip tik .tą primin
damas.

Pažiūriu prieš į kelią. Tiesuniėlis ne
išpasakytas. Jis taip atrodo ilgas, taip 
toli nueina, kad net baugu pradėti va
žiuoti, kaip koks begalinis. Ištikrųjų, jei
gu nežinotum ir nematytum ant žem- 
lapio, kad už kelių dešimtų mylių žmonės 
ir miestai randasi, tai nenorėtum tikėti, 
kad ten bebūtų. Tuštuma ir niekas dau
giau neatrodo; tuštuma, saulės nemiela- 
širdingai kepinama. Kaip daugelis auto
mobilių kėravotojų, taip ir aš geisdavau 
tiesaus kelio, bet šį pamatęs, daugiau ne
benoriu.

(Tąsa bus)

Apie Philadelphia “Laisvės” Pikniką
Pranešimas ir Atsišaukim'as į 
Progresyvę Lietuvių Visuome
nę Dėlei Rengiamo “Laisvės”

Pikniko, 1 dienos rugsėjo, 
Philadelphijos Apylinkėj

Kas metais mes garsindavom 
“Laisves” pikniką ant lietuviš
kų radio stočių Philadelphijoj. 
Paprastai garsindavom 3 sy
kius : pirmą sykį pranešdavom 
labai anksti, kad piknikas yra 
rengiamas tokioj datoj, gi vė
liau prieš pat pikniką garsin
davom du sykius. Pastaraisiais 
metais garsindavom ant stoties 
P. Antanaitienės ir ji šiemet 
pagarsino pirmą sykį dar prieš 
Lietuvoje įvykstantį pervers
mą. Bet štai paduodam Anta
naičiui “Laisvės” pikniko gar
sinimą, pagarsinti ant 21 ir 28 
dienos rugpjūčio, tai yra, pa
garsinti sekančiai: “Laisvės” 
pikniloas įvyks 1 dieną rugsėjo, 
MikolaiČio Parke', busų sto
tys ir kelią žodžių kelrodis, kaip 
svetimiems žmonėms atrasti pi
kniko vietą. Kadangi P. Anta
naitienė serga ligoninėj, kuriai 
buvo padaryta operacija, tai 
Antanaitis užtelefonavo Bendo- 
ravičiui, kad tas garsinimas tu
ri būt pagamintas anglų kalba 
neva valdžios cenzoriui ir pri
duota stoties raštinėj. Pagami- 
nom anglų ir lietuvių kalbomis 
juo trumpiausiai šį pagarsini
mą ir anksčiau nuvažiavom į 
tą stotį. Jau radom Jurčiukonio 
orkestrą susirinkusią. Jurčiuko
nis mums nurodė radio vedėją 
ir dalinai cenzorių. Mes jam 
paaiškinom, kad mums Anta
naitis liepė pagaminti ir jums 
priduoti. Parodėm jam “Lais
vės” kooperatyvės bendrovės 
Šerą, “Laisvės” kopiją ir jis 
garsinimą perskaitęs sako: 
“Labai gerai, skai tik ateis An
tanaitis jis galės pagarsinti.” 
Bet kaip tik atėjo Antanaitis 
pildyti programą su kunigu, 
dar dviem jaunuoliais, tai greit 
turėjo pasikalbėjimą raštinėje, 
na, ir paaiškėjo, kad cenzorius 
išėjo 5-tą vai. ir šiandien ne
grįš ir tokiu būdu šiandien mes 
negalime garsinti jūsų garsini
mo. Antanaitis rodo įvairias 
blankas; bet kunigas paduoda 
garsinimą ir mums parodė gar
sinimą, kurį irgi nešėsi pas tą 
patį cenzorių ir parapijos pik

niką garsino. Dabar žiūrėsim ar 
garsins Antanaitis 28 dieną 
rugp. pikniką. Savu laiku ir 
dabar Antanaitis pasisako, kad 
jis geriausį baldų (fornišių) 
biznį daro iš laisviečių žmonių 
ir būt galima įrodyt, kad šimtai 
mūsų žmonių darė ir daro jam 
biznį. Tuom tarpu po Lietuvos 
perversmui, jie leidžia bjauriai 
šmeižti dabartinę Lietuvos vy
riausybę kokiam ten Pennsylva- 
nijos Universiteto filologui pro
fesoriui švedų tautos Senn, ku
ris vartoja vidutiniai lietuvių 
kalbą, dėlei kurio vietos lietu
viai daugmeniškai labai pasi
piktinę. Prie t.o, jis leidžia ku
nigams gąsdinti žmones “baise
nybėmis,” kas dabar dedasi Lie
tuvoje. Jei Antanaičiai kaipo 
biznieriai nepataisys savo nu
sistatymo link garsinimų, tai 
galės sau daug pakenkti, nes 
visuomenė žinos su kuo reikalą 
turi.

Philadelphijoj • “Laisvės”
skaitytojai ir visa progresyvė 
visuomenė turi dėti pastaromis 
dienomis visas pastangas, kad
informuoti mūsų publiką apie 
rengiamą pikniką, informuoti 
apie busus, iš kokių stočių eis; 
o jie eis iš šių stočių nuo 10 
vai. iki 1 vai. po pietų: iš mie
sto — 143 Pierce St., South pu
sėj ; 735 Fairmount Ave. Nuo 
City Line eis šiemet busai nuo 
10 vai. iki 4 vai. po pietų.

Visų mūsų pareiga Ju’a patar
nauti žmonėms. ,Jei mes mokė
jom išgarsint piknikus be radio 
stočių, tai mes pasieksim lietu
vius ir šiemet. Visų kolonijų 
draugai ir draugės turėtų 
smarkiai organizuot busus.

A. S.

Reikalauja, kad Amerika Ati
dėtu Deportavimus

Washington. — Pirminin
kas Amerikiečių Komiteto 
Ateiviams Ginti, C. McWil
liams iš New Yorko atra
še laišką teisdarystės mi
nisterijai, kad sustabdytų 
sveturgimių deportavimą 
Graikijos laivais. Nes tie 
laivai nesaugūs.

McWilliams nurodė, jog 
nuo karo pradžios nusken

----  --------------------- .-------------- ---------------------------------------- ' —h

do bei buvo nuskandinti 46 
Graikijos laivai. O paskuti
niu laiku dar Italijos sub- 
marinai pradėjo naikinti 
graikų laivus.

Dabar Ellis įsiaudė, atei
vy bes stotyje New Yorke, 
yra laikomi keli ateiviai de- 
portuot 'Graikijos laivais į 
Europą.

Roosevelto Ministerio Laik
raštis Remia Willkie

Chicago. — Dienraštis 
“Chicago Daily News” pa
reiškė, kad jis rems repub-

likonų kandidatą Willkfei 
į prezidentus prieš Roose- 
veltą. To dienraščio leidėjas 
yra pulkininkas Frank 
Knox, dabartinis ministeris 
Amerikos karo laivyno.

Prezidentas Rooseveltas 
neseniai paskyrė republiko- 
nų vadą Knoxą laivyno mi- 
nisteriu.

Maskva. — Sovietai už
ginčijo, būk jie vedą dery
bas dėlei karinės sutarties 
su Turkija ir Graikija.
Garsinkite savo bizni dien
raštyje “Laisvėje”.

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 da
lyvaus LMS Conn, valsti
jos apskričio chorai. Drg. 
A. Bimba iš Brooklyn, N. 
Y., pasakys prakalbą apie 
naujas permainas Lietu
voje ir Lietuvos valdžioj.

šokiams gros iš Laisvės Stygų 
Orkestros narių sudaryta šo
kiam orkestrą lietuviškus ir 

amerikoniškus šokius.•
Prie šeimininkių stalo bus ga
lima pasirinkti įvairiausių val
gių, kuriuos pagamins visos 
Connecticut valstijos šeiminin
kės ir suveš ant šio pikniko.

O
A. BIMBA

.........-....... 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 biednuomenę, darbo žmpnes, kuriem prašvito laisvė ir pa
lengvinimas gyvenime.

Šiame piknike bus daugelis svečių iš Bostono, Worcesterio, 
Hudsono, Montellos ir iš daugelio kitiį 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.

PHILADELPHIJOS
IR APYLINKES L1ETLVIV ATYDAI

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos del dienraščio “Laisvės”

1 dieną Rugsėjo-September
MIKOLAIČIO PARKE

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

9

a
R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

Puiki dailės programa: Dainuos Aido Choras 
iš Brooklyn, Lyros Choras iš Philauelphijos, 

Motetų Birutės Choras iš Phila. ir. Lyros 
Choras iš Baltimorės.

STOTYS: Busai eis nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai po'pietų miesto: . / •
143 Piėrce Street ir 735 Fairmount Ave.

Nuo City Line busai eis nuo 10 vai. ryto iki 4-tos valandos po pietų.

Iš anksto perkant bilietą įžanga nuo 5c. iki 

25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 25c. kiek

vienam. Prašome įsigyti bilietus iš anksto.

B--------- ------------------------------------------------------ - ------------

............UII I

KELRODIS: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, nuo čia nuveš 
į pikniką. Automobiliais važiuokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite 
Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roosevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuo
kite apie 14 mailių nuo Trenton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 
po kairei į Rd. No? 132. Pavažiuokite apie l*/2 mailės sekdami iškabas.
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tų miestas nupuolė gyventojais 
arti 15,000.

nemažai, bet ir svetimtaučių 
apsčiai. K. Biuras,

kių pirklių ir pardavėjų, o jau 
gėrimų, tai veik kiekviena šei
myna atsiveža, na ir linksmi
nasi per dieną. Galima įsivaiz
dinti, kokis “koncertas” būna 
vakare, kurį pamargina mušty
nės.

Yra didelė salė, kurioj būna 
programa, šiemet ir buvo ne
bloga programa iš dainų. Buvo 
chorai ir Vasiliauskas, solistas, 
rodosi iš Detroit. Buvo kalbė
tojų, kurie visi vieno stono, vie
nų minčių. Jie keikė, plūdo nau
ją Lietuvos vyriausybę ir rusų 
tautą.

Pirmasis kalbėtojas ponas J. 
Budrys, vis save vadinąs “kon- 
sulium.” Jis norėjo įkalbėti, 
kad būk Lietuvoj nebuvo ponų, 
klasių, kovų ir skurdo. Gi džio
va išsiliko nuo baudžiavos lai
kų. Tvirtino, kad Lietuvoj ko
munistų būk buvę tik 200, il
tie tik vaikėzai ar žydai. Šau
kė žmones stovėti su kunigais. 
Na, žinoma, kad jis sakė ne

Iš “Laisvės” Pikniko
Rugpjūčio 18 d. Shenandoah 

ir Minersville mainieriai suren
gė Marlyn Parke dienraščio 
“Laisvės” naudai pikniką. Oras 
buvo labai blogas, lynojo visą 
dieną, tai daugelis manė, kad 
piknikas neįvyks. Bet ten yra 
gera pastogė ir kurie atvyko, 
tai neteko lietaus bijotis. O pik
nikas vis tiek buvo, mat, ge
riems laikraščio rėmėjams blo
gas oras mažai ką reiškia.

Buvo kelios mašinos ir iš to
liau, kaip tai Baltimorės, Rea
ding©, Wilkes-Barres, Pittstono 
ir apylinkių. Suvažiavo gražus 
būrys draugų, kurie iki vėlyvo 
vakaro linksminosi.

Buvo ir programa. Pirmiau
sia vietinis mainierių kvarte
tas sudainavo 3 daineles, o pa
skui sekė kalbėtojas Keistutis 
Michelsonas iš Brooklyno, kuris 
šiuo kartu atostogavo mainų | tiesą. Aišku, kad jeigu Lietu- 
apylinkėj. Jam atsilankius į'voj nebūtų buvę klasių ir kovų, 
pikniką, pirmininkas K. Nara- 
vas paprašė jį pakalbėti. Tai 
Keistutis pasakė labai gerą 
prakalbą apie pasaulinę padėtį. 
Solo dainavo L. Kavaliauskaitė 
iš Brooklyno ir Baranauskas iš stiečius, kad žodis 
Minersville. Abu gerai dainavo. sur buvo jų mylimas, kad ki- 
Po to sekė J. Gasiūno, “Tiesos” taip Kaune ir kitur 
redaktoriaus prakalba, kuris j prie viršininko .kreiptis 
plačiai dėstė dabartinius Lietu- tik jį vadindamas 
vos įvykius.

Buvo priimta dvi rezoliucijos, 
viena prieš bandymą įvesti ver
stiną armijoj tarnavimą, kuri 
bus pasiųsta į sostinę ir guber
natoriams, o antra užgyrimui 
Lietuvos tarybinės valdžios. 
Abi rezoliucijos priimtos vien
balsiai.

Jeigu oyas būtų geresnis, tai 
piknikas būtų buvęs labai sėk
mingas. Bet ir dabar liks kiek 
pelno, bus paremtas mūsų my
limas dienraštis “Laisvė.”

tai kaip prie Smetonos būtų at
siradę 600 priešfašistinių poli
tinių kalinių? Pasakoja, .kad ne
buvo ponų, o visi žino, kad po
nai buvo pavergę Lietuvos val- 

ponas” vi-

vo pilna Lietuva. O dar mūsų 
padėtį lyginant, su kaimo vaikų 
padėčia, tai mums buvo gerai.

Man teko vaikštinėti aštunto 
ir septinto fortų srity j, Kaune, 
kur gyveno darbininkai skle- 

I puošė, be jokios šilimos, be lo
vų, sienos šlapios, o visi gulė
davo ant šlapių akmeninių 
grindų. Tai ar dar didesnio 
skurdo reikia? Kam p. Bud
rys skleidžia tuos melus! ži
noma, ponas Budrys buvo po
nas, tai jam skurdo ir nebuvo.

Budrio kalba susidėjo iš ne
teisybės pasakų. Panašios bu
vo kalbos ir kitų. Ponas Laučka 
niekino rusų tautą...

Kas dėl žmonių, tai svetainėj 
jų buvo visą laiką mažai. Ma
tyti, kad abelna masė nepaiso 
tų ponų kalbų, nes žino, kad jie 
nieko neturi su darbo žmonė
mis. Visa ponstva, kuri sudarė 
komitetą, tai buvo iš kunigų. 
Jie perskaitė kelias rezoliucijas, 
prakeikė liaudies laisvą Lietu
vą. Bet kas jų .keiksmų paiso! 
Lietuva laisva, jos liaudis bū- 
davoja naują, laimingą gyveni
mą, o verkia tie, kurie pirmiau 
yergė, smaugė ir išnaudojo lie
tuvius. Dabar tie ponai verkia, 
kad jie daugiau negalės tukti iš 
lietuvių prakaito. A. K.

Apie Hartfordo 
laisvės” Pikniką

Speciales Telegramos į Visus 
Geros Valios Lietuvius, o 
Daugiausiai Conn. Valstijos ir 

Jos Apylinkes
Gal jau ne vienas esate matę 

iš apgarsinimų, kad rugsėjo 1 
d., E. Hartford, Conn., 24 Sta
tion Glastonbury Rd., Lietuvių 
Sąryšio darže bus didžiausias 
ir įdomiausias išvažiavimas, 
kurį rengia bendromis spėko
mis Conn, valstijos darbinin
kiškos organizacijos dėl naudos 
darbo klasės laikraščių.

Už tai aš jį vadinu įdomiu, 
kad jame .bus įvairių įvairumų. 
Programa susidės iš geriausių 
spėkų Conn, valstijos meninin
kų ir prie to, bus visiems ge
rai žinomas drg. A. Bimba, ku
ris mums nušvies apie dabarti
nį Europos imperialistinį karą 
ir Lietuvos padėtį. O 
link 
teko 
kad 
s i as
lų su įvairiu namie pagamintu 
maistu. <

Prie to, dar turiu pastebėti, 
kurios šeimininkės nesate su 
kuo nors prisidėję prie minimų 
stalų, tai dar nevėlu, bus viskas 
priimama parengimo dienoje.

Ir aš tikiu, kad maža dalelė 
pasiliks, kurios neprisidės prie 
šio garbingo darbo. . .

Išvažiavimas įvyks — snigs 
ar lis!

Pasimatysime masiniame iš
važiavime !

Hartfordo Nemunas.

jau kas 
tai man 
šaltinių, 
didžiau-

svečių priėmimo, 
patirti iš tikrų 

šeimininkės deda 
pastangas prirengimui sta-

Well, manau neapsiriksiu i pa
sakęs, kad Jersey City, kaip ir 
daugelyj kitų kolonijų, Lietuvos 
klausimu dabartinio perversmo 
laikotarpyj, yra vienas ir tas 
pat iš progresyvių pusės, tai 
pasyvus tylėjimas. Kaip vietos 
draugai, taip ir kitų kolonijų, 
kurias teko aplankyti ir išgirsti 
išsireiškimus, tai štai kokius. 
Geriau patylėsim, lai karštis 
nenuoramų nurimsta Lietuvos 
klausimu ir tik vėliau stosime 
į veikimą, kuomet Amerikos lie
tuviai gaus laiškų iš Lietuvos, 
jog jiems geriau gyventi Tary
binėj Lietuvoj, negu gyveno po 
Smetonos diktatūra.

Mass, valstijoj teko t smar
kiai susikirsti su “Keleivio” ir 
“Tėvynės” skaitytojais 'Lietuvos 
klausimu ir jie stebisi, kuomet 
jiems primeni tikrus įvykius 
Lietuvoje. Išsidiskusavus, tie 
abiejų laikraščių skaitytojai su
tinka, jog jie taip rašo, politi
niais sumetimais, keršto apimti 
ir nėra tokių baisenybių, kaip 
“Keleivio” ir “Tėvynės” išpūs
ta.

Lietuvių parapijos 
ja, kuri įvyko 11 
bendrai su Bayonnės parapija, 
buvo sėkminga. Lietuvių buvo

ekskursi- 
rugpjūčio Mexico City, rugp. 23.— 

Trockio lavonas bus palai 
do tas Meksikoj.

1

Paskutinis gyventojų apskai- 
tliavimas rodo, kad Jersey City, 
turi virš trijų šimtų tūkstan
čių gyventojų. Per dešimtį me-

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

Jersey City, N. J.

BROOKLYNAS PASISAMDĖ 8 BUSUS

BILIETAS $1.75 J ABI PUSI

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

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

at

the

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

Tokio. — Japonija šaukia 
namo savo ambasadorius iš 
Amerikos ir daugelio kitų 
šalių; sako, reikia su jais 
pasitarti.

lie- 
šei- 

p er
tai

Jėzaus Draugijos” 
ant juodos duonos 
kavos. Gyvenau se- 
kareivinėse, Kauno 
kartu su kitais pus-

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

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

pilnai užganėdinti. Taip 
pasikalbėti. Kalbą nu- 
dirbtuvės švilpukas, vėl 
stoti darban.

Waterburietis. 680 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK. N. J.

County of Kings, to be consumed on 
premises.

CARMELO .NEMIA
Brooklyn, N. Y.

TILLIE SHAPIRO
Brooklyn, N. Y.

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 2-8842

Avenue, Borough of Brooklyn,

Slunčiame duoną per paStą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

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

Bušai Išeis Nuo Sekamų Vietų
Nuo George Stankaus Krautuves

67 Hudson Ave., Brooklyn,‘N. Y.

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

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

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

šį Pikniką Rengia

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

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

D-
9

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD W&YCH

> xl

=

ROBERT:
UPTON • 

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. J

Tarj>e •
Graliam & Manhattan Avea. •

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

. . . -W

šioj apylinkėj visos tautos, 
vasaros laiku, turi savo dienas. 
Jas rengia kunigai ir kitokį po
nai savo naudai ir politikieriai 
partijų išgarsinimui. Vieta, kur 
tuos parengimus rengia, yra ne
toli Shenandoah ir vadinasi 
“Lake Side.” Šiemet, kaip ir ki
tais metais, rugpjūčio 15 dieną 
buvo surengta lietuvių diena, 
kuri būna viena iš sėkmingiau
sių, nes kasyklos tą dieną ne
dirba. Paprastai suvažiuoja 
apie 20,000 žmonių, nevisi jie 
būna lietuviai. Panašu būna į
Lietuvos kermošių, daug viso-1 pelis baisaus skurdo, kurio bu-

negalėjai 
kaip 

pone,” “jū
sų ekselencija” ir panašiai. O 
jeigu norėjai, kad valdininkas 
atliktų kokį patarnavimą, tai 
turėjai eiti pas jį kelias dienas, 
kol prie jo prieidavai, o dide
lius ponus, tai veik negalima 
buvo matyti, o jeigu teko ma
tyti, tai drebėjai, nes ponas bu
vo pasipūtęs, taip užimtas “ar
batėle,” kad neturi laiko nei sa
vo pareigas eiti. Dabar, tai ži
noma, Lietuvoj jau nebus ponų, 
už tai ponas Budrys ir jo kole
gos taip ir verkia.

Pasakoti, kad Lietuvoj nebu
vo skurdo, tai bjauri melagys
tė. Man teko Lietuvoj gyventi 
nuo 1920 iki 1930 metų ir tą 
darbo žmonių skurdą labai ge
rai žinau. Buvau Kaune, kada 
1926 metais fašistai įvykdė sa
vo perversmą. Aš skurdau tada 
“Vaikelio 
prieglaudoj 
ir miežinės 
nose rusų 
priemiesty j 
badžiais vaikais, kurių ten bu
vo apie 150, našlaičių, kaip ir 
aš. Tai tik vienas mažas kam-

Shelton, Conn.
Iš Šios Apylinkės

Šis miestelis nedidelis, 
tuvių randasi apie šešios 
mynos. Išdirbysčių nėra 
daugiausiai, didžiausia,
Sidney Blumenthal audinyeia. 
Audžia aksomą ir pliušą. Dar
bininkų dirba apie 1,300, dau
giausiai slovakai ir ukrainie
čiai, lietuviai tik du. Aš pa
tyriau ukrainiečius, iš kurios 
vietos jie paeina, tai daugiau
siai iš tos dalies Ukrainos, ku
ri buvo po Lenkija, i.o dabar 
jau Sovietų Sąjunga atsiėmė.

Rūpinausi susipažinti su 
ir pasikalbėti, ką jie da- 
mano apie savo kraštą, 
žingeidauja sužinoti, ko- 
tautybės aš esu. Pasisa-

Važiuokite į “Laisves” 
Pikniką Busais

Paskutinis šiuom Sezonu “Laisves” naudai 
piknikas įvyks

Rugsėjo 1 September
Mikolaičio Parke, Eddington, Pa

“Shower Party”
Rugpjūčio 16-tą Elen Matu- 

levich suruošė “Shower Party” 
dėlei Elenoros Matulevich. Vie
šnių buvo arti 30, sunešdamos 
gražių dovanų. Senesnio am
žiaus moterų buvo mažai, bet 
jaunesnio—didžiuma. Elenora 
Matulevich susituoks su Anta
nu Karpičium, kurio motina 
gyvena Haverhill, Mass. Ves
tuvės įvyks 5-tą d. spalių. Ti
kimasi gero skaičiaus svečių iš 
Haverhill, Mass.

Apsivertė
Vyčių apskritys New Jersey 

valstijoj, kuriame svarbią rolę 
lošia ir Jersey City jaunieji vy
čiai, savo suvažiavime, kuris 
įvyko Lindene, apgailestavo 
Smetonos likimo. Atmenu, .kuris 
laikas atgal, kuomet vienoje or
ganizacijoje delegatas davė ra
portą, užkviečiant vyčių kuopą 
prie prisidėjimo suruošti masi
nį mitingą, užtariant Lietuvą 
nuo buvusios Lenkijos užpuoli
mų, kad parinkus aukų para
mai Lietuvos gyventojams, tai 
tuomet vyčių kuopa sakė, kad 
jų organizacija nėra politinė ir 
jų apskričio taisyklės jiems 
prie to neleidžia.

Bet kuomet Lietuvoje kuni
gams politinis gyvenimas ap
karpytas, nušluotas ant visados, 
tai New Jersey Vyčių Apskri- 

, ,. „ , , tys tas taisykles “pamiršo.” Sa-
duot.. Sako, kad .laime, kaip yQ ]aikraštyj rašo> daro išva. 

das ir protestuoja prieš dabar
tinę Lietuvos valdžią. Tenka tų 
jaunų vyčių paklaust: tai kada 
jūs savo apskričio taisykles pa- 
keitėte?

jais 
bar 
Jie 
kios
kiau, kad lietuvys, tada užsi
mezgė tarp mūsų draugišku
mas, pradėjome atviriau kal
bėtis apie dabartinę Europos 
padėtį, apie karo paliestas ša
lis. Jie klausė manęs, ką aš 
manau apie Lietuvą, kad ji 
prisijungė prie Sovietų Sąjun
gos ir ar ji nenustojo savo tau
tybės. Aš atsakiau, kad su
tinku šimtu nuošimčių su da
bartine Lietuvos liaudies poli
tika, kurios mes, darbininkai, 
troškome jau nuo senai ir nie
kados nemanėme, kad taip 
greitai tas įvyks su pagelba 
Sovietų Sąjungos. Dabar mū
sų broliams lietuviams atsida
rė plačiai durys į laisvę, civi
lizaciją, apšvietą, kultūrą, 
kas nuo liaudies buvo atimta 
per daugelį metų, kurią val
donai stengėsi laikyti tamsy
bėj. Tada ukrainietis kietai 
paspaudė man ranką ir sako:

—Dabar suprantu su kuo
mi kalbu, nes mes, ukrainie
čiai, taipgi džiaugiamės, kad 
mūsų tėvynė laisva. Gauname 
laiškus iš savo tėvynės. Rašo, 
kad tokios permainos įvyko 
prie naujos tvarkos, kokių vi
sai nebuvo galima ir įsivaiz-

sapne, jie gyveno po lenkais 
ponais valdininkais, kur bu
vo skaitomi negeistinais ko
kiais gyvūnais, buvo persekio
jami, negalėjo niekam pasi
skųsti, net susitikęs draugas 
su draugu pasikalbėti, o da
bar jau laisvi, daugiau nerei
kia rūpintis rytojum. Ligonius 
aprūpina daktarai ir suteikia 
mediciną veltui. žodžiu sa
kant, dabar pas mus saule už
tekėjo. Tokius mes gauname 
laiškus iš savo tėvynės. Jie 
kviečia mus atvažiuoti į sve
čius, kaip tik karas pasibaigs. 
Ir mes tokiomis permainomis 
esame 
tenka 
trauke 
įsakąs

Argi nenuostabu, kad neku- 
rie katalikai mūsų mieste kei
kia ir meldžiasi ir vėl keikia 
dabartinę Lietuvos valdžią, ypa
tingai Rusijos Sovietus. Ta- 
čiaus, tikrų. faktų apie padėtį 
Lietuvoje nežino. Žino tik tiek, 
kiek prisiskaito klerikalų 
“Amerikoj” būk sušaudyta, iš
tremta, keliolika Pūkštančių 
Lietuvos piliečių. į Gailisi kuni
gų, kuriems algų nemokės. Gai
la, kad įvesta civile metrikaci
ja. Gaila, kad pakelta užmokes
tis, kaip fabrikų, taip ir ūkių 
darbininkams. Gaila, kad kiek
vienas bežemis ar mažažemis 
gaus sklypą dirbamos^žemės. 
Bet už vis didžiausia katali
kams '“nelaimė” Lietuvoje, kad 
jau kunigų rojus Lietuvoje pa
sibaigė.

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 651 
Manhattan ‘ __ "
County of Kings, to be consumed on the 
premises. _ _ _ _

651 Manhattan Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 470 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH GOODMAN
131 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 782 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 459 
Stone Ave., .Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

IKE CHESSIN and ABE LIFSHITZ 
D. B. A. Chessin’s Delicatessen

Stone Ave. *• Brooklyn, N. Y.459

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 995 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 107 of the Alcoholic leverage Control 
Law at 407 Court Street, Borough of Brook
lyn, 
the 

i VA1V1
407 Court' Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 753 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2414 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID B. COSTELLO
2411 Ralph Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1796 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING BRATSKIER 
d-b-a Better Dairy

Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.1796

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2353 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1648 
J 1th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to lie consumed off the premises.

EI.FRIEDE SAVARESE
1648 11th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1734 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR RIVELES
1734 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.'

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11031 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 132 
Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MAX PILLINGER
(Max’s Buffalo Food Center)

Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y.132

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11061 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1009 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NATHAN SPINDELL & 
SAMUEL SPINDELL 

(Tilden Dairy)
1009 . Flatbush Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1625 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2293 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH BRAUNSTEIN
2293 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

■a

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

TRADE FT IN FOR A I 
lyJEWELJ 
Bulovą!

Visokiausių Rūsių 
ŽIEDAI

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimai, 
PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 
IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

DR. L. ZINS
110 East 16 St. N. Y

Tarp Union Square ir Irving PI.

VALANDOS: 9 A. M.—8 P. M.: 
Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.



Šeštas pudlapis

Taikos Kongreso Reikalai 
Tarp Lietuvią

Brooklyno lietuvių progresy- 
vės organizacijos siunčia de
legatus į Taikos Kongresų, ku
ris įvyks rugpjūčio 31-mą ir 
rugsėjo 1-2 dienomis, Chicago, 
Ill. Išvažiuos rugpjūčio 29 d., 
6 vai. iš ryto, automobiliais. 
Lauks pas “Laisvės” raštinę, 
427 Lorimer St. Delegatai įsi- 
tėmykite išvažiavimo laikų ir 
vieta. Pinigų už kelionę atsi
neškite dešimkę ir automobi- 
liaus vairuotojui užmokėkite 
iš anksto. Pasiimkite manda
tus su sekretoriaus parašu, be 
to nepriims kongresam

Organizacijos, kurios dele
gatams neįdavėt pinigus, pri- 
duokit “Laisvės” raštinei, pa
žymint, kad perduotų delega
tų organizavimo komisijai.

Paėmusieji blankas parink
ti aukų delegatų pasiuntimo 
lėšoms, tuojau gražinkite de
legatų org. komisijai.

Komisija.

Lankėsi “Laisvėje”
' šeštadienio ryta

“Laisvės” ir LDS
draugė Sherbinienė iš 
Rocks, Pa. Atvykusi 
na.

Iš Hudson, Mass., 
Jokūbas Jeskevičius, 
hamtono, N. Y.,—Viktorija 
Zmitraitė, iš Rochester N. Y., 
Rožė Černiauskienė ir Vikto
rija Bulienė. Visi atvykę į 
LDS Seimą ir kitas iškilmes. 
Su rochesterietėmis viešniomis 
lankėsi Geo. ir Lucy Adams 
ir motina Marijona iš St. Al
bans, L. L, d. Černiauskienės 
giminaičiai.

Kada šie žodžiai pasieks 
skaitytojų, brooklyniečiai jau 

' būsime susilaukę svečių šim
tais, kadangi, kaip girdėta iŠ 
vėliausių pranešimų, gautų 
penktadienio popietį ir šešta
dienio ryta, didžiuma delega
tų ir svečių pasižadėjo pribūt 
šeštadienį ir sekmadienį.

Tūli, vykstantieji tik į me
nininkų suvažiavimų ir Dainų 
Festivalį, įvyksiančius rugpjū
čio 30-ta ir 31-mą, atvykinės ir 
per visų savaitę, štai-vienas iš 
Jokių pranešimų :

“Pasimatysim Meno Sąjun
gos Suvažiavime ir koncerte. Į 
koncertų atvažiuoja Laisvės 
Choras su visa kapelija, tai 
y*ra—Stygų Orkestrą.

“Ona Visotskienė, 
Hartford, Conn.”

Meno Sąjungos Dainų Fes
tivalis bus šio mėn. 31-mos va
karų, Labor Lyceum salėje, 
Brooklyne.

Samdytojai Atsisakė 
Tartis su Unija

«

Merchant Truckmen’s Biu
rui atsisakius tartis su išvežio- 
tojų-Teamsters Brolijos 807-tu 
Lokalu, AF of L, atmetė vi
sus unijos reikalavimus, kurie 
buvo išstatyti sąryšyje su nau
jo kontrakto pasirašymu. Jei 
ir toliau nesitars, apie rugsė
jo pirmų tikimasi išvežiotojų 
streiko, kuris paliestų 10,000 
trokmanų.

Edward Brodowski iš St. 
George, S. L, nuteistas 30 die
nų sunkiųjų darbų kalėjimo 
už stojimų į fizinius egzami
nus vieton brolio, norinčio 
gaut valdiškų darbų.fe

f V
M '

*

Fred Baars, 13 metų berniu
kas, dalinai pėsčias, dalinai 
pasivėžindamas, atėjo su sa
vo šuneliu iš Richmond, Va. 
Jis sulaikytas policijos ir praT 
nešta tėvams.

Tūlas pakeleivis,... užsiregis
travęs viešbutyje ' Biltmore 
“Larry Crosby”, ' aktoriaus 
brolio vardu, tapo nuteistas 5 
mėnesius kalėti, bet nuo bau
dos atleista^.

a i

a
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F. W. SHAUNS

Tel. Virginia 7-4499
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NOTARY 
PUBLIC

Willkie svečiavosi pas ar- 
chivyskūpą Spellmaną, N. Y.

Lo- 
su-

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

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

Kiekvienų subatų 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterims. Nedė- 
liomis a t d a r«a s 
nuo 1 valandos 
dienų iki vėlai.

Mezgėjų Unijos 155-to 
kalo nariai užgyrė unijos 
tartį su firmomis. Apart kit
ko, gauna savaitę vakacijų su 
alga.

REIKALAVIMAI
Reikalingi vyras su pačia prižiū

rėjimui 30 šeimynų apartmentinio 
narfto. Kreipkitės: 85 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y. Klauskite: M. Rosen.

(200-207)

RANDAVOJ1MAI
Pasirandavoja 2 fornišiuoti kam

bariai, 3 lovos. Tinka ir vedusiem, 
tik pageidaujama be vaikų. Jei pa
vieniai, tai vyrai ar merginos galė
tų gyventi trys. Yra visi patogumai. 
Kreipkitės 130-26 — 115th St., Ozo
ne Park, N. Y. ' (199-201)

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

(SHALINSKAS) *

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo au*> 
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Einančioj reakcinio buvusio 
unijos viršininko Scalise bylo
je aiškinta, kad jo lėšos buvu
sios $140 per dieną, arba 
$149,332.73 per 35 mėnesius.

* i

LietuviŲ Kuro Kompanija ,
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų 
“burner” arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. 
Maloniai suteikiame aprokavlmus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
t Telefonas EVergreen 7-1661

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

MATTHEW P< BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams ĮstaigaNew Wko^<M^2lnioi

ir Flushing sto-

Teis Policijos Kapitoną

MIRĖ

Pirmieji SvečiaiS-

Valgykite
MEDŲ

J. BALAŽENTIS, Manager

Kaina 75c Kvorta

^yyilbįllW|Įįįili|lliin ■<UU&
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aplankė 
įstaigas 
McKees 

seimuos-

bus bene vienas 
šeiminių pažino
jau bus pribuvę 

ir svečiai, šo-

Pereitą penktadienį pirmie
ji pribuvo viena mašina chica- 
giečių LDS delegatų, taipgi 
rochesteriečiai delegatai.

lankėsi 
iš Bing-

Šis balius 
iš didžiausių 
nių, kadangi 
/visi delegatai
kius, kaip žinia, mėgsta jau-

M. Grich, 47 m., nuteistas 
15 metų kalėti ir užsimokėti 
$100 baudos už laikymų na
muose nelegalio 150-ties galio
nų talpos alkoholiui varyklio.

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

kitės juomi.

. šokiams grieš Johnny Ne
vins orkestrą. Pradžia 8:30 
vakaro.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold -5xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. KaŠkiaučius

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Sveikina LDS Seimo delegatus ir nori susipažinti su jais! 
i • •
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

Čia užėję tikrai.jausitės patekę į tinkamų vietų ir 
atsilankysite dažniau. 

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
' GERI STEIKAI IR KITI VALGIAI

1 Si vieta yra skersai gatvės nuo “Laisvės”, ant kampo 
Lorimer ir Ten Eyck Streets

49 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
.. Tel. EVergreen 8-8520 <

TEN EYCK BEER GARDEN
J. TURAUSKAS, Savininkas.

Šiandien Šaunusis LDS Šeiminis 
Balius, 16-18 Manhattan Avė.
Pirmos Lietuvių Darb. Su

sivienijimo Seimo dienos vaka
rų, pirmadienį, rugpjūčio 26- 
ta, įvyks šaunus balius didžio
joj Central Palace salėj, 16-18 
Manhattan Av. (netoli Broad
way), Brooklyne. Vieta ran
dasi prie BMT Jamaica linijos 
tarp Lorimer

Malioriai Jau Padėjo 
Darbo įrankius

Pereita penktadienį 12,000 
maliorių padėjo savo darbo 
įrankius iki kol vėl bus sąly
gos juos naudoti. Nors strei
kas oficialiai prasideda tik 
rugpjūčio 26-tą, tačiau penk
tadienį jie jau buvo tam pilnai 
pasiruošę. Niekas nepasiliko 
darbe, niekas nesutiko dirbti 
viršlaikius, visur darbas susto
jo 4 vai. po pietų.

Lietuvis Kongrese Reikalin
gas Esąs tam, kad Amerika 

Smetonininkam Atgautu 
Lietuvą

Brooklyno smetonininkų su
darytas komitetas išrinkt ad
vokatą William J. Drake-Dra- 
gūną į kongresą republikonų 
(Willkie partijos) tikietu, sa
vo agitacijoj, pagaliau, pasisa
kė ir to tikslą. Esą, Lietuvoje 
negalėsiąs atsisteigti fašizmas 
fre Amerikos pagalbos, o kad 
tą pagalbą gauti, reikalingas 
esąs lietuvis kongresmanas. 
Tūlas komitetninkas, pasirašęs 
J. E. S., kunigų laikraštyje 
“Amerikoj” šitaip aimanuoja:

“. . .Tik lietuvis kongresma
nas tinkamiausiai ir geriausiai 
galės šioje pasaulio akį trau
kiančioje tribūnoje, Amerikos 
kongrese, iškelti pavergtai Lie
tuvai daromas skriaudas. Eu
ropos žiaurusis karas tiek nu- 
terios Europą, kad ji galės at
sikurti tik Naujojo Pasaulio- 
Amerikos kūrybingosios para
mos pagalba. O kada Ameri
ka imsis tokio uždavinio, o ji 
būtinai imsis, tai labai svar
bu, kad kongrese, Amerikos 
vyriausioje vietoje, sėdėtų ir 
lietuvis kongresmanas...”

Reiškia, lietuvis Drake, anot 
to pono, reikalingas kongrese 
tam, kad Amerika pagelbėtų 
Lietuvoj “atsikurti” fašizmui. 
O visų reakcininkų, -kaip ži
nia, vienintele viltis to atsiek
ti glūdi tik sustiprinime An
glijos imperialistų interesų, 
siunčiant ten Amerikos kari
nę pagalbą, o jau paskui, 
kraujo krikštu—karo liepsno
se—duot ir Lietuvai naujų fa
šistinį krikštų, “atkurti” ten 
fašizmų ir atgauti tūliems 
“biedniems” Amerikos smeto- 
nininkams pelnus už Šerus, 
įdėtus į tūlas Lietuvos ben
droves. T-as.

Moteriškė Prašė Pasigailėti 
Ją Suraižiusio Vyro

Mrs. Theresa St. George, 39 
m., motina penkių vaikų, sto
vėjo prieš teisėjų ir maldavo 
nebaust jos vyro, kuris jai bu
vo perpjovęs gerklę taip, jog 
reikėjo 35-kių diksnių gerklę 
susiūt. Nuo pjūvio ir dabar 
dar matėsi ilgas randas. Ta
čiau teisėjas vyrų vistiek nu
teisė nuo 6 mėnesių iki 3 metų 
kalėti.

nimas. O toji lengvutė įžan
gos mokestis—35 centai—pri
einama visiems. Taigi, čion 
dalyvaus ne tik svečiai ir su
augę vietiniai, bet ir skaitlin
gas brooklyniečių jaunimas, 
kad linksmai praleist vakarą 
ir susipažint su iš visos pla
čios Amerikos suvažiavusiais 
jaunais LDS veikėjais ir spor
tininkais.

Ridgewoodo Prakalbu 
Rengėjai Sako:

“Gerbiami lietuviai! Ridge- 
woode retai prakalbos įvyks
ta, o dabar pasaulyje yra 
daug svarbių klausimų. Lietu
voj jau nauja tvarka. Valstie
čiams išdalino ponų žemes. 
Pasaulyje karas nemažėja, bet 
jis grūmoja įtraukti ir kitas 
šalis. Ar dabar Lietuva yra 
saugi nuo karo? šiais klausi
mais kalbės geras kalbėtojas, 
“Vilnies” redaktorius, Vincas 
Andriulis.

“Sveikatos klausimais kal
bės daktaras D. M. Palevičius, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo, vienos iš didžiųjų lietu
vių organizacijų, daktaras 
kvotėjas.

“Mes turime progą išgirsti 
šias svarbias prakalbas. Atei
kite visi, kurie . matysite šį 
garsinimą ir praneškite apie 
tai savo pažįstamiems. Pra
džia 7 :30. Įžanga visiems vel
tui.” ,

Prakalbos bus jau rytoj) an
tradienį, rugpjūčio 27-tą, 147 
Thames St.

Policijos centre apklausinė
tas John J. Mooney, buvęs 
Empire Blvd, stoties kaman- 
dierius. Jis patrauktas atsa
komybėn kaltinimu .neprižiū
rėjus policistų vedamų sąskai
tų kaucijoms sumokamų ir iš
mokamų pinigų. Jis kaltu ne
prisipažino. Bus teisiamas rug
sėjo 13-tą.

Jam skundas iškelta pasė
koj specialio prokuroro Amen 
vestų tyrinėjimų, kuriais 10 
policijos leitenantų buvo pra
varyti arba priversti rezignuo
ti iš tarnybos, o vienas nu
baustas sumokėt dešimties die
nų uždarbį už nereguliaru
mus su kaucijomis.

L. Wooten, Jamaica, įsigijęs 
nauja mašinų, pasikvietė dvi 
drauges pasivažinėti, krikšty
noms, kurips baigėsk.pfas' dak
tarų, mašinai susimušus su ki- 
tą.tyr f Ji -

Gaukite “Laisvei” naujy,. 
skaitytojų.

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” of i-, 

sų ir apsirūpinkite su 
medum.

Liuteriečiai Prašo Jsitėmyti 
Ją Būsimą Bankietą

Gerbiamieji Bruklyniečiai!
Dr. Martino Liutherio Drau

gija rengia didelę ir skania 
yakarienę, ir šokius, 2 d. lap
kričio, Lietuvių Piliečių Kliu- 
be, 280 Union Avė., Brookly
ne, N. Y. Taigi, visų draugijų 
prašome viršminėta diena nie
ko nerengti, bet ateiti į mūsų 
garsiąja vakarienę ir persitik- 
rint, ar mūsų draugija, kuri 
yra pusėtinai sena ir darbšti, 
atliks savo prižadėjimų su savo 
gardžiais valgiais ir gėrimais 
užganėdint dalyvius. Mes iš kal
no jums užtikrinam, idant kiek
vienas mūsų vakarienės daly
vis pavalgęs, įsigėręs, prie gra
žios muzikos pasišokęs,, jau
sis, kad jis grįšta į namus iš 
lietuviškos įstaigos ir pilnai 
patenkintas.

Rengimo Komitetas.

Salemi įkaitintas 
Žudystėje

Peter Salemi formaliai įkai
tintas nužudyme Friedos 01- 
sen’iūtės. Jisai prisipažinęs 
žudystę papildęs įtūžęs, kad 
jinai nesutiko pasiduoti jo už
gaidoms.

Olsen’iūtė, kaip pasakoja 
jos kaimynai, buvusi rami 19- 
kos metų mergina. Jinai sa
kydavusi, kad ji Su bile kuo
mi draugauti nepaiso, ji lau
kianti tokio, kurį galėtų my
lėti, kuris būtų rimtas, ir norė
tų ją vesti. Matomai, jinai to
kiu palaikė Salemi. Bet jisai, 
32 m. vyras, gyvendamas su 
kita, nuo vyro atsiskyrusia mo
teriške, savo praktika vilioji
me merginų-mpterų panaudo
jo niekšiškai ant jaunuolės 
atakai ir žudyštei.

Mergina dirbo Norvegian li
goninėj, 46th St., o gyveno su 
šeimyna, 255 46th St.

Prisipažinęs, Salemi pasako
jo, kad merginai nuo jo pa
bėgus iš mašinos, jis ją vaikė
si po aukštą žolę ir daužė 
kumščiu, o paskui pribaigė su 
muterkoms , raktu. Užmušęs, 
kad išvengt arešto. Paskui jis 
dar du kartu buvęs nuvykęs 
pažiūrėt lavono, ir apdeginęs 
užpylus su gasolinu.

Augustas Hintza pranešė, 
kad mirė Jieva Liutkevičienė, 
gyvenusi Windsor, Conn, Ji 
mirė 18 d. rugpjūčio, palaido
ta laisvose kapinėse.

Velionė buvo laisva, pažan
gi, rėmėja darbininkiško ju
dėjimo. Augustas Hintza, jos 
pusbrolis ir kiti brooklyniečiai 
jos giminės reiškia apgailes
tavimų jos mirties ir reiškia 
užuojautų velionės vyrui Pra
nui Liutkevičiui.

Jos atminčiai, Aug. Hintza 
aukojo $1 paramai dienraščio 
“Laisvės”. " ,

lint WW W W WW W W WW ww WW WW WW WW WW WW WW WW WW MW WW WW WW WW WW WW WW WW

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

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

\ •

, ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Virėjy Antspaudavimas 
Atidėtas

New Yorko policijos virši
ninko Valentine įsakymas nu
imti pirštų žymes visų nakti
nių kliubų darbininkų, uni
joms ėmus aiškinti neįstaty- 
miškumų to įsakymo ir ener
gingai veikti, laikinai padėtas 
lentynon. Kaip ilgai jis ten 
bus, sunku pasakyti. Iš ' poli
cijos unijistams užtikrinta, 
kad niekas nebūsiąs antspau
duotas bent iki kol viršininkas 
nesugrįšiąs iš vakacijų.

Pradėtas Naują Namą 
Projektas

Naujas pigiomis rendomis 
namų projektas — Kingsboro 
Houses —, prie Pacific St. ir 
Rochester Ave., bus pradėtas 
statyt lapkričio 1-ma. Atkasi- 
nėjimo darbai jau perdėti, šis 
projektas lėšuos $3,013,000.

Telephone 
STagg 2-5043

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.

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

LietuviŲ RakandŲ Krautuve
Parduodame Įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tei ev 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai




