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

Pastebėjau, kad klerikalų, 
fašistų ir menševikų spauda 
netalpina Lietuvos žinių 
agentūros “Eltos” praneši
mų. Deda pranešimus “Lie
tuvos konsulato”. O tas 
“konsulatas” žinias gauna 
iš Berlyno. Tuose .praneši
muose kukuojama apie “bai
sų terorą” Lietuvoje.

Tokia politika yra akla. 
Tie laikraščiai dabar savo 
skaitytojus laiko tamsybėje 
apie jų gimtinį kraštą. O 
tabi krašte naujas gyveni
mas gražiai bujoja.

Mūsų pažangioji spauda, 
ypatingai dienraščiai “Lais
vė” ir “Vilnis”, puikiai ap
tarnauja savo skaitytojus 
žiniomis iš Lietuvos. Jie tik
rai laimingi. Jie šviečiasi, 
kai Lietuvos priešų spaudos 
skaitytojai skursta nežinio
je.
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LIETUVOJ, LATVIJOJ IR ESTONIJOJ 
ĮVESTA TARYBINE KONSTITUCIJA; 

PERTVARKYMAI VALDŽIOSE
Seimas Išrinko Paleckį Veikiančiuoju Lietuvos Preziden
tu, Baranauską Aukščiausios Tarybos Pirmininku; Ged

vilą Liaudies Komisarą Tarybos Pirmininku 4

LDS Turi 9,000 Narių, 
Per $329,000 Turto

JUNGTINIU VALSTIJŲ SENATAS DUO
DA PREZIDENTUI GALIĄ SIŲST AR
MIJĄ j CENTR. IR PIETŲ AMERIKĄ

Iki gruodžio 26 dienos vi
si nepiliečiai ateiviai turi 
užsiregistruoti. Toks yra 
įstatymas ir jį reikia išpil
dyti. Neišpildžius, paskui 
gali žmogus pakliūti į viso
kius nesusipratimus. Ge
riau to išvengti, tuojau už
siregistruojant.

Be to, nepiliečiai ateiviai 
turėtų stengtis tapti pilie
čiais. Nėra jau taip sunku 
gauti pilietines popieras. 
Tiesa, reikia atlikti tam tik
rus formalumus ir dar ke
letą dolerių užmokėti, bet 
tas neturėtų sulaikyti nuo 
pilietybės.

........... . S ♦

Londonas ir Berlynas jau 
pleška. Iš dangaus “priešų” 
orlaiviai sėja ugnį ir mirtį.

Žalos padaroma labai 
daug. Viena gerai pataikyta 
bomba gali sugriauti milži
nišką pastatą ir uždegti vi
są miesto kvartalą.

Reikia pripažinti tą fak
tą, kad Vokietija nebegali 
didžiuotis viešpatavimu ore. 
Anglija gerai atsimoka. Ma
tyt, Anglija orlaiviais jau 
gerai apsirūpinus.

Kaunas. — Lietuvos sei
mas rugpj. 26 d. priėmė 
naują, socialistinę konstitu
ciją. Tą pačią 'dieną Latvi
jos ir Estonijos seimai taip
gi įvedė socialistines tary
bines konstitucijas. Seimai 
visų šių trijų Baltijos res
publikų vienbalsiai ir su di
džiu entuziazmu užgyrė 
naująsias konstitucijas.

Lietuvos seimas nuo tos 
dienos persitvarkė į laikiną
ją Aukščiausią Tarybą, kuri 
veiks, iki bus pravesti nau
ji rinkimai pagal dabar pri
imtą socialistinę konstituci
ją. Latvijos ir Estonijos sei
mai nuo šiol taipgi veiks 
kaipo Aukščiausios Tarybos 
iki naujų rinkimų.

Kauniečiai su džiaugsmu 
sveikino pastaruosius Lietu
vos seimo tarimus, sakyda
mi, kad šie tarimai “atver
čia naują lapą lietuvių tau
tos istorijoj.”

M i n į s t e ris pirmininkas 
Justas Paleckis išrinktas 
veikiančiuoju p r e z i d e n tu 
Lietuvos Respublikos.

Seimo atstovas Baranaus
kas vienbalsiai išrinktas 
pirmininku laikinosios Auk
ščiausios Tarybos. Atstovas 
Gedvilas paskirtas pirmi
ninku Liaudies Komisarų 
Tarybos, ir jam pavesta su
daryt socialistinę tarybinę 
valdžią.

Seimas
sprendė perkelt Lietuvos 
sostinę iš Kauno į Vilnių, 
Šalies vyriausybė turės ga
lutinai persikraustyt į Vil
nių iki kitų metų gegužės 1 
dienos.

Estonijoj seimas išrinko
atstovą Sassi pirmininku šalies agentas?

laikinosios Aukščiausios Ta
rybos, o kitą atstovą J. 
Lauristiną — pirmininku 
Liaudies Komisarų Tary
bos.

Latvijoj seimo atstovas 
Briedis išrinktas pirminin
ku laikinosios Aukščiausios 
Tarybos, o atstovas Lacis— 
pirmininku Liaudies Komi
sarų Tarybos.

vienbalsiai nu-

Bethlehem Steel korpora
cija pakėlė savo mažiausia 
apmokamiem darbininkams 
algas. Nustatyta minimum 
alga 62 ir pusės cento va
landai. Tuo pakėlimu laimės 
septyni tūkstančiai darbi
ninkų.

Už algų pakėlimą visas 
kreditas priklauso C. I. O. 
unijai. Tą pripažins visi, ku
rie žino šitos plieno korpo
racijos istoriją. Ji nusilei
džia tik tada, kai organizuo
ta pajėga paima ją už ger
klės.

Anglijos Agentas Paish 
Sako: “Aš įtrauksiu 
Ameriką j Šį Karą”
Washington. — Kai sena

te buvo svarstomas sumany
mas dėlei verstino kareivia
vimo, senatorius Wheeler 
pareiškė, kad Anglijos po
nas Sir George Paish agi
tuoja senatorius ir kongres- 
manus įvelt Jungtines Vals
tijas į Anglijos karą prieš 
Vokietiją. Paish sįakė sena
toriui Wheeleriui:

“Tai aš pasidarbavau, kad 
Jungtinės Valstijos buvo 
įtrauktos į praeitą karą. Aš 
dabar važinėsiu su prakal
bomis per visas Jungtines 
Valstijas. Aš įtrauksiu šią 
šalį ir į šį karą.”

Sir George Paish rugpj. 
16 d. lankėsi pas prezidentą 
Rooseveltą. Be kitko, jis 
įkalbinėja kongresmanams 
ir senatoriams tuojau nu- 
tart pervest Anglijai 50 se
nesnių Amerikos karinių 
laivų-naikintuvų. •

Senatorius Wheeler klau
sė: Kodėl tas ponas neužsi
registruoja kaip svetimos

Brooklyn, N. Y., rugpj 27. 
—Posėdžiaujame jau antra 
diena. Išklausyta visi rapor
tai, delegatai entuziastiškai 
priėmė raportus, džiaugiasi 
LDS augimu nariais ir fi
nansais.

Prezidentas R. Mizara sa
vo raporte pabrėžė, kad 
LDS turi 9000 narių, bet jis 
skaito apsileidimu kuopų or
ganizatorių, kad su 10 me
tų jubilėjūm LDS neturi 
10,000 narių.

Prezidentas reiškė didelio 
džiaugsmo, kad LDS turi 
arti trečdalį Amerikoje gi
musių suaugusių, jaunimo ir 
vaikų, tai būtų apie 3000 
amerikoniškosios 1 i e t u v ių 
generacijos. Prezidentas sa
ko, kad čia gimęs jaunimas, 
kuris pačioje pradžioje įsto
jo j LDS, gražiai laikosi or
ganizacijoje ikį šiol. “Jie da
bar jau suaugi vyrai ir 
moterys, daugelio iš jų vai-

kai jau yra nariais LDS. 
Tai jau antra Amerikos lie
tuvių generacija auga mūsų 
LDS organizacijoje.”

Prezidentas Mizara įrodi
nėjo, kad LDS auga daug 
sparčiau nariais ir finansais 
už SLA ir SLRKA. Jauni
mu LDS juos pralenkė. Ap- 
švietos atžvilgiu irgi LDS 
senuosius Susivienijimus 
pralenkė.

Sekr. J. Siurba raporta
vo, kad LDS turto turi 
$329,021.32. Visi investmen- 
tai saugūs, pomirtinių ir pa
šalpų fondai stiprūs.

Įstatų Komitetas savo ra
porte rekomenduoja pakelti 
pašalpas. Tas komitetas pa
tiekė konstitucijai pataisy
mą dėl- pašalpų pakėlimo.

Delegatai pavyzdingai 
lankosi sesijose, atydžiai da
lyvauja ' diskusijose. Ištisi 
raportai telpa šios laidos 
viduriniuose puslapiuose.

Iš LDS 5-to Seimo

Senatoriai Nutarė Verstinai Imt į Armiją po 900,000 Vyry 
per Metus; Atmetė Pataikymą, kad Šios Šalies Armija

Tarnautą Tiktai Jungtinių Valstiją Žemėse
Washington. — Jungtinių tik vienus metus. 

Valstijų senatas naktį iš 
rugpj. 26 į 27 d. vienbalsiai 
nutarė įvest verstiną karei
viavimą vyrams nuo 21 iki 

metų amžiaus, bet nus
prendė, kad taikos laiku tu
ri būt draftuojama į karinę 
tarnybą ne daugiau kaip po 
900 tūkstančius vyrų per 
metus. Jie turėtų tarnaut

Dies Reikalauja Užd
raust Komunisty, Vo
kiečių ir Italų Veikimą
New York. — Kongres- 

manas Dies, pirmininkas 
kongreso komisijos, “tyri
nėjančios prieš-amerikinius 
judėjimus,” pareiškė

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 3-čio Apskričio 
pirmininkas M. Dobinis ati
darė LDS 5-t|a. seimą 10:45 
vai. dieną rugpj. 26. Tarda
mas keletą žodžių, jis pa
kvietė LDS prezidentą Ro
jų Mizara užimti seimo pir
mininko vieta. 

c

Mizara, užimdamas pir
mininko vietą, pakvietė Pal- 
toną iš Clevelando, kaipo 
choro pirmininką, ir jam 
vadovaujant, buvo sudai
nuotas Amerikos himnas.

R. Mizara savo kalboje 
apibrėžė LDS istoriją, pri
durdamas, kad New Yor- 
kas yra įdomus miestas, su 
kuriuo delegatai galės susi
pažinti. Jis taipgi pabrėžė, 
kad Brooklyno lietuviai 
abelnai ir biznieriai malo
niai ir svetingai priims de-

legatus. Po to, Mizara pa
kvietė centro sekretorių J. 
Siurbą iššaukt delegatus, 
kurife atstovauja kurias 
LDfkuopas. ‘ - .. .  ‘

Į mandatų komisiją pir
mininkas Mizara paskyrė 
Stripeikaitę iš Clevelando, 
Olsoną iš Bostono ir Slan- 
čiauską iš Chicagos.

Kol mandatų komisija 
tvarkė mandatus, R. Mizara 
pakvietė sekamus delegatus 
pakalbėti: Seną Vincą (Jak- 
štį) iš Gibbstown, N. J.; S. 
Yušką iš Chicagos; V. Zmit- 
raitę iš Binghamtono, N. 
Y.; St. Palevičių iš Herrin, 
Ill.; Salaveičiką iš Chica
gos; A. Vasarį iš Montello, 
Mass.; P. Yočionį iš Det
roito, Mich.; Keistutį Mi- 
chelsoną iš Brooklyno, N. 
Y.; Rainį iš Philadelphijos, 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

j Senatoriai sakė, kad re- 
ikrutuojant po tiek vyrų 
kasmet, iki 1945 metų gegu
žės mėn. vidurio susidarys 
4 milionai kariškai lavintų 
žmonių šioje šalyje.

Senatas 67 balsais prieš 
4 priėmė senatoriaus Lodge 
pataisymą, kuris reikalavo, 
kad vyrai paimti į verstiną 
karinę , tarnybą neturi būt 
siunčiami į kitus kraštus, 
apart Amerikinio Žemyno. 
Tad šis pataisymas palieka 
prezidentui galią siųst re
krutuotą kariuomenę j Cen- 
tralinę ir Pietinę Ameriką 
ir j Kanadą.

Demokratas senato rius 
Clark iš Missouri buvo įne
šęs pataisymą, kad šios ša-

čia lies armija turėtų tarnaut 
rugp. 26 d., kad jis tuojaus’tiktai Jungtinėse Valstijose 
rašys laiškus prezidentui ir joms priklausomose žemė- 
Rooseveltui ir republikonų se, bet niekur svetur. Jo pa- 
kandidatui į prezidentus 
WiUkie’ui. r e į k a 1 audamas 
uždraust Komunistų Parti
ją ir Vokiečių Bunda (sąry
šį) ir visas politines orga
nizacijas, turinčias ryšių su 
komunistais ar su Bundu. 
Jis vadino tokias organiza
cijas svetimų kraštų agen
tais.

Dies sakė: \vis tiek, ar 
prezidentu būtų Rooseveltas 
ar Willkie, prezidentas turi 
pasidarbuot nuslopint ko
munistų, vokiečių ir italų 
fašistų propagandą. Dies 
ypač apgailestavo, kad jie 
stengiasi sulaikyt Jungtines 
Valstijas nuo kariškos pa
ramos Anglijai.

Pasak Dieso, tai Jungti
nėse Valstijose esą 2 milio
nai komunistų rėmėjų.

Iii 
taisymą senatas atmetė 39 
balsais prieš 32.

L Lietuviai Nepiliečiai, Lai
ku Užsiregistruokite!

Nuo rugpjūčio 27 d. pra
sidėjo nepiliečių ateivių re
gistravimas ir pirštų nuos
paudų traukimas Amerikos 
paštuose ir kai kur viešose 
mokyklose. Registrą cijos 
laikas tęsis 100 dienų, iki 
gruodžio (December) 26 d.

Patartina nepavėluot už- 
siregistruot. Nes kurie pa
vėluos, bus baudžiami kalė
jimu ir pinigiškai, ir net ga
li būt deportuOti iš Ameri
kos.
—

Vokiečiu Orlaiviai Įnirtusiai

"Pravda" Lemia Sparčią Pažangą Socialistinei
Lietuvai, Latvijai ir Estonijai

^Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo seimas eina gra
žiu, pakilusiu ūpu.

Tam yra dvi priežastys. 
Viena, tai ta, kad delegatai 
žino, jog jų organizacija 
stovi gerai, auga gražiai. 
Ypač savo jaunimu LDS 
gali didžiuotis.

O antra priežastis, tai iš 
Lietuvos atpūtę nauji vejai. 
Ten nebeliko Smetonos kru
vinojo režimo. Gimė nauja, 
laisva darbo Lietuva. Lietu
vio širdis plaka smarkiau.

Roma, rugpj. 27. — An
glų orlaiviai kartotinai pa
taikė bombomis į italų or
laivių, tankų ir automobilių 
fabrikus Turine.

Maskva. — “Pravda,” So
vietų Komunistų Partijos 
dienraštis (rugp. 26 d.), ra
šo apie naujo gyvenimo kū
rimąsi Socialistinėse Lietu
vos, Latvijos ir Estonijos 
Tarybų Respublikose:

“Dar visai trumpas lai
kas, kai Lietuvos, Latvijos 
ir Estonijos žmonės pradė
jo naują tarybinį (sovieti
nį) gyvenimą, o kūrybos 
darbas jau eina • visais ga
rais tose šalyse, išlaisvinto
se iš kapitalistų jungo. Di
džiosios pramonės ir bankai 
suvalstybinti. Aštuonių va
landų darbo diena įvesta 
fabrikuose ir dirbtuvėse.”

Žemė virš 30 hektarų 
(75 akrų) dalinama beže
miams ir mažažemiams val
stiečiams.

“Tarybų valdžia tuose 
Baltijos kraštuose panaiki
no visus senus taksus, sko
las ir nuomas - rendas, kas

sunkiai slėgė dirbančius 
valstiečius.

“Lopšeliai darbininkų vai
kams atidaromi puikiuose 
rūmuose fabrikų savininkų, 
kurie pabėgo iš savo šalies.

“Tallin'ne, Estonijoj, pla
nuojama pradėt statyt dar
bininkams namus.

“Vilniuje kuriama valsty
binis dramos teatras ir vals
tybinis filharmonijos ir sim
fonijos orkestras. Atidaro
ma kliubai fabrikuose ir 
dirbtuvėse, poilsio namai ir 
naujos mokyklos.

“Darbo žmonės taip daug 
reikalauja politinės litera
tūros, kaip dar niekad pir
miau.

“Lietuvos, Latvijos ir E's- 
toni jos seimai priėmė nau
jas konstitucijas, pagrįstas 
Staliniškąja K o n s t i tucija, 
kuri užtikrina Sovietų Są
jungos darbo žmonėms

gauti apšvietą ir aprūpina 
senatvėj, su lygybe visų 
tautų žmonėms.

“Atsižvelgiant j ypatingą 
padėtį šių naujų Tarybinių 
Respublikų, pavyzdžiui, kon
stitucija Lietuvos Respubli
kos pareiškia, kad greta so
cialistinės ekonomijos san
tvarkos yra leidžiama pri
vati ekonomija - ūkis atski-

Anglų Lėktuvai Bombardavo 
Vokiečiu Valdžios Rūmus
London, rugp. 27. — An

glų orlaiviai bombardavo 
patį Berlyno centrą, taiky
dami į vokiečių valdžios rit
mus. Nesakoma, ar pataikė 
į bet kurią Berlyno valdžios 
įstaigą. Jie taipgi sprogdino 
ir degino fabrikus, orlaivių

teisę 
teisę

stovyklas ir kitus kariškai 
svarbius įrengimus įvairiose 
Vokietijos dalyse.

riems valstiečiams, amati
ninkams ir mažoms priva- 
čioms/pramonėms ir preky
bos įstaigėlėms tokiose ribo
se, kokias nusako įstaty
mai. Tatai sumuša išmis- 
lus, kuriuos skleidė likučiai 
Smetonos sekėjų, išmislus 
apie verstiną varymą į ko
lektyvius ūkius, apie perse
kiojimus amatininkų, ma
žų fabrikantėlių ir smulkių 
prekėjų.

“Vyriausybėms Lietuvos, 
Latvijos ir Eštonijos Socia
listinių Tarybų Respublikų 
teks atlikt didžius uždavi
nius. Jos trumpiausiu laiku 
turi užtvert spragą, kuri 
pasidarė per 20 metų kapi
talistinio režimo, — pasivyt 
senesnes Tarybų' (Sovietų) 
Respublikas, kurios pirmyn 
nužengė politiniame, ūkiš-

“Bet Baltijos šalių įstoji
mas į Sovietų Sąjungą di
džiai pakels ekonominę tų 
šalių gerovę. Gana prisi
mint milžinišką . Krenholm 
audyklą Estonijoj. Prie ka
pitalistų ji vargu tedirbo 
penktadalį tiek, kiek galėjo 
dirbt, nes mažiukė Estonija 
nerado rinkos savo audi
mams. Šiandien Krenholm 
audykla pilnai dirba. Nes 
Sovietų Sąjunga turi gana 
medvilnės (bovelnos) ir di
delę. rinką audimams.

“Sovietinė santvarka Bal
tijos kraštuose taip pat reiš
kia gerovę žemės ūkiui. Vi
sas pažangus Sovietų moks
las lauko ūkio srityje tar
naus darbo valstiečiams šio
se naujose Tarybų Respubli
kose.”

Bombardavo Angliją
London, rugp. 27. — Vo

kiečių orlaiviai žiauriausiai 
bombardavo Anglijos pajū
rius per 500 mylių ir pada
rė didelių nuostolių prie
plaukoms, fabrikams, lėktu
vų stovykloms i? kitiem ka
riškai svarbiem punktam. 
Be to, jie sprogdino ir de
gino pramonės centrus vi
durinėje Anglijoje.

Vokiečių lakūnai bom
bardavo Londoną per 6 va
landas.

Vien tik Folkestone vo-.
jį 

kiečiai oro bombomis užmu- 
šė 50 žmonių.

Italija Grūmoja Egiptui
Roma, rugp. 27.— Valdiš

ki Italijos laikraščiai grasi
na karu Egiptui, jeigu jis 
nesiliaus rėmęs Angliją.

Pasitraukė iš vietos Egip
to ministeris pirmininkas 
Hassan Sabry Paša su savo 
ministerių kabinetu.

kame ir kultūriniame išsi 
vystyme. Oras

Roma, rugp. 7. — 
skelbia, kad jų orlaivi 
viję anglų karo laivui
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Dabar jau mes išgirstame balsą Lie
tuvos kaimiečio, miesto darbininko, ber
no ir mergos. Jie rašo savo giminėms 
Amerikoje. Rašo ir džiaugiasi. Džiaugia
si perversmu, kuriamu nauju gyvenimu. 
“Jau mes lietuviai esame iš vergijos iš
laisvinti, birželio 15 dieną užtekėjo švie
si saulutė dėl mūsų lietuvių liaudies”, ra
šo jie amerikiečiams.

L.D.S. Prezidento R. Mizaros ’
Raportas Penktajam Seimui
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“Laisvėje” tokių laiškų tilpo jau kele
tas. Dar kelius turime ant rankų. Be. 
abejonės, mūsų skaitytojai jų gaus dau
giau ir prisius dienraščiui. Mes juos su 
mielu noru patalpinsime.

Šitie Lietuvos žmonių laiškai bus ge
riausias atsakymas visiems Lietuvos 
priešams, kurie dar vis nesiliauja virę 
smalą ir skleidę visokius prasimanymus 
apie Lietuvą.

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

» Act of March 3, 1879.

Gavo Džiabą ir Tyli
Visi žino, kad verstino kareiviavimo 

(konskripcijos) klausimas sukėlė daug 
diskusijų ir Washingtono ponų rateliuo
se ir visos šalies liaudyje. Tuo klausimu 
privalo prabilti kiekvienas atsakomingas 
žmogus, o juo labiau darbo žmonių at
stovas.

Tačiau iki šiol labai gražiai ištylėjo 
ponas Sidney Hillman, Amalgameitų 
Rubsiuvių Unijos prezidentas. O tyli jis 
todėl, kad jis sėdi Roose velto valdžios 
aparate ir padeda jai mobilizuoti karo 
jėgas.

Mat, vyras nusikalstų tiems geradė- 
jams, kurie pasikvietė jį talkon paruošti 
kelią Amerikos žygiavimui į imperialis
tinį karą.

Jo Nepaliks Ramybėje
Valstybės prokuroro pono Jacksono 

elgsena nepatenkins žmonių. Laisvę ir 
demokratiją mylį žmonės ją pasmerks.

Mes turime mintyje jo žygį prieš CIO 
didžiulės unijos vadą Harry Bridges. Šis 
žmogus pavedamas naujam ištyrimui. 
Jacksonas žiūrės, ar negalima Bridges 
išdeportuoti pagal Ateivių Registracijos 
Įstatymą.

Harry Bridges, kiek mums•žinoma, 
nėra prasižengęs prieš jokius šalies įsta
tymus. Kas reakcionieriams dabai nepa
tinka, tai Bridges’o kovingumas unijose. 
Už tai jis persekiojamas. Už tai: norima 
jį išvyti iš Amerikos. z

Prokuroras Jackson nusilenkė prieš 
tuos reakcionierius ir paveda tą kovin
gą darbo unijų vadą jiems nukryžiavoti.

, Juk Žmonės ir Chinai
Japonijos orlaiviai beveik kasdien bom

bomis sveikina Chinijos sostinę Chung
king. Kasdien ten dega namai ir žūsta 
šimtai gyvybių. Bet amerikinė spauda 
moka tylėti.

Ji turi plačiai akis atidarius į tai, kas 
dedas kare tarpe Anglijos ir Vokietijos, 
bet nemato tokios pat skerdynės, kurią 
prieš chiniečius jau keletas metų veda 
imperialistinė Japonija.

Šviesa iš Lietuvos
Tegul prabils patys Lietuvos žmonės. 

Tegul jie patys pasisakys, kaip jie my
lėjo Smetonos režimą ir ką jie mano apie 
perversmą. Taip mes sakėme.

Judėjimas už 'Taiką ir Jo Priešai
Už kelių dienų Chicago j e atsidarys di

džiulis Taikos Mobilizavimo Kongresas. 
Iki šiol komercinė spauda Kongresą boi
kotavo tylėjimu, o dabar pradėjo jį ko
voti purvais. Atbaidymui konservatyviš- 
kų organizacijų, New York “Times” 
Kongresą pakrikštijo “komunistų pada
ru.” Socialistai ir trockistai užgiedojo 
tą patį.

Kaip dįena aišku, kad jie būtų tylėję, 
jeigu taikos judėjimas būtų neišaugęs į 
didelę jėgą. Bet reikia tikėtis, kad ir 
šis naujas jų kovos būdas taikos judėji
mo priešams nedaugiau naudos, teduos. 
Chicagos Kongrese, kiek teko pastebėti, 
dalyvaus stambios taikos jėgos, ypač 
skaitlingą delegaciją turės darbo unijos.

Laiškas iš Laisvos Lietuvos
Žemiau telpa laiškas iš 

Lietuvos, kurį gavo montel- 
lietis Simanas Vismanas 
nuo savo giminių. S. Vis- 
manas užlaiko valgomų 
daiktų krautuvę ant kam
pas Ames ir Canton Sts.

Užpelkiai, Lietuva 
Birželio 29, 1940 m. 

Liudas ir Stasė Uosiai ir 
mūsų dukterys Jogasė ir 
Jadzė širdingai sveikiname 
Tamstas mūsų mylimieji gi
minės Vismanų ir Sručių 
šeimos. Linkime Tamstoms 
sveikatos, pasisekimo ir lai
mės. Ir duodame Tamstoms 
žinoti, kad jau ir mes Lie
tuvoje esame iš vergijos iš
laisvinti. Birželio 15 dieną 
užtekėjo šviesi saulutė dėl 
mūsų Lietuvos liaudies. So
vietų Sąj. Raudonoji Ar
mija su draugu Stalinu iš
laisvino mumis iš vergijos. 
-Jie nuritino jiuo mūsų tą 

■ stinkųjį akmenį, kuriuomi 
buvome prislėgti; nupjovė 
tuos -plieno lenciūgus, ku
riais buvome sukaustyti. 
Dabar jau esame laisvi ir 
laimingi. Esame tiek sma
gūs, kaip kad jeigu būtu
mėme buvę palaidoti po že
mėmis, o dabar jau esame 
iškasti atgal iš po žemių. Ir 
visi Šiandien šaukiame: Va
lio ! po daug sykių. Visi esa
me dėkingi, nuoširdūs ir iš
tikimi Raudonajai Armijai 
ir Draugui Stalinui.

-r-----

Mieloji mano giminėle:
Tamstos nepamanykite, kad

tiktai aš arba tik keli 
žmonės džiaugiasi. Džiau
giasi visa Lietuvos liaudis, 
visa darbininkija, išskyrus 
buržujus.

Šiandien yra šeštadienis, 
Švento Petro diena. Šian
dien ryte po visus Lietuvos 
miestelius yra didžiausios 
iškilmės, a p v a i k ščiojimai. 
Yra sakomos įvairios pra
kalbos, dainuojamos dainos. 
Vienu žodžiu, yra iš naujo 
atgimusi visa Lietuva. To
dėl šiandien mes esahie lai
mingi ir didžiausiai smagūs. 
To paties nuo savo širdžių 
velijame arba linkę j ame ir 
Tamstoms.

Mieloji mūsų giminėle: 
Mus lietuvius, gyvenančius 
Lietuvoje, per tryliką ir pu
sę metų engė, žudė, skriau
dė ir plėšė, kaip tik beiš- 
galvojo, susitvėrusi buržu
azinė vyriausybė su Smeto
na pryšakyje. Bet šią metų 
birželio 15 dieną išlakstė, 
kur kas besuspėjo. O dabar 
jau yra susitvėrusi nauja 
vyriausybė iš lietuvių vals
tiečių tarpo, ktiri rūpinsis 
ir tvarkys pašlyjusius dar
bo žmonių reikalui Jau pa
leisti visi apipuvę urvuose 
gyvenę politiniai ^kaliniai, 
nuimtos visos cenzūros, jau 
prašalintas karo stovis, jau 
sugrąžinta visiška laisvė.

' O dabar "čia parašysiu sa
vo naujienas. Šiemet oras 
yra labai keistas. Žiemą bu
vo labai daug sniego ir ne
žmoniški speigai. Pašalo be-

veik visi vaismedžiai. Snie
gą nuvarė be lietaus. Snie
go vis dar galėjai rasti iki 
gegužės penkioliktos dienos 
miškuose užunksnėje. Apie 
gegužės pabaigą biskutį pa
lijo, bet daugiau lietaus nė
ra. Kiekvieną dieną saulė 
karščiausiai degina. Žolė 
niekur neželia. Galima sa
kyti, kad javų derlius bus 
blogas, jei oras neątsimai- 
nys... (Grynai asmeniško 
pobūdžio vietą apleidžiame.
—Red.)

Mūsų buvusioji .smetoni- 
ninkų valdžia tik buržujams 
kurui malkų parduodavo, o 
biednesnieji negaudavo jų. 
Parduodavo Vokietijai visą 
miško, medžiagą, o Lietuvos 
gyventojams parduodavo iš 
varžytinių* Reiškia, kas 
brangesnę kainą pasiūlys, 
tas nupirks, o kas neturės 
pinigų brangiai mokėti, tai 
tas gali būti be malkų arba 
gali važiuoti į Braziliją, ten 
yra pigūs miškai—taip sa
kydavo mums girininkai. 
Jau dabar Lietuvos girių 
vietoje riogso tiktai kelmy
nai ir didžiausi žolynai, vei
siasi gyvatynai. O nenukirs
to miško gal būti yra likę 
tik ketvirtoji dalis. Q mes 
ir šakų negaudavome nusi
pirkti. Kur geresnės šakos, 
tas dvarininkai nupirkdavo 
savo kumečiams. Mes gi nu- 
pirkdavome tokias šakas, 
kurios buvo ne kūras, bet 
kraikai, o sumokėdavo kaip 
už kviečius*

Su guodone, viso labo,
Liudas ir Stasė Uosiai.

žemiau telpa LDS prezidento R. Mizaros raportas patiek
tas Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Seimui, rugpjūčio 26 
d., 1940, Piliečių Kliubo Salėje, Brooklyne: 
Gerbiamieji Delegatės ir Delegatai!

nusirinkome mes šiandien Dvimetinin Penktajai! iš eilės. 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo kuopų atstovų Seiman ne 
tik padaryti peržvalgą nuveiktų per pastaruosius du metus 
darbų ir nustatyti gaires ateinantiems dviem metams. Ne! 
Suvažiavome mes turėdami galvoj dar ir tą supratimą, kad 
šis Penktasis Seimas yra podraug mūsų ir jubiliejinis Seimas 
—Seimas, apvainikuojąs mūsų dešimties metų gyvavimo su
kaktuves. Seimas, kuriame mes galime atsigrįžti ir pasi
žvalgyti nors trumpai^ ką mes per tą, palyginti, trumpą laiko
tarpį nudirbome; ar mes verti buvome ir esame turėti Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimą? Ar tie, ką prieš dešimts me
tų kūrė LDS, šiandien gali atsistoti prieš Amerikos lietuvių 
visuomenę ir pasakyti, kad jie išpildė savo pažadus, duotus 
tai visuomenei ir visiems asmenims, stojusiems į LDS?

Drąsiai galima atsakyti: taip, nenuyylėme nei Amerikos 
lietuvių visuomenės bendrai, neigi tų žmonių, kurie, pasi
tikėdami mumis, įstojo į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą.

Dešimts metų—trumpas žmogaus gyvenime laikotarpis. De- 
. šimties metų žmogus—kūdikis. Bet mūsų LDS, išgyvenęs de

šimts metų, lietuvišku mastu matuojant, išaugo į didelę ir 
stiprią organizaciją, galinčią beveik lygintis su tūlomis or
ganizacijomis, kurios gyvuoja po virš pusę šimto-metų! Ir 
tai sakau pe iš piršto išlauštu argumentu, bet tikru gyveni
mišku faktu pasiremdamas. Paimkim konkretu pavyzdį. Be 
mūsų LDS, 'Amerikos lietuviuose gyvuoja dar kiti du Su
sivienijimai: SLA ir LRKSA. AMi skaito,savo ■ km žiu' po virš 
penkiasdešimts metų-—fakti^k'ai, po penkiasdešimts keturis 
metus. Po kiek gi jie per tąjį laikotarpį prisigyveno narių? 
SLA teturi narių -virš keturiolikos tūkstančių, o katalikų Su
sivienijimas—virš dešimties. Na, o mūsų LDS, dar neturėda
mas pilnai dešimties metų amžiaus, narių turi devynis tūks
tančius. Vadinasi, mūsų organizacija per dešimts metų pa
siekė arti tiek pat narių skaičių, kaip tūlos fraternalės orga
nizacijos per virš pusę šimto metų; Aišku, mes nesididžiuo ja
me tųomi perdaug ir nenorime ta pačia proga pažeminti ki
tus susivienijimus. Mes tik pabrėžiame patį faktą, visiems 
žinomą, visiems aiškiai matomą. Podraug pabrėžiu, kad ir 
mes savo organizaciją galėjome kur kas didesne išauginti, 
jei visi mūsų darbuotojai būtų supratę reikalo esmę ir jei 
nebūtų atsiradusių kitokių kliūčių, stovėjusių mūsų pirmyn 
žygiavimo kelyje.

Apie šį patį laiką, prieš dešimts metų, kai buvome pasi- 
moję sukurti savo Susivienijimą, neturėjome nei cento ižde 
pinigų. Turėjome užtraukti paskolų organizaciniam darbui 
finansuoti. Net ir karteriai organizacijos reikalais išleisti tu
rėjo būti sumokėti arba iš tų, kurie važiuoja, kišeniaus arba 
skolintais nikeliais. Pradėjome LDS organizuoti, kai mūsų 
kraštą sukrėtė nepaprastai sunkus ekonominis krizis, kai 
milionai Amerikos darbo žmonių, buvo: paleidžiami iš darbų. 

' Jų tarpe ir Kėtuvių tūkstančiai patapo bedarbiais. "■
Šiuos faktus čia atžymiu, ne todėl, kad jie būtų labai mie

la atžymėti, bet tam, kad ryškiau pavaizduoti, kokia sunki 
padėtis buvo, tiems, kuriems teko dirbti mūsų Susivienijimo 
kūrimo darbą. O jei prisiminsime visus tuos puolimus, ku
riuos mūsų priešų spauda tuomet paleido prieš mus, tai dar 
lengviau bus galima suprasti tą sunkią padėtį visų tų, kurie 
buvo pasiryžę savo organizaciją kurti.

Betgi, visi tie sunkumai buvo nugalėti. Visos skerspainės 
peržengtos. Lietuvių Darbininkų Susivienijimą įkūrėme ir 
jį pastatėme ant kojų. Tas padaryta ne vieno, dviejų ar 
trijų asmenų' pastangomis,—tas pasiekta pastangomis dau
gybės mūsų veikėjų, mūsų organizatorių, mūsų narių, kurie 
su dideliu entuziazmu dirbo, nelaukdami, ar jie kada nors 
už tą savo darbą gaus bent padėkos žodį, 
ir todėl, kad pažangioji Amerikos lietuvių 
jo su mumis, kad didieji Amerikos lietuvių 
“Laisvė” ir “Vilnis”, stojo mums talkon.-

šiandien viskas tas yra tik istorija, tik praeitis, šiandien 
mūsų organizacija stovi stipriai ne tik nariais, bet ir finan
sais. Mūsų LDS pasiekė virš $330,000 turto. Mūsų invest- 
mentai yra saugūs; mūsų visa finansinė struktūra kol 
yra pilnai saugi ir mes tikimės, kad ji bus išsaugota, 
galima išsaugoti dabartiniais nepastoviais laikais. Bet 
pačius finansus ir visą mūsų turto stovį jums praneš
retorius, iždininkas ir iždo globėjai smulkiau ir konkrečiau.

Nuo Ketvirtojo iki Penktojo Seimo

Ketvirtasis LDS Seirųas, įvykęs Pittsburghe, 1938 metais, 
išrinkdamas Centro Valdybą ir įpareigodamas ją vesti visus 
LDS reikalus iki Penktojo Seimo, podraug paskelbė šūkį: 
10,000 narių į LDS su 1940 metais—jubilėjiniais metais.

Centro Valdyba to nutarimo griežtai laikėsi ir bandė jį 
pravesti gyveniman visa energija, kiek jinai tik galėjo.

Buvo labai svarbu sustiprinti Vaikų Skyrius, nes jame ne
buvo tokios skaitlinės vaikų, kokios reikalauja New Yorko 
draudimo departmentas—500 vaikų. Buvo paskelbtas spe- 
cialis vaikams' gauti vajus* Dėka didelėms pastangoms, Vai
kų Skyrius tapo sustiprintas—Jis šiandien turi 581 narį. Va
dinasi, daugiau, kaip reikalauja draudimo departmentas; dau
giau, negu turi kuris kitas Susivienijimas.

Bet tik tuo tenkintis- negalime. Jei norime vaikų palaikyti, 
turime nuolat ir nuolat jam dirbti, nes daugelis vaikų greit 
išauga—pasiekia 16-ką metų amžiaus, pereina į suaugusių 
skyrių arba išsibraukia ir Vaikų skyrius vėl sumažėja.

Tuojau po Ketvirtojo Seimo į LDS įstojo didelė ir turtin
ga pašalpinė draugija-—Lietuviu Laisves Draugija, Jersey 
City, N. J.) šu 61 nariu ir $6,00Q turto. Vienybė buvo pra
vesta gražioje dvasioje ir tikimės, kad visi įstojusieji iš Lie
tuvių Laisvės Draugijos nariai Į LDS, pasitenkinę ir savo žy
gio: nesigaili.

Bet Centro 
Vajuje, prie 
votai. v 

Jubilėjinis 
dieną jis

Taš pasiekta dar 
visuomenė stovė- 
dienraščiai, kaip

kas 
kiek 
apie 
sek-

čių: (1) Daug narių per tąjį laikotarpį išsibraukė; (2) Ne 
visi mūsų nariai įvertino patį vajų.

Atsiminkime, kad pas mus visuomet buvo ir dar vis te
bėra didelė narių fluktuacija,—keitimasis. Vieni įstoja, pa
būva kelis mėnesius ar metus ir vėl išsibraukia. Dažniausiai 
tatai esti dėl neužtenkamo mūsų kuopų organizatorių ir fi
nansų sekretorių budrumo. Nariai esti apleidžiami, nepa
raginami užsimokėti duokles. Kai jų susideda daug ir tenka 
visos ant syk iškolektuoti, ne vienas tokis narys pakrato gal
vą ir atsisako mokėti, šis dalykas turi būti kaip nors pas 
mus išgyvendintas, kad'juo mažiau narių išsibrauktų. Tik 
pagalvokime: per pastaruosius du metu iš LDS išsibraukė 
770 nariai. Apie pusantro šimto išmirė. Vadinasi, netekome 
viso tūkstančio narių.

Antra priežastis, kodėl mes nepasiekėme 10,000 narių, bu
vo ta, kad, kaip sakiau, ne visi nariai ir kuopos suprato šio 
vajaus svarbą. Buvo daug mūsų veikėjų ir daug ištisų kuo
pų, kurie neprisidėjo nei sumažinusiu darbeliu, kad šį vajų 
padaryti pasekmingą. Tai yra liūdnas dalykas, bet jis tenka 
pabrėžti ir ateityje turime j ieškoti būdų jam pašalinti.

Šiame vajuje organizatoriams atlyginimai buvo duoti di
deli. Naujiems aplikantams įstojimo sąlygos palengvintos; 
dovanos organizatoriams geros—didesnės, negu kada nors bu
vo duotos.

Tie mūsų kp. organiz., kurie darbavosi Jubiliejiniam Va
juje, tie pasiekė ląimėjimų—gal ne visi užtenkamai didelių, 
bet buvo tokių, kurie sukirto visus pirmesnius rekordus.

štai philadelphietis J. S. Rainys: įrašė net 90 naujų narių. 
Arba štai Jonas Grubis, 1 kuopos vajininkas, Brooklyne,— 
61 narį; arba antai Wm. Rasins-Rasinskas, jaunuolis iš 216 
kuopos, Čikagoje, įrašė 39 naujus ir jaunus narius! Tai tik 
keli. Visų vajininkų čia negi suminėsi.

Nemanykįpie, kad šitie vajininkai galėjo vienu rankos 
mostu surašyti šiuos narius į LDS. Jiems reikėjo sunkiai dirb
ti. Prisiėjo gal būt net ir talka pasidaryti. Bet čia svarbu 
pabrėžti tą, kad tie, kurie troško įrašyti, kurie dirbo, visvien 
įrašė naujų narių ir tuo prisidėjo prie šio istorinio vajaus pa
darymo pasekmingu!

Ateityje mes norime turėti daugiau Rainių, daugiau Gru
bių, daugiau Rasinskų—daugiau veiklių ir sumanių vajinin
kų, jei norėsime turėti organizaciją stiprią.

Paauginti Lietuvių Darbininkų Susivienijimą tūkstančiu na
rių kas metai nėra keblu, nėra persunku; nėra negalima. 
Tik reikia daugiau pasirįžimo, energijos ir darbo!

Kultūros ir Apšvietos Darbas
Be organizacinių darbų, be striopaus ir atydaus saugoji

mo mūsų turto ir kitų visų reikalų, susijusių su LDS gerbū
viu, Centro Valdyba rūpinosi ir kultūros ir apšvietos darbu. 
Dėka veikliam ir sumaniam mūsų Sveikatos ir Apšvietos Ko
mitetui, Centro Valdyba, veikdama išvien, galėjo išleisti 
daugiau paskaitų kuopoms ir brošiūrų. Net trys didesni kū
riniai tapo išleisti po Ketvirtojo Seimo. Jais yra:

1. Saugokitės Vėžio knygelė, kurią parašė dr. J. J. Kaš- 
kiaučius; tai svarbi brošiūra labai rūpiu visiems žmonėms 
klausimu, vėžio liga, ši knygelė turėjo didelio pasisekimo 
ne tik LDS nariuose, bet ir šiaip plačiojoj visuomenėj. Net 
“Tėvynė”, SLA organas, nekartą pasinaudojo šitos knygelės 
raštais, siūlydama tos organizacijos nariams kaipo svarbius 
sveikatos patarimus.

2. Labas Rytas, vadovėlis Amerikos lietuvių jaunimui lie
tuvių kalbai išmokti. Ją parašė Amerikoje gyvenęs Lietu
vos žurnalistas' Juozas Jurginis, ši knygelė taipgi turi ne
paprastai didelio pasisekimo ir kiekvienas jaunas ar senas 
žmogus, perskaitęs ją, giria ir džiaugiasi LDS gražiu darbu.

Mes steigiame vaikų mokyklėles, mes norime, kad mūsų 
vaikučiai savo tėvų kalbą mokėtų, bet iki šiol tokio vado
vėlio neturėjome. “Labas Rytas” ilgam pasitarnaus Ame
rikos lietuviams, ypačiai jaunimui lietuvių kalbai išmokti.

3. LDS Paveiksluose—Albumas Dešimties Metų Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Gyvavimui ir Augimui Paminėti— 
išleistas tik prieš patį Penktaąjį Seimą. Ne visi delegatai bus 
su juo dar susipažinę. Mano nuomone, tai bus labai geras lei
dinys, kuris pasitarnaus mums ateityje daugiau žmonių gauti 
į LDS. Ęe to, jis pasitarnaus kaipo akstinas didesniam skai
čiui mūsų narių tapti veiklesniais ir didesniais savo organi
zacijos patrijotais. čia pat galiu pabrėžti, kad “LDS Pa
veiksluose” ne visų LDS narių veikėjų paveikslai sutilpo. 
Netilpo tūlų paveikslai grynai per neapsižiūrėjimą; kitų ne
tilpo dėlto, kad prašomieji nariai nesutiko savo atvaizdus 
duoti. Daryta, kaip galint geriau, bet, aišku, klaidų nepavy-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
kas reikia daryti tokiuose 
dalykuose.

“Laisves” Skaitytojas.
Atsakymas t .

Kiek mums žinoma, visos 
bausmės už neštoj imą į per-

Valdyba dėjo daugiausiai vilčių Jubiįėjiniame 
kurio buvo ruoštasi . labai rimtai ir apgal-

Vajus buvo paskelbtas ■tąJubilėjinis Vajus buvo paskelbtas spalių, men. 1 d.—tą 
dieną jis prasidėjo ir tęsėsi per apie tris metų bertainius, 
Jis davė Lietuvių Darb. Susivienijimui 1,247 naujus narius. Tai 
didelė skaitlinė. Tai didžiausias iv pasekmingiausias vajus, 
iš visų turėtų praeityje. Tačiau, reikiamos narių skaitlinės— 
10,000—męs nepasiekėme. Nepasiekėme dėl poros priežas-

mėn. 1 d 
bertainius,

Tai

Klausimas
Gerbiama Redakcija: Pra

šau atsakyti šį mano klausi
mą. Aš esu pilietis, bet gy
venu po kita pavarde. Mat, 
laike pereito Pasaulinio 
Karo aš buvau šaukiamas
stoti į kariuomenę, bet aš eitą karą yra panaikintos, 
nestojau. Už tai buvo ski- Mūsų supratimu,, jūs turė- 
riama bausmė. Bet kaip da- tumė te tuojau gauti savo 
bar dalykai stovi, tai neži- pilietinių popierų nuorašą, 
nau. Kadangi dabar reikia Nėra jokio reikalo esant 
nepiliečiams registruotis, o'piliečiu, skaitytis nepiliečiu 
aš po dabartine pavarde!ir registruotis.
esu nepilietis, tai nežinau, j Mes nežinome, kokius for- 
ką bedaryti. Turėčiau re-;malumus jums reikėtų at- 
gistrUotisj bet neturiu aiš-! likti dėl tų dalykų ištaisy- 
kių. rekordų. Tai gal’bus ne-'mo. Jei jūsų mieste nesiran- 
gerai. Aš norėčiau grįžti 
ant savo pilietiškos pavar
dės, bet bijau. Prie to, pilie
tines popieras pamečiau.
Reiškia, komplikuotas daly
kas. Gal Tamstos žinote,

da Naturalization Bureau, 
W Bostone toks biuras 
randasi. Kreipkitės prie jo 
dėl platesnių informacijų ir. 
nurodymų, kaip ir ką tuo
jau turite padaryti.

įAimiŽft
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Katas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

wn Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutveri motetų kuopas bei kliubus.

Kaip Sovietų Sąjungoje 
Globojama Motinos Jos Ragino Ginti Demokratiją ir

Kada pamatai biednas New 
Yorko darbininkų šeimynas 
sykiu su apdriskusiais ir iš
blyškusiais vaikais sėdint prie 
apšepusių rakandų ir apdris
kusių drabužių mantos, su
verstos ant šaligatvio dėlto, 
kad savininkas neišgalėjo su
simokėti rendos, tik tada kur 
kas lengviau yra įvertinti skir
tumą tarp motinystės Sovietų 
Sąjungoje ir pas mus.

Ypatingą džiaugsmą suke
lia moters sieloje prisimini
mas, kad dabar, Lietuvai ta
pus laisva ir susijungus su ga
lingąja ir pažangoj aukštai 
pakilusia Sovietų Sąjunga, at
ėjo pradžia pabaigos motinų 
primityviškam gimdymui ba
kūžių ar pašiūrių patamsiuose 
su nemokslintų (ir tankiai 
prietaringų) bobučių pagalba, 
kad prasidėjo pabaiga vaikų 
alkio, skurdo ir vergavimo ki
tiems, kad 
linksmesnis 
gyvenimas.

Tik šiomis
tuvos atėjusiame laiške iš Al- 
šininkų, išsiųstam pačiame da
bartinio perversmo sūkuryje, 
rašo: “Birželio 18 d. susilau
kėme dukrelės. Patarnavo bo
butė. . . daktaro dar nerei
kia.”

Taigi, po 20 su virš metų 
buržuazinės ir smetoniniai fa
šistinės “kultūros ir gerovės 
bujojimo” Lietuvoje, kaip 
amerikiečiams bando įkalbėti 
laisvos Lietuvos priešai, liau
dies motinoms prie gimdymo 
daktaro “dar nereikėjo”, bet 
esu tikra, kad dabar reikės ir 
kad tą reikalingą pagalbą mo
tinos gaus, kaip'ją gauna So
vietų sąjungoj jau per 
metų.

Štai kaip apie Sovietų 
jungoj esamą motinystės 
bą rašė Lietuvos spauda
Eltą iš Sovietų žinių agentūros

Tass gautoj žinioj :
“Suėjo ketveri metai 

tos dienos, kurią buvo Sovietų 
Sąjungoje paskelbtas įstaty
mas motinystei globoti. Tuo 
įstatymu buvo uždrausta da
ryti abortus, buvo padidinta 
materialinė parama gimdy
vėms ir buvo nustatytos val
džios pašalpos daugvaikėms 
šeimoms. Per tuos metus So
vietų Sąjungos gyventojų tar
pe ryškiai sumažėjo mirtingu
mas ir padidėjo gimimų skai
čius. Šių metų pradžioje So
vietų Sąjungoje buvo 441,200 
motinų, turinčių daug vaikų 
ir gaunančių valstybines 
šalpas, 395,829 motinos 
septynis — dešimt vaikų, 
skelbus minėtą įstatymą,
šalpų sumos be atvangos didė
jo. 1936 metais pašalpų su
ma siekė 200 milijonų rublių, 
o praėjusiais metais jau siekė 
net 1,106,400,000 rublių. Iki 
šių metų pradžios vyriausybė 
pašalpų iš viso yra išmokėju
si 3,184,500,000 rublių. 1940 
metų sausio 1 dieną Sovietų 
Sąjungoje buvo 
latinės lopšelių 
127,823 lopšelių
zuose. Lopšelių vietų 
paskutiniu metu labai 
yra išplėstas Ukrainos vaka
rinėse srityse, Gudijoje ir Ka
relų suomių respublikos srity
se. Iki revoliucijos gimdyvės 
kaimietės net ir svajoti nega
lėjo apie gydymąsi specialio
se gydyklose. Paskelbus minė
tą įstatymą, buvo 
pradėta statydinti 
namus kolchozuose.
verius metus tuose
lovų skaičius padidėjo 18,165 
ir paskutiniu metu lovų skai
čius jau žymiai prašoka 25,- 
000. Miestų ir kaimų gimdy
mo namuose yra apie 109,000 
lovų. Gražesnėse krašto vieto
se yra įsteigtos vaikų sanato
rijos.” M-tė.

Kovoti už Taiką
Naujos Anglijos Moterų 

Sąryšio Žinios

nuo

pa- 
turi 
Pa- 
pa-

atėjo motinoms 
ir laimingesnis

dienomis is Lie-
675,634 nuo- 
vietos 
vietos

ir dar 
kolcho- 
tinklas 
plačiai

sparčiai 
gimdymo 
Per k ei
namuose

eilę

glo- 
per

“Mūs Ašaromis Išnaudotojai 
Tunka, tad Gana Ašarų”

Taip pareiškė darbininke 
motina Marijona Ražanskienė 
savo prakalboj Lietuvių Moti
nų Komiteto, už Taiką sušauk
tame masiniame mitinge rug
pjūčio 21-mos vakarą, Brook- 
lyne.

M. Ražanskienė, pati vaikų 
motina, jautriai atpasakojo 
keletą atsiminimų iš pereito 
karo laikų, kaip tuomet karo 
rengėjai skubino subrukti

Marijona Ražanskienė •

Amerikos jaunimą karan, tik
rindami, kad tai esąs karas už 
demokratiją, kad tai esąs ka
ras panaikint karams—pasku
tinis. “Bet jie tada apgavo 
mūs brolius ir vyrus, jie ap
gaudinėja mus ir mūsų jauni
mą dabar, kad įtraukti į šį 
perialistinį karą, vedamą 
grobius, už persidalinimą 
šaulio.”

im- 
už 

pa-

ha
nu-

pa-

Boston, Mass.
Lietuvių Radio Korp. Pikniko 

Dovanos
Lietuvių Radio Korporaci

jos piknike, Vose’s Pavilion, 
Maynarde, Augusto 18-tą įgi
jo dovanas sekanti:

1—Studebakerio automobilį 
gavo tikietas Series L-1319, 
Jonas Sastavickas, 15 Sturte
vant Ave., Norwood, Mass.
2—I. J. Fox Co. kailinį koutą 
gavo Olgą Yaruth (Jarutaitė), 
140 Bowen 
Mass, tikieto 
F-782.

St., So. Boston, 
numeris series

Breakfast setą
T-119

3— Kane Ko. 
tikieto numeris series 
gavo John Jackouskis, Mavy 
Prov. Co., Worcester, Mass.
4— Kay Co. Wrist-Watch ti
kieto numeris series D-972 ga
vo Stanley Bell, 522 Mass. 
Ave., Cambridge, Mass.
5— Round trip tikietą į N. Y. 
World’s Fair ir trijų dienų 
hotel expensus gavo Mrs. Mc
Farlane, 1885 Centre St., W. 
Roxbury, Mass., series F-884.

Įžangos tikietų dovanas ga
vo sekanti: 1—tikieto numeris 
09248 Kitchen Craft Co. Wa
terless Cooker, kurį padova
nojo Vincent Jenkins. 2— 
Montello Quality Upholster
ing Co. Baloon Easy Chair ga
vo num. 19073 Mrs. Ona Kaz
lauskienė, 209 Elm St., Cam
bridge. 3—Montello Quality 
Upholstering Co. Mohair Oc- 

num. 
gavo 
pini-

ęasional Chair gavo 
032472. 4—$5 pinigais 
num. 032282 ir 5—$5

Kgais gavo num. 033126.
Lietuvių Radio Korp.

Širdžiai dėkoja visiems
lankiusiems ir visiems pikniko 
bendradarbiams. Piknike bū

Waterbury, Conn.
Rugpjūčio 31 d., 1940, yra 

rengiamas po mėnulio šviesa 
piknikas. Rengia visos progre- 
syvės draugijos, įskaitant ir 
Lietuvių Darbininkų Pasilinks
minimo Parko Bendrovę. At
sibus Lietuvių Parke, už Lake
wood, Waterbury, Conn. Pra
džia 8-tą vai. vakare.

Gerbiami lietuviai ir lietu
vaitės, malonėkit visi, kaip 
jauni, taip ir seni, būti mėnu
lio šviesos piknike. Nes gra- 
jys visiems mylima orkestrą— 
Merry-makers iki vėlumos 
nakties, ’šio parengimo likęs 
pelnas ’bus suvartotas naudin
gam tikslui. Todėl turėtų visi 
sąžiningi žmonės būti virš 
paminėtame piknike ir parem
ti savo centais gerą dalyką. -

Rugsėjo 1 d., 1940, įvyksta 
Conn, valstijos darbininkiškos 
spaudos išvažiavimas, Lietuvių 
parke, Lighthouse Grove, East 
Hartford, Conn. Virš paminė
ta diena waterburieciai nejuo
kais rengiasi dalyvauti spau
dos išvažiavime. Turi paėmę 
didelį busą, pardavinėja iš
kabino tikietus dėl važiavimo į 
spaudos pikniką. Todėl, drau
gai, kurie manot važiuoti, pa
sirūpinkit-važiavimo tikietus 
išanksto. Bušo verbuotojams 
bus geriaus, jie žinos, ką da
ro, gal bus galima suorgani- 
zuot du busai.

Draugai, iki pasimatymo, 
tik nepatingėkit!

Spaudos Darbuotojas.

Ji priminė keletą širdį 
riančių vaizdų, pergyventų iš
leidžiant sūnus, vyrus ir my
limuosius karan. Ji nurodė 
tuometinius vyrams prižadus 
jiems sugrįžus iš kariuomenės 
atgauti darbus, kaip, kad da
bar jauniems vyrams viskas 
prižadama, kad tik nepriešta
rautų, leistų verstino kareivia
vimo bilių pravesti įstatymu. 
Nurodė ir kaip išpildė tuos 
pažadus išmetant buvusius ša
lies gynėjus į bedarbių-beduo- 
nių linijas ir kaip nuvykus į 
Washingtoną reikalaut savo 
krauju užpelnytų bonų, vete
ranai buvo pasitikti kulkomis, 
po kuriomis krito ir mūsų bro
lis lietuvis Juška.

Ražanskienė ragino moteris 
ir motinas neašaroti ir nenu
siminti, bet sykiu su visais mū
sų šalies taikos ir liaudies ge
rovės mylėtojais imtis ener
gingos veiklos, kad nedaleisti 
verstinos karinės tarnybos 
(Burke - Wadsworth) biliui 
tapt įstatymu. Ji sakė-:

“Niekas negali :pavaduot 
jūs mylimo sūnaus jo netekus, 
tad, kol laikas, kovokime 
prieš jų pražudymą 
naudotojų interesus.”

Jos jautri kalba

ve-

ti ž iš-

nuo- 
atsi-

vo apie 15,000 žmonių.
Steponas M inkus, 
Liet. Radio Korp. 
Vedėjas.

paliko 
klausytojuose neužmirštiną įs
pūdį ir pasiryžimą gint taiką.

Kita Motina Raštu Tarė 
Savo Žodį

Po M. Ražanskienės kalbos, 
perskaityta sekamas laiškas: 
“Brangios Draugės:

“Gaila, kad negaliu daly
vauti draugę su jumis Lietu
vių Motinų Komiteto rengia
mose prakalbose rugpjūčio 
21-mą, bet mintimis stoviu sy
kiu su visomis motinomis gel
bėt mūsų jaunimą nuo pražū
ties kare.

“Negalima žodžiais apsa
kyti, kaip sunkiai reikia ken
tėt motinai, kuomet jaunas 
sūnus žūva kare. Tik ta viena 
motina gal tikrai suprasti, ku
riai taip 
ti. Užtai

pasitaikė pergyven- 
visos motinos turė-

tų protestuot prieš karą, 
joms reiks skaudžiausia 
kentėt.

“Mielos draugės, prašau 
duoti ranką nuo manęs drau
gei Ražanskienei, aš ją atjau
čiu taip, kaip pati save.

“Su gilia meile prie jūsų— 
Marcelė Mazurkienė, Worces
ter, Mass.”

Audringa ovacija ir per 
veidus riedančios ašaros liudi
jo, kaip publika įvertino tų 
demokratijos gynėjų motinų 
pastangas gelbėti kitas moti
nas nuo per jas pačias pergy
ventų kančių, gelbėt jaunimą 
nuo pražūties, gelbėt mūs šalį 
nuo baisios katastrofos, į ku
rią ją stumia karo rengėjai.

Drauges Mazurkienės sūnus 
Antanas kaip ir Ražanskienės 
sūnus Bernardas krito ginant 
demokratiją Ispanijoj.

Reikšming'ą kalbą pasakė 
Aldona Bernotaitė apie tai, 
ką jaunimas veikia už taiką.

Aldona pažymėjo, kad “pir
ma reikia, turėt demokratiją, 
o tik tada galima ją ginti. O 
tą jaunimas mokės atlikt ir 
be verstino kareiviavimo. Pa
sikėsinimas ant ateivių, ku
rie sutvėrė mūs šalies turtus, 
padėjo išvystyti kultūrą, iš
auklėjo jaunesniąją Amerikos 
piliečių gentkartę, yra prieš 
demokratiją. Ir,” su nuostaba 
pareiškė Aldona, “jie norė
tų, kad mes kovotume prieš 
savo tėvus, bet mes kovosime 
greta savo tėvų už demokrati
jos palaikymą, ir plėtimą, už 
šalies gerovę išlaikant Ameri
ką nuo karo.”

Aldonos raportas iš jaunuo
lių veiklos buvo jos pirma lie
tuviška kalba prieš skaitlingą 
lietuvišką publiką, bet temos 
ji neprarado. Tas rodo, kad 
ji turi puikių galimybių kal
bėtojai. Labai pageidautina 
matyt ją tęsiant lavybą toje 
srityje.

Paskiausia kalbėjo Marga- 
reta Kava]iauskaitė-Cowl, lie
tuviuose ir kitataučiuose senai 
žinoma prakalbininkė. Kaip 
paprastai, pasakė puikią pra
kalbą, karštai ragindama vi
sus atlikt są^vo pilietinę pa
reigą, energingai ir skubiai 
pasidarbuoti, kad nedaleist 
Burkę-Wadsworth biliui tapti 
įstatymu.

Įdomus buvo Margaretos 
priminimas iš savosios praei
ties, iš pirmųjų pratimų į kal-

bėtojas. Tai buvę prieš 23 me
tus, pereito pasaulinio karo 
isterijos laikuose, kada jinai 
jauna mergiščia, buvo para
ginta savo nusistatymą prieš 
karą pareikšt viešoje kalboje. 
Ji sako:

Tai. pirmai prakalbai ren
giau^ per tris dienas, bet kaip 
išėjau, viską užmiršau, mano 
prakalba pasibaigė į dvi mi
nutes. Tačiau publika plojo. 
Ji džiaugėsi, kad atsirado 
nauja darbo jėga, nauja ko-

Mūsų Trečias Piknikas irgi 
Buvo Gražus

Teko dalyvauti Naujosios 
Anglijos Lietuvių Moterų Są
ryšio trečiame metiniame pik
nike 25-tą rugpjūčio, Montel- 
ioj. šį metą'rengėjos neturė
jo dainų kontesto, ir daug 
silpniau reklamavo-garsino sa
vo pikniką, todėl 
mažesnis publika, 
apsčiai suvežta

imta, viskuo aprūpinta, kaip 
virtuvėj prie valgių stalo, taip 
ir prie gėrimų, kur darbavosi 
draugai vyrai.

Tai tiek, ant greitųjų, apie 
pikniką.

Viešnia.

Jai Bepigu Būti Gražia
? ‘i

Priimtų Nukentėjusius 
Vaikus, Bet.,.

Po visų iškilmingų pasižadė
jimų Amerikai priimti, o , An
glijai išvežti “visus” karo su
naikinimo pavojuje esančius 
vaikus, nežiūrint jų socialės 
padėties* rugpjūčio 12-tos 
spaudoj skelbiama pajieškoji- 
mas šeimynų, kurios sutiktų 
pilnai išlaikyti 1,000 paruoš
tų čion atvežti vaikų. Kitaip, 
girdi, jų negalės čion vežti, 
nes nei viena nei kita vald- 
džios tam pinigų išleisti ne
nori. '

Taigi, ceremonijos ir paža
dai savo keliu, o biędnuome- 
nės vaikų didžiuma kaip bu
vo, taip ir liksis bomboms, al
kiui ir ateinančios žiemos šal
čiams naikinti.

Ar ne geriau būtų buvę Vo
kietijos ir Anglijos darbinin
kams kovoti ,prieš karą, negu 
dabar kovoti prieš viens kitą 
ir palikti savo . vaikus karo 
rengėjų malonei, 
niekad nesulauks?

kurios jie

Ma'rcelė Mazurkienė

votoja. Ir šiandien mums vi
siems labai smagu, kad šio ka
ro ugnims plintant mes susi
laukiame jaunutę Aldoną, 
naują jėgą, naują kovotoją už 
taiką.

Baigiantis susirinkimui, bu
vo perskaityta (ir vienbalsiai 
priimta rezoliucija protestui 
prieš proponuotą verstiną ka
reiviavimą ir jos kopijos pa
siųsta visiems 8-niems Brook- 
lyno kongresmanams ir abiem 
N. Y. valstijos senatoriams, 
Washingtonan.

Pertraukoj, vedėjai S. Pet
kienei paprašius aukų lėšoms 
padengti ir tolimesniam dar
bui už taiką, Geo. Stasiukaitis 
ir čeikauskas aukojo po $1; 
po 50c: Griškus, Žemaitienė, 
Poškauskienė; po 25c.: Ru- 
šinskienė, Marcinkienė, Purvė- 
nienė, Ripinskienė, Kalvaitie- 
nė, Janulevičienė, Baranaus
kienė, Lazauskienė, Balčiūnie
ne, Visočkienė, 
nius, Gasiūnas, 
nė, Dobinienė, 
Višniauskienė,
Mileriukas, Dirginčienė, 
beikienė, Sasna, šibeika, Ma
tus, Česna, Čepulienė, Balčiū
nas, Bernotienė, J. Plečkaitis, 
Buknienė, Stanis. Viso su 
smulkesnėmis aukomis sudėta 
$16.13. Už ką rengėjos vi
siems dėkingos.

Gužas, Dai- 
U. Atkočaitie- 
Kazakevičienė, 

Kubinskienė, 
ši-

Rep.

Vokiečių Kanuoles Vėl Ar- 
- . do Doverį, Anglijoj’

London. — Didžiosios vo
kiečių kanuoles iš Franci jos, 
per jūrų rankovę, vėl bom
bardavo anglų prieplaukos 
miestą Doverį. Vokiečių šo
viniai pasiekė ir kelias my
lias į šiaurius nuo Doverio.
'Anglų lėktuvai visu įnir

timu bombardavo vokiečių 
pozicijas Franci jos pajūry
je. Įvyko žiauriausi oro 
mūšiai tarp anglų ir vokie
čių virš Angliškojo Kana
lo, jūrų siaurumos.

Submarinas Nuskandino
Du Angly Laivus

Berlin. — Vokiečių sub
marinas nuskandino karinį 
anglų laivų-naikintuvų ir

buvo kiek 
ir netiek 

rankdarbių. 
Mat, pereitą metą rankdarbių
suvežė nepaprastai daug, ir 
lietus suteikė daug nesmagu
mo, tai šį sykį draugės biskį 
^tisilaikė. Vienok Montellos 
Tautiško Parko pušynas buvo 
patraukiančiai išpuoštas rank
darbių gražumynais.

Dovanas už rankdarbius nu
sinešė : pirmą—A. Grinkaitie- 
ne iš So. Bostono;; antrą— 
M. Kelly, Montello, už mez- 
ginius^-siuvinius, trečią — M. 
Vartavičienė iš So. Bostono už 
samanotą bakūžę.

Ilgoką tinkamą kalbą pasa
kė Dr. Pilka, lietuvių kalbos 
kursų įvedimo į viešas mokyk
las 
las 
biu 
šis
Linkėtina jiem kuo geriausių 
pasekmių.

Trumpai kalbėjo jaunas So. 
Bostono lietuvis Tuttle (Ta
rutis), kuris kandidatuoja į 
vietinę So. Bostono valdvietę. 
Tarutis gražiai vartoja lietu
vių kalbą, ir simpatingas jau
nuolis. Bostoniečiai turėtų jam 
pagelbėti 
tą.
Draugių

Stalas

reikalu. Dr. Pilka jau tū- 
laikas rūpinasi šiuo svar- 
klausimu, o Moterų Sąry- 
pasižadėjo jam padėti.

Nesenai atvykusi į Bahamų 
salas kunigaikštienė Windsor, 
geriau išgarsinta po vardu 
Wally, yra paskilbusi kaipo 
graži, patraukianti ir madniai 
apsitaisius bei susišukavus mo
teris. Bet ar jūs ir aš, tai ga
lėtume atsiekti? Vargiai.

Gal būt tiesa, kad ponia 
Windsor turi gerą skonį pasi
rinkimui madų. Gal. Jei netu
rėjus, ‘ kažin ar būt galėjus 
prisitaikyt prie didelių ponių, 
kol tebebuvo mažesniame iš
tekliuje. Tačiau dabar jinai 
turi gana padėjėjų parinkt ir 
pritaikyt madas.

šiomis dienomis iš New ■ .
Yorko orlaiviu išskrido plau
kų šukavimo modistas ir eks
pertas Wayne Forrest, kurio 
vieninteliu darbu būsiąs sušu
kavimas kunigaikštienės tris 
kart per dieną—rytais pa
prastai, popiečiais pritaikant 
prie jos d ė vėsinos skrybėlės ir 
vakarais prie jos 
galvos papuošalų.

rojališkų

N-ži

pasiekti norimą vie-

Montelliečių ^Maisto

Suliejus rašalu baltii 
lengviausia jį išvalysit užkl 
jus sulietą vietą virš bliūdo 
ant plėmo pilant šiltą vandei 
kaip ant koštuvo.

Mūsų darbščios montellietės 
su savo akį traukiančiais, ar
tistiškai, skaniai gamintais 
valgiais apsčiai apkrautu di
deliu Stalu buvo tikra pažiba 
piknike. Ir ko ten nesimatė! 
Įvairių kepsnių — pyragaičių, 
tortų, sūrių, dzūkiškų-zanavy- 
kiškų babkų, ir galybės gra
žių margučių.

Teko sužinoti nuo komisi
jos, kad viskas buvo suaukau- 
ta. Tai kažin kaip joms Są
ryšis turėtų atsidekavoti, nes 
jau tik paprasto “ačiū” neuž
tenka.

žodžiu, visas piknikas buvo 
gerai sutvarkytas, ir atsilan
kiusi publika draugiškai pri-

Mrs. Olsen, nužudytos mer
ginos motina, raudodama savo 
dukters,. tačiau pareiškė pa
geidavimą, kad žudeika nebū
tų baustas mirtimi, tik užra
kintas ilgam laikui, kad nebū
tų pavojumi kitoms mergi
noms.

Tunney — Kumštininkas 
Prieš Taitką

Chicago. — Buvęs kum
štininkas G. Tunney, milio- 
nierės vyras, šaukia nedaly
vaut Taikos Mobilizacijos 
suvažiavime; sako, būk tai 
“tik raudonųjų” sumany
mas.

i.\W

Trys unijistės gražuolės, kurios iš 18-kos gražių mer
ginų tapo išrinktos Kafeterijų Darbininkų Unijos gra
žuolėmis Lokalo 302 konteste, pravestame unijos pik
nike, New Yorke. Iš kairės į dešinę: Martha Restchak, 
laimėtoja trečios; Helen Fox, 1-mos, ir Martina Man- 

laimėtoja 2-ros dovanos.tez

-W:
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Iš Brooklyn© į Meksikos Sostinę ir Atgal
(Keliones Įspūdžiai)

A. Gilmanas
. - (Tąsa) "

Čia didžiausios iškabos visoj gatvėj, 
liepiančios išsialiejuoti, išsišmyruoti au
tomobilį pirm įvažiuosiant Meksikon, 
duodant suprasti, būk ten ne taip gerai. 
Patarimą priimu. Nuvažiavęs aliejaus 
stotin, turiu bėdos su angliška kalba, 
Amerikoj, jūs girdėjot! Visose įstaigo
se, gatvėje ir visur girdisi vien tik ispa
nų kalba, gražiai vartojama. Jie tau los- 
ką padaro, jei kalba angliškai. Pavyz
džiui, pasistačiau automobilį per arti 
prie kampo. Policistas pamatė ir atėjo. 
Matydamas, kad mes iš “Amerikos” ir 
grinoriai, mums sako, labai mandagiai ir 
su šypsą:

—Kad loska, patraukite savo automo
bilį biskį toliau nuo kampo,—ir kol tą 
ištarė, tai ko tik, ko tik liežuvio nenusi
laužė angliškai kalbėdamas.

Pasižvalgiau ir daugiau į šio miesto 
žmones. Visi juodbruviai, nedidelio ūgio, 
apvaliais veidais ir neliesi. Didžiumoj jie 
gražiai ir apsirengę, alyvų spalvos marš
kiniai ir kelinės, išmazgotos ir supro- 
sintos. Didžiuma moterų, ypatingai se
nesnės, juodai apsirengę ir su šaliku ant 
galvos. Išvaizda moterų nepavydėtina, 
jaunų ir senų. Retai kur pamatysi ang
liško tipo žmogų. Jeigu kur ir pamatysi, 
tai senyvą.

Daug čia vėl visokių iškabų, liepian
čių pasiimti tai vienokių, tai kitokių do
kumentų. Kągi darysi, einu, kai avinas, 
žiūrėti, kokių čia dokumentų reikalinga. 
Jie sako, būk reikalinga automobilis ap
sidrausti, tūlas kortas išpildyti, ir ką ki
tą ten. Liepiau padaryti, negi aš žinau, 
ko reikia. Tiesa, tuomi užsiima keliaunin- 
kų'kliubai ir jie beveik tokiuose reika
luose patarnauja kaip ir veltui, už kelis 
centus; ir automobilio apdraudimas dėl 
kelionės Meksikon kainuoja apie vienas 
doleris.

Jąu devinta valanda ryto, sukamės 
link tilto, link garsiosios Rio Grande, ku
ri čia pat. Paskutines porą trejatą gatvių 
pravažiuojant, šaukia, rėkia, kiek tik ga
li, pinigų mainytojai, kad išsimainytumė
me pinigus pas juos. Vieni siūlo tiek, kiti 
tiek, o pinigų kursas tą dieną buvo 4į 
pesos už dolerį.

Štai ir tiltas ir Jung. Valstijų muitinė. 
Važiuoju ir vėl noriu grįšti atgal. Norisi 
nors atsisukus atgal pažiūrėti, nes gal 
nebeteks sugrįžti atgal, gal “žiaurieji” 
meksikonai bekonu pavers, juk dabar 
kaip tik tas laikas—rinkimai. Širdis dre
ba. ..

Muitinėj nei dūšelės, apart inspekto
rių, kurie rankas sukryžiavoję ir stovi- 
ninkauja neturėdami nieko veikti, žio
vauja. Nebuvo man reikalo čia stoti, ta- 
Čiaus, kaipo pasitikimoj vietoj, geidžiau 
gauti paskutinių informacijų apie padėtį 
Meksikoj svetimtaučiams, ir pasirodyti 
dokumentus, ar visus turiu grįžimui. Ga
vau atsakymą, jog su manimi viskas 
tvarkoj, kiek liečia grįžimą.

—O kas mūs laukia Meksikoj, inspek
toriau?—klausiu vieno jų.

—Nežinau, nežinau,—jis sako, dan
gun žiūrėdamas,—jie sako, būk pas juos 
viskas ramu, bet... nežinau... tiltas dar 
atdaras, dar atdaras...

Ir taip inspektorius, numykdamas nu
sisuko ir nuėjo su keista šypsą, kaip ir 
sakydamas: Koks ten tave biesas neša, 
jei žinai, kas tau gera...

Dokumentus kišeniun, užsimoku 20 
centų už tiltą ir, dui skersai.

Muitinė, kaip ir anapus Rio Grande, 
vieno aukšto namelis paplokščių stogu. 
Jau radome keturis amerikiečių automo
bilius pirm mūs.’Pamislinau: 
----- Yra ir daugiau tokių durnių.

Čia jau žmonių nemažai, tik ne daž
nai matyti, juodaplaukiai, nedideli ir va
rio spalvos oda. Maišosi keli uniformuo
ti, alyvų spalvos. Jie didesni, aukštesni 
už kitus paprastus piliečius, kaip ir iš
rinkti. Prieina vienas prie mūs ir sako 
mandagiai:

—Jei turite, meldžiu bagažus įnešti vi
dun peržiūrėjimui.

Du turėjome, tai įnešiau ir padėjau ant 
ilgo .kaip ir šinkstalio, kur panašūs ran
dasi viso pasaulio muitinėse. Čia radosi 
ir kitų amerikiečių bagažai sudėti.

—Kad loska, tamstos turėsite minutę 
..palaukti, koLinspektorius sugrįš,—vienas

uniformuotų prakalbo į mus visus ame
rikiečius.

Inspektorius, inspektorius, manau sau. 
Esu matęs Amerikos inspektorius muiti
nėj, Anglijos, Franci jos, Vokietijos, Bel
gijos, Lenkijos ir Lietuvos. Jie visi vyrai 
ir .parinkti vyrai.

Laukiu tą minutę ir vaizduojuosi, kad 
čia ateis didelis uniformuotas ir gal pil
votas vyras, kelinėmis suprosytomis, kai 
lentomis, visokiais diržais apsijuosęs, 
pince-nez akiniais ant nosies, ūsais vaksa- 
votais, kepure išriesta, kaip tiltas, ka- 
zirka apriesta, kaip fcokiu bromu, o šau
tuvas, o gal ir kardas ant auksinių šniū
rų, prie šono. Ir gal jis turės ne vieną, 
ale du tris barnus, kurie tik lakstys, kaip 
vijurkai, pildydami jo įsakymus.

Aš jau esu pipirų veislės, ogi išeina iš 
šalimo kambario menkutė moterėlė, man 
tik iki smakro, juoda paprasta suknele 
apsivilkus, veideliu raukšlėtu ir gyvplau- 
kiuotu, gamtos gražume nuskriausta, kad 
ir Lincolnas galėtų (pirmą grožybės do
vaną laimėti, prie jos stovėdamas. Uni
formuotieji vyrai sustojo atydžiai prie 
mūs bagažų, žvilgsnį atkreipę į tą var
lelę moterėlę. Ji tik šmukšt savo liesą 
ir gysluotą rankutę vienan, kitan baga- 
žan ir vėl pamojo ta ja pačia rankute, kai 
šakaliu, duodama ženklą, kad viskas 
tvarkoj ir užbaigta. Šie didieji vyrai, kai 
milžinai prie jos, akių mirksniu užlipdė 
bagažus stampomis ir, paačiavę kelei
viams, pasakė, jog viskas tvarkoj ir ga
lime laimingai traukti toliau.

—Pfiu,—pamislinau sau, — jeigu jau 
čia tokie viršylos “žmones pjauna,” tai 
aš tave, varlele, greičiau papjaučiau...

Slenkame automobiliu pirmyn ir tėmi- 
ju publiką. Iš išvaizdos atrodo žmonės 
beveik tokie pat, kaip ir anapus Rio 
Grande, kur tik palikome, bet apsirengi
mas daug skirtingesnis. Čia jau beveik 
nesimato vyrų prosytom darbinėm keli
nėm, kaip Amerikos pusėj Laredo j. Mo
terys irgi daugelis nešioja panašiai, kaip 
ir Lietuvoje, jake ir kvolduotas andaro- 
kas, o vietoj skarelės, šalikas ant galvos.

Tūli vyrai, ispanų kilmės, tiesa, nešio
ja panašiai į Amerikos madą, ilgomis ke
linėmis, arba “overalls”. Bet jie mažu
moj. Mažesniuose miestuose ar mieste
liuose gyventojų didžiuma indijonai, az- 
tekų ainiai, apie kuriuos iš pradžios kal
bėjome. Jie nešioja baltas kelines ir bal
tą kaip ir “rubašką” ar marškinius virš 
kelinių.

Štai šaligatviu eina "kokie penki indi
jonai, į kuriuos aš tėmiju gan atydžiai, 
automobilį leisdamas tik krutėti. Jie ir
gi savo siauras akutes įsmeigę į mus 
žiūri, kai į kokius- dyvus. Visi apie pen
kių pėdų aukščio, ruda veido oda ir ap
valiais veidais, tūlų juodi plaukagaliai 
po lūpa ir ant smakro, kai chiniečių. Bal
tom kalinėm ir marškiniais virš. kelinių. 
Kelinės visų paraitytos, ir kaip tyčia vis 
viena pusė aukščiau paraityta. Tūli basi, 
bet didžiuma kaip ir su naginėmis ant 
basos kojos. Bet jos ir ne naginės. Ame
rikonai jas vadina sandais. Jos panašios 
į tokius apavalus, kaip senovės graikai ar 
romėnai kad nešiodavo, kaip kokia len
telė tik po padu. Ar jos padarytos iš 
skūros ar iš ko kito, neteko patirti. Bet 
tas apavalas visoj Meksikoj gan genera- 
lis. Jų skrybėlės buvo šiaudinės ir dide
liais kraštais, tik jau ne taip madnos, 
kaip matome meksikonus dėvint pieši
niuose, paprastos, biskį pagnybtu vir
šumi.

Vaikai tai jau . čia visi basi, taipgi ir 
daugelis moterų. Tūlos ispaniškos kilmės 
moterys apsirengę gan madnai, bet ir 
jos labai mažumoj.

Ši gatvė, kūria prasideda ir ilgasis vie
škelis Meksikos sostinėn, matytis, yra 
svarbiausia biznio gatvė. Tūli biznio na
mai mėginama pamėgdžioti į anapus Rio 
Grande, į amerikoniškus namus, vienok 
anaip tol .nedasiekta. Vistiek jie atrodo 
biedni, aptriušę. Tarp tų, daugelis dar 
tebėra statytų senų senovėje, vieno auk
što, storo mūro, kaip ir senoviniuose mie
stuose Lietuvoj, langai kur-ne-kur, dažnai 
geležimis apkalti, ir stogo nesimato. Jei
gu kur pasitaiko tokių namų būti vienaip 
vienoj, o kitam kitoj pusėj gatvės, tai to
kia gatvė taip siaura, kad jeigu išsižėrg- 
tum skersai gatvės, tai jau niekas ne
galėtų ..praeiti. Šaligatvių tokiose gatvėm,.

se retai tėra. 0 jeigu jų ir yra, tai jau 
taip siauri, kad turi susitikęs įsikibti 
viens kitam krūtinėn, jeigu nori apsi
lenkti nenugriuvęs, kai nuo liepto.

Tokių senovinių namų spalva visur 
matėsi ružava, geltona, molina, arba 
mėlyna.

(Tąsa bus)

me, bet daugiau ten nepri
klauso, o priklauso prie 
LDS.

Kiekvienas kalbėjusis lin
kėjo LDS augti.

Extra! Massachu
setts Piknikas

Gary, Ind.—Indianos CIO 
unijų suvažiavimas atmetė 
rezoliuciją reikalaujančią 
pasmerkt komunistus ir ki
tus “raudonuosius.”

Mass. Lietuvių Kongreso 
Draugijų Sąryšio 

Piknikas
t Jau tik kelios dienos beliko 

iki mūsų metinio pikniko ir 
pikniko gaspadorius drg. Na
vickas man praneša, kad sve
čių priėmimui jau viskas ga
tava ... ir duona ir sūriai, 
sviestas ir kilbasos, o ir alutis 
jau tik putoja ir gėrikų "Skonį 
vilioja.

Kapelija taipgi bus ir da 
kokia — nagi profesionališka 
radio programų pildytoja 
“Club Mayfair” orkestrą, net 
iš 10 muzikantų. Taipgi, kal
bės J. Gasiunas, dainuos Ig
nas Kubiliūnas. Įžanga į par
ką tik 10c ir už tą patį tikietą 
da pinigų galite gauti. Turė
sim ir keletą reisų su dovano
mis.

So. Bostonas jau pasisamdė 
keletą busų ir sulaukę sekma
dienio, Tugsėjo 1 dienos, pasi
puošę vyrai ir moterys, va
žiuosim į Haverhill, turbut jau 
paskutinio šios vasaros didelio 
masinio 
jos irgi 
žiuoti į 
piknike 
lietuvis,
buitis arti prie širdies.

Draugai ir broliai lietuviai 
ir Kongreso' rėmėjai, matysi
mės sekmadienį, rugsėjo 1 die
ną, Haverhill Lietuvių Piliečių 
Kliubo Parke!

Roma. — Italų orlaiviai 
kartotinai bombardavo ang
lų karo laivų stovyklą Alex- 
andrijoj,. E’gipte, anglų lėk
tuvų stovyklą Sidi Barrani 
ir jų kariuomenės sutelki
mus Khartoume, Afrikoj.

Vatikanas. — Pranešama, 
kad Portugalija rems 
kieti ją ir Italiją prieš 
glijų.

Vo-
An-

sodi-Berlin. — Vokiečiai 
na vis daugiau minų vande
nyse aplink Anglijos prie
plaukas.

Kodėl Taip Mažai Lėktuvų?

pikniko. Kitos koloni- 
rengiasi masiniai va
žį pikniką, nes šiame 
turi būti kiekvienas 
kuriam Lietuva ir jos

Z avis.

Neskelbia, Kiek Vokiečių 
Lėktuvai Užmušė Angly

Washington. — Per pas
kutines 100 dienų užsakyta 
fabrikam pastatyt tiktai 
343 karinius lėktuvus Ame
rikos valdžiai. Senatorius 
Byrd klausia: kodėl taip 
mažai?

Iš LDS 5-to SEIMO

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
žymiausią jubilėjaus vaji- 
ninką, kuris gavo 90 naujų 
narių; ir drg. Rainis savo 
kalboje pažymėjo, kad nuo 
savo įstojimo į LDS jis pri
rašė virš 200 narių.

Taip pat buvo pakviesta 
kalbėt A. Grigaitienė iš Wil- 
kes Barre; A. Gužauskas iš 
Chicagos; A. Evolda iš Am
bridge, Pa.; B. Kaminskas iš 
Chicagos; B. Galinauskaite 
iš Clevelando; Černauskienė 
iš Rochesterio, N. Y.; Sa- 
kalienė iš Chicagos; Sta
šinskas iš New Kensingto-

tono; T. Yermal iš Brook- 
lyno, N. Y.; Mileris iš Chi- 
cagos; Jokūbaitis iš West
ville, Ill.; Nacejienė iš Tre- 
veskyn; Baronas iš Mon
tello; Lavas iš Stoughtono, 
Mass., kuris pažymėjo, kad 
jų senojo SLA kuopoje yra 
13 narių, o LDS kuopoje yra 
140 narių.

Dar buvo pakviesti pakal
bėt Kasparas iš Newarko, 
N. J.; O. Moris iš So. Bos
tono; V. Andrulis iš Chica- 
gos; Andziulaitis iš Brook
lyn©, advokatas, kuris kal
bėdamas žymėjo, jog jis bu
vo SLA nariu nuo mažens 
ir dalyvavo viename jo sei-

Pasibaigus kalboms, pir
mininkas Mizara paskyrė 
šias jaunuoles prisegtoti sei
mo ženklelius delegatams: 
Idą Balsiutę, M. Šimkus, A. 
Bekevič ir O. Šukiutę.

Po to sekė seimo delega
tų paveikslų traukimas ir 
prie stalo.

Pasibaigus vardošaukiui, 
buvo paklausimai tiems de
legatams, kurių įgaliojimai 
iš karto atrodė neaiškūs. 
Bet visi delegatai tapo pri
imti.

Pirmos sesijos pertrauka 
pietums buvo padaryta vie
nai valandai.

“L.” Rep.

Mass. Lietuvių Kongreso Draugijų Sąryšio

Nedėldienį prieš Labor Day

Rugsėjo 1 September, 1940
Haverhill Lietuvių Piliečių Kliubo Parke

BRADFORD, MASS.

Grajys Gera Orkestrą
Kalbės J. Gasiūnas, L.D.S. Org. “Tiesos” red. ir kiti 

Dainuos dainininkas Ignas Kubiliūnas

Pypkorią kontestas su prizais. Maiše bėgimo lenk
tynės ir keletas kitų žaislų su laimėjimais. Taipgi 
Harvardo Studentų grupė sulos trumpų veikaliuką.

London. — Anglijos sei
me buvo pareikalauta, kad 
valdžia praneštų, kiek Vo
kietijos orlaiviai bombomis 
užmušė anglų Londone. Val
džios atstovas atsakė, kad 
skaičius taip užmuštų ir su
žeistų anglų Londone bus [no, Pa.; J, Saiko iš Chica- 
paskelbtas tik rugsėjo mė- gos; Palevičienė iš Detroi- 
nesį. to; Jasilionis iš Bingham- ĮL

Visi Am. Liet. Kongreso Draugijų Sąryšio darbuotojai, 
rėmėjai, draugai ir draugų draugai, turėkite sau už 
priedermę tą dieną dalyvauti šiame piknike ir savo 
draugus atsivesti.

Lietuva pradeda gyventi nauju gyvenimu todėl ir mums 
lietuviams, gyvenantiems čia Amerikoje susidarys naujos 
problemos, nauji reikalai ir naujos giminystės su mūsų 
broliais Lietuvoje.

Širdingai kviečia visus brolius lietuvius kuo skaitlin
giausia šiame piknike dalyvauti. KOMITETAS.
KELRODIS: Atvažiavę j Bradfordą, važiuokite Salem 
gatve iki Montvale gatvės. Parkas ant Montvale gatvės.

• r
IR APYLINKES LIETUVIŲ ATYDAI

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisves”

1 dieną Rugsėjo-Sepiember
MIKOLAIČIO PARKE

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

a-------------------—————————————————
IŠ anksto perkant bilietą įžanga nuo 5c. iki 
25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 25c. kiek
vienam. Prašome įsigyti bilietus iš anksto.

0---------- ------ *----------- —------------------------- -------------
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Puiki dailės programa: Dainuos Aido Choras 
iš Brooklyn, Lyros Choras iš Philadelphijos, 

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

R. MIZARA “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

STOTYS: Bušai eis nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai po pietų iš miesto:

143 Pierce Street ir 735 Fairmount Ave.
Nuo City Line busai eis nuo 10 vai. ryto iki 4-tos valandos po pietų.

KELRODIS: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite 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, ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 
po kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1^ mailėš sekdami iškabas.

U liigrnąąisąi
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L.D.S. Prezidento R. Mizaros
Raportas Penktajam Seimui

nijai, bet ir mūsų Susivienijimui. Kiek daug mūsų jaunų žmo
nių turėtu eiti’žūti už kitų reikalus!. . .

Taigi dirbdami kaipo fraternalė organizacija savo narių 
naudai, mes turime visuomet ir visados, kaipo Amerikos vi
suomenės dalis, dirbti už visos Amerikos žmonių interesus, 
už viso mūsų krašto reikalus.

Tik pavyzdingame darbe, tik gražiai, draugiškai veikdami, 
mes įgausime dar daugiau įtakos Amerikos lietuviuose ir 
mūsų Lietuvių Darbininkų Susivienijimas kas metai ir kas me
tai vis augs ir bujos!

Taigi tegyvuoja ir plečiasi mūsų brangioji organizacija — 
LDS!

LDS Prezidentas,
R. Mizara.

tainėj, 12 Vemon St. Visų priklau
sančių draugijų atstovai malonėkite 
dalyvauti. Tolimesnis Sąryšio gyva
vimas priklausys nuo šio susirinki
mo atstovų. Politines .permainos ir 
pabėgimas Smetonos iš Lietuvos ar
do ir mūsų Sąryši. Todėl atstovai 
nepamirškite dalyvauti susirinkime, 
— J. J. Žalimas. (203-205)

Suvažiuokim visi ir visos į 
šį pikniką, nepalikdami namie 
nė vieno iš šeimos ir, kur gali
ma, pasiimkim ir savo draugus.

Taipgi, pardavinėkit įžangos 
tikietus kuo daugiausia. Nors ir 
mažos dovanos, bet nepamirški
me, kad pelnas eis dėl mūsų 
laikraščių ir taip aiškindami 
žmonėms, galima lengviau par
duoti.

Tikietus grąžinkit A. Taraš- 
kai ar V. Taraškienei ant pikni
ko, tai greičiau sutvarkysim.

Šiais metais šeimininkių sta
lo komisijoj yra sekančios drau
gės: Juškienė, Margaitienė, 
Brazauskienė, Visockienė, Gi
raitienė ir Taraškienė.

Aukas galima paduoti prieš 
pikniką vienai iš šių draugių, 
arba ant pikniko Margaitienei, 
ar Taraškienei.

Taipgi, jeigu dėl kokių prie
žasčių negalėtumėt pristatyti 
patys aukas ant pikniko, 
praneškit V. Taraškienei, 
Bond St., Hartford, Conn.

Chorai nepamirškite anksti 
atvažiuoti, nes programa prasi
dės kaip 4 vai.

Tai visi ir visos marš į Hart
fordo Pikniką ! V. Taraškienė.

parengimuose, tai žinote, kad jie bu
vo pasekmingi, todėl ir kviečiame 
dalyvauti šiame piknike. — Kom.

(203-205)

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Politinio Są

ryšio susirinkimas jvyks rugpjūčio 
30 d., 7:30 v. v. Piliečių Kliubo Sve-

VARPO KEPTUVĖ
3640 Stagg St Tek Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y-
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniau**
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ateityje nesukels nei viename naryje jokių

I 
I

naujas 
voje ir

apie 
kaip 

da» 
tik

Vyriausias dalykas—perdaug kaštavo. Mūsų Lėšų Fon- 
pasirodė, negalėjo ištęsėti leisti tą skyrių tokį didelį. 
Centro Valdyba nutarė jį sumažinti ir jis, matyt, tokiu 
leisti, kol susidarys didesnis Lėšų Fondas.

tai
31

Centro Valdybos Veikla
nuo Ketvirtojo iki Penktojo Seimo Centro

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

Programos išpildyme da
lyvaus LMS Conn, valsti
jos apskričio chorai. Drg. 
A. Bimba iš Brooklyn, N.

O. Visoc- 
— $1.00, 
Conn. — 
Hartford,

permainas Lietu- 
Lietuvos valdžioj.

©
gros iš Laisvės Stygų

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

MAHANOY CITY, PA.
Rugsėjo 1 d., LDS 104 kp. rengia 

paskutinį šio sezono pikniką pas 
Martą Sakalauskienę, Lake Side Gi
rioj. Gaspadinės ruošia skanius už
kandžius. Taipgi bus ir gero gėrimo. 
Kurie buvote pereitose šios kuopos

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

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

šokiams
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 Įiikniko.

LLD 
penktadienį, rugpjūčio 30 d., 7:30 v. 
vak., Jurginėj Svet., 180 New York 
Avė. Visi būkite šiame susirinkime, 
nes turime daug svarstymų. — Sekr.

(203-205)

K. Žukauskienė.
(203-206)

-------------- ą------- *_
NEWARK, N. J.
5 kp. susirinkimas jvyks

OmumUHmbHHmOM

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
ko visai išvengti. Ateityje, kurie rūpinsis tokį leidinį išleisti, 
pasitikime, jį išleis pasekmingesnį. O šiuo tarpu turėsime ten
kintis tuo, ką galėjome pasigaminti. Tai yra trumpa, graži, 
paveiksluota LDS dešimties metų gyvavimo istorija!

Buvo dėta pastangų organizuoti vaikų mokyklėles, tam tik
slui net ir speciali komisija buvo paskirta, deja, be Brook- 
lyno ir Čikagos ir dar gal vieno kito miesto, nepavyko jų 
skaičius praplėsti. O vaikų mokyklėlės mūsų judėjime yra 
svarbios. Jos yra reikalingos, jos yra naudingos. Ateityje pri
valėsime labiau tuo susirūpinti.

Prie kultūros ir apšvietos nudirbto- darbo, mes turime pri
dėti ir tą, kad pereitais metais LDS davė savo nariams-jau- 
nuoliams po $100 stipendijų. Gavo stipendijas universitetus 
lanką trys LDS jaunuoliai, gabūs moksle, pavyzdingi gyve
nime ir geri patri jotai mūsų Susivienijimo: Keistutis Michel- 
sonas, iš Brooklyno, Henry Juška, iš Brooklyno, ir Pranas 
Žvirblis, iš Binghamton, N. Y.

Šiuo tarpu Centre yra eilė naujų aplikacijų dėl stipendijų. 
Jos bus greitu laiku svarstytos ir sekamam mokslo metui bus 
duodama eilei studentų daugiau stipendijų. Tąjį klausimą 
išspręs naujoji Centro Valdyba, su Apšvietos Komitetu ir 
LDS Jaunimo Komitetu pasitarusi.

Jaunimas.
Jaunimas mūsų organizacijoje yra svarbus veiksnys, di

delis dalykas. Jis veikia sau daugiau-mažiau automatiškai. 
Jaunimo Komitetas laiko atskirai savo susirinkimus—posė
džius ir juose aptaria jaunimo klausimus. Jaunimo Komite
to atstovas dalyvauja Centro Valdybos posėdžiuose ir kiek
viename Centro Valdybos suvažiavime jaunimo klausimai 
esti rišami.

Gerbiamieji delegatai esate, be abejo, pastebėję, kad prieš 
tūlą laiką mes leidome “Tiesos” mėnesinį anglišką skyrių 
didelį ir žingeidų, bet dabar jis, tasai skyrius, išeidinėja ma
žesnis, nors taip pat žingeidus. Kodėl gi jis’ tapo sumažin
tas? 
das, 
Tad 
teks

Mūsų jaunimas, tenka pastebėti, žymiai keičia savo išvaiz
dą, savo sudėtį. Tik pagalvokime: prieš dešimts metų įstojęs 
į LDS jaunuolis, turėjo šešiolika metų amžiaus, šiandien tokis 
jaunuolis—jau 26 metų amžiaus. O jeigu prieš dešimts-devy- 
nis ar aštuonis metus jaunuolis turėjo 18-lffi ar 20 ar dau
giau metų amžiaus, šiandien jis ar ji jau 30 metų amžiaus 
arba senesnis, šiandien, vadinasi, jis ar ji jau nebejaunuolis,— 
jau 30 ar daugiau metų amžiaus; jau suaugęs vyras arba mo
teris. Nemažai tokių buvusių jaunuolių turi savo vaikų, ku
rie priklauso mūsų Vaikų Skyriui. Su tuo, aišku, ir mūsų an
gliškas “Tiesos” skyrius turi keisti savo turinį ir taikyti ne 
tik prie tikrų jaunuolių, bet ir prie suaugusių žmonių psi
chologijos, kurie kalba angliškai. Greitu laiku mes turėsime 
dar vieną problemą: palaikyti kai kur suaugusių kuopas, ku
rias sudaro angliškai kalbą žmonės—LDS nariai, ir tas kuo
pas, kurias sudaro jaunimas, angliškai kalbąs.

Vieną dalyką neprivalome pamiršti: nuolat ir nuolat gau
ti daugiau ir daugiau jaunimo. Jį įrašę į LDS, privalome rim
tai rūpintis, kad jis. iš organizacijos neišsibrauktų, kad jis 
nuolatos su mumis būtų.

Narių Santykiai su Centro Valdyba
Smagu pabrėžti ir tas faktas, kad Centro Valdybos santy

kiai su nariais, bendrai, buvo labai gražūs, geri, draugiški. 
Nekilo jokių ergelių, jokių nesusipratimų, jokių politinių gin
čų. Ne be to, atsirado šian ar ten narys ar narė, kuris nepa
sitenkino vienu ar kitu smulkmeniškesniu dalyku, bet tai bu
vo retenybė.

Vienas dalykas, dėlei kurio kilo nesusipratimų su tūlais 
nariais — tai tos reformos, kuri buvo pravesta pašalpų sky
riuje Ketvirtajame Seime. Kaip žinia, tomis reformomis buvo 
sumažinta išmokėjimas pašalpų sergantiesiems nariams, kad 
sustiprint pašalpų fondą, kaip to reikalavo New Yorko vals
tijos draudimo departmentas. Tasai tarimas, aišku, buvo pa
darytas Ketvirtojo Seimo ir Centro Ąaldyba negalėjo jo at- 
keisti, nepaisant tūlų narių protestų.

Tuo būdu, šiame, Penktąjame Seime, pašalpų skyriaus per
formavimo klausimas ir vėl bus aktualus. Jis kils šiame Seime. 
Aš prašau šį klausimą svarstyti draugiškai ir visapusiškai, kad 
kiekvienas delegatas pilnai susipažintų su juo ir kad pašalpų 
klausimas taip būtų galima sutvarkyti, idant jis būtų stiprus 
ir kad visi pašalpgaviai būtų pasitenkinę.

Pasitikiu, kad šis klausimas ir bus teigiamai ir draugiškai 
išrištas ir kad jis 
nepasitenkinimų.

Per visą laiką
Valdyba veikė vieningai, sutartinai ir draugiškai. Jokių frak
cijų ir nesusipratimų neįvyko. Centro Valdybos suvažiavimai 
visuomet praeidavo draugiškoje dvasioje. Tarpe pilnų Centro 
Valdybos suvažiavimų įvykdavo mažesnieji susirinkimai pen
kių Centro Valdybos narių, gyvenančių Brooklyne ir arti jo— 
būtent: R. Mizaros, J. Siurbos, dr. J. J. Kaškiaučiaus, Elenos 
Kaunaitės ir Jono Grubio. Pastarųjų nutarimai tuojau būdavo 
peFsiųsti aniems Centro Valdybos nariams, gyvenantiems to
liau nuo Centro, jų užgyrimui. Be to, Penkių C. V. narių pro
tokolai visuomet buvo skaitomi ir užgiriami pilnuose Centro 
Valdybos suvažiavimuose, o paskui tilpdavo organe “Tiesoje.”

Prie Užbaigos
Baigdamas pranešimą apie LDS Centro Valdybos darbą 

per pastaruosius porą metų, tiek turiu pasakyti: Mūsų Susi
vienijimas žygiuoja pirmyn! Mes LDS nariai, žygiuojame pir
myn. Mes ir žygiuosime. Mes esame pasirįžę žygiuoti ir jokios 
skerspainės Tnūs nuo to nesulaikys.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra nepartinė organi
zacija pilnoj to žodžio prasmėje. Jam priklauso visokių tikybi
nių įsitikinimų ir politinių pažiūrų žmonės. Niekas jų nevaržo. 
Niekas niekam nesako, ką jis arba ji turi veikti kaipo indi- 
vidualas.

Rytoju prasidės suregistravimas visų ateivių nepiliečių. Bus 
daug LDS narių, kuriems teks susiregistruoti. Tie LDS nariai, 
kurie daugiau sugebi, turi jiems padėti susiregistruoti.

Mūsų organizacija nuolatos* per visą, savo gyvavimą,’ dirbo 
taikos labui. Ji stoja už taiką ir dabar. Mes žinome, kad ka
ras reikštų baisią nelaimę ne tik visai Amerikos darbo žmo-

Dešimts Tūkstančių Lietuvių Daly 
vans “Laisvės” Piknike

Naujosios Anglijos Visi Keliai 
Veda į Pikniką

HARTFORD, Conn. — Šį 
metą spaudos piknikas bus vie
nas iš didžiausių šioje apylin
kėje. Prisirengimas eina visais 
garais, šeimininkių skyrius bus 
labai įvairus. Valgių ir gėrimų 
šeimininkės prigabens įvairiau
sių, kaip ‘civilizuotų,’ taip ir 
natūralių, senovinių; visų ape
titai bus užganėdinti pagal pa
sirinkimą ir skonį.

Svietas visur kalba apie tą 
pikniką: dirbtuvėse, gatvėse ir 
namuose. Smagu, kuomet žmo
nės taip užinteresuoti. Bet dar 
tūkstančiai lietuvių nežino to 
pikniko įvairiose vietose, o jie 
būtų dėkingi, kad jiems kas 
praneštų. Argi ir jiems nebū
tų smagu dalyvauti su kitais 
tūkstančiais sueiti pažįstamus 
ir nepažįstamus savo brolius 
lietuvius, o kuomet tik labai re
tas įvykis, kuomet tokia proga 
pasitaiko sueit.

Tad praneškim visiems lietu
viams savose apylinkėse apie 
“Laisvės” pikniką, o jie bus dė
kingi mums. Piknikas įvyks 
rugsėjo 1 d. sekantį sekmadienį, 
Lietuvių ^Parke, Lighthouse 
Grove, East Hartford, Conn.

Dailės programe dalyvaus 
lietuvių chorai iš kolonijų, kal
bės A. Bimba, “Laisvės” redak
torius, apie paskiausius pasau
lyj įvykius, o labiausiai 
mūsų tėvų žemę Lietuvą, 
ir kas ten įvyko ir kas 
įvyks. šiandien nevien
dirbtuvėse, kuriose mes dirbam, 
įvesta spartumo sistemą, bet ir 
pasaulyje nauji įvykiai kasdien 
įvyksta taip sparčiai, kad nega
lima nei suprast jų ant greitų
jų. Drg. Bimba, apie juos aiš
kins. Tad nors žmonės kalba, 
kad bus piknike 10,000 žmonių, 
bet sudarykime, kad ir du syk 
didesnę minią svieto. Vykime į 
pikniką iš visur, kas kaip gali
me, organizuokim busus, auto
mobilius, trokus ir vežimus. Ne- 
pasilikime nė vienas tą dieną 
namie, nepalikime nė vieną šei
mynos narį namie ar augusį ar 
jaunimą, visi būkim piknike 
demonstratyviai, energingai, 
kaip naujos gadynės žmonės. 
Nepaisykime senų gadynių lie
kanų straksėtojų. Kiekviena 
nauja gadynė turėjo priešų, 
kiekvienas progresas į geresnį 
būvį turėjo priešų, jų turi ir 
naujoji Lietuva. Bet jie išnyks, 
kaip išnyko visų progresų prie
šai praeityje.

Suvažiuokim ir sueikim į šį 
didžiulį lietuvių suvažiavimą ir 
visi kartu pasidžiaugkim gerai
siais žmonijai įvykiais.

Lietuvoje mūsų tautos žmo
nės, mūsų giminės, pažįstami ir 
draugai visi, (išskyrus saujelę 
senų gadynių liekanų išnaudoto
jų), visą Lietuva džiaugiasi, 
budavoja naują gyvenimą, nau
ją gadynę! Senos liekanos, se
ni dalykai nyksta ir jie išnyks 
amžinai, o kas jau išnyko, tas 
nesugrįš daugiau. Ir mes sy
kiu su Lietuvos laisvais žmonė
mis susiėję rugsėjo 1 d. Lietu
vių parke, East Hartforde pasi- 
džiaugkime!

Pasimatysim “Laisvės” pik
nike ! ž.

Conn. Spaudos Piknikas ir 
Šeimininkių Stalas

šį metą irgi bus suruoštas 
šeimininkių stalas- iConn. Spau
dos Piknike, kuris įvyks sek
madienį 1 d. rugsėjo (Sept.), 
1940, Lietuvių Parke, East 
Hartford, Conn.

Taipgi, bandysim turėti 
lą tinkamoj vietoj, kad būtų 
galima matyti visi valgiai ir ge
riau parsiduotų.

Iki šiol sekančios ypatos au
kavo ar aukaus dėl šeiminiu, 
stalo: M. Margaitienė, Wind
sor, Conn’., 2 sūrius, 
kienė, Wilson, Conn. 
A. Klimas, Hartford, 
$2.00, J. Vilkas,
Conn. — 1 gal. vyno, Juškienė, 
Wilson, Conn. — 1 sūrį ir 1 di
delę duoną, O. Giraitienė, Hart
ford, Conn. — 1 šviežią kumpį, 
M. Pilkauskienė, West Hart
ford, Conn, (kuri pereitą savai
tę tik parėjo iš ligoninės po 
sunkios operacijos ir kuri visa
da dirbdavo ant Spaudos Pik
nikų) apgailestauja, kad šiais 
metais negalės dirbti ir nieko 
pagaminti, nes dar silpna, irgi 
aukauja $1.00, E. Šimanskienė, 
W. Hartford, Conn. $1.00, M. 
Kriščiuvienė, Hartford, Conn. 
$1.00, Rudžinskienė, Hartford, 
Conn. $1.00, V. Taraškienė, 
Hartford, Conn. $1.00, M. Nek- 
žintaitienė, Hartford, Conn. — 
$2.00.

Taipgi, dar nuo pereitų metų 
liko pas O. Giraitienę 2 kvor
tos snapso, pas Kazlowienę 1 
kvorta brandy ir pas Taraškie- 
nę puskvortė lietuviškos vals
tybinės. šios draugės malonėkit 
atvešti minėtus gėrimus į pik
niką. • '1!- '

Dar bus ir daugiau, kurie au
kos dėl šeimininkių stalo ir kas 
tik duos, tai vardai bus pa
skelbti ‘L.’ tuojaus po pikniko. 
Tad draugės ir; draugai, auko- 
kit visi ir visos šiemet, kad pa
daryti šį pikniką dar daugiau 
pasekmingesniu už pereitus. 
Šiemet kitose valstijose pikni
kam lietus pakenkė, tai turė
jo nukentėti mūsų laikraščiai.

PRANEŠIMAI E K1TUK
NEWARK-KEARNY, N. J.
Bušai į “Laisvės” pikniką, 

kuris įvyks rugsėjo 1 d., Ed
dington, Pa., išeis nuo Politi
cal Club, 134 Schuyler Ave
nue, Kearny, New Jersey, 
9:30 vai. ryto. Kelionė į abi 
pusi $1.75. Galite užsiregis
truoti pas Degutį. Prašome iš 
anksto užsiregistruoti. Busas 
gražus, moderniškas.

Iš Newarko busas išeis 10 
valandą ryto nuo Jurgiriės 
Svet., 180 New York Avė. Ke
lionė į abi pusi $1.75. Galima 
užsiregistruoti pas drg. Mikšį, 
189 Ferry St., pas drg.. Žu
kauskienę, 566 S. Clinton St., 
East Orange, N. J. Taipgi 
penktadienį, ALDLD kuopos 
susirinkime,, 180 New York 
Avė.

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS

Spaudos Piknikas
Įvyks Sekmadienį, 1 Rugsėjo (Sept.)

LIETUVIŲ PARKE
Lighthouse Grove East Hartford, ConiL

Rengia LLD, LDS ir LMS Apskričiai

IfcL? > •*> cat
Et sK

y

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

ĮSIGYKITE dabar 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD Visokiausiu Rūšių

[ TRADE IT IN l-OR A 1

17 J E W E L1
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ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

ROBERT 
LIPTON : 

J E VV E L E B 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe 
Graham & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2178 
Priminkite šj skelbimą Ir gausite nuolaidą

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 žmones, kuriem prašvito laisvė ir pa
lengvinimas gyvenime.

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

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 

.Chroniški Reumatišk) Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir kitos 
Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sek- 

imingai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zinssu 
Pasitikėjimu.

Kraujo ir Slapumo Tyrimai,
.. . . . ; PRIEINAMOS KAINOS
Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 

IŠTYRIMAI DOVANAI
(Virš 28 m. Privalin&i ir Ligoninėje Praktiko*)

DR. L. ZI-NS
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.



BeStas puslapis Trečiadienis, Rugpj. 28, 1940
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srityj, bet lygiai kultūrinėj 
ir politinėj. Jis mato, kad 
jaunimas tikrai bus tinka
mas užimti senųjų vietas, ir 
kad galės organizaciją ir 
tvarkyti ir auginti.

Žymusis Philadelphijos 
vajininkas Rainys pažymi 
įrašęs nuo 1937 metų 200 
narių j L.D.S. Jis mato, 
kad dirbant—galima laimė
ti, tik reikia išeit iš apsilei
dimo, reikia išsijudinti. Jis 
smerkė tas kuopas, kurios 
visai nepasirodė vajuje.

Wilkesbarriete, j aun imonariu;
anksto j kuopos delegatė, Grigaitie- 
Seimui L

Mandatų komisijai besi
darbuojant mandatų sutvar
kyme, prezidentas pakviečia 
pakalbėti Seną Vincą, kuris 
savo kalboje pasisakė esąs 
prasikaltęs dėl L.D.S. tuo, 
kad įsirašė į jį ir pradėjo 
darbuotis gana vėlokai, nes 

•jo kuopa susikūrė dar tik 
virš metai laiko.

Chicagietis St. Juška sa
ko, jog jų apylinkė turi visą 
ketvirtadalį L.D.S.; jis ma
to organizacijai gražią atei
tį, jis kviečia didesnin dar
ban—gauti daugiau 
jis taip pat jau iš 
pasiūlo sekamam 
vietą—Chicagą.

Binghamtonietė V. Zmit- 
raitė pasakė, kad jos atsto
vaujama kuopa neišpildė 
vajaus kvotos, bet buvo 
darbuotasi pagal išgalę.

Palevičiuš iš Herrin, Ill., 
pasako nepasiganėdinimo 
mintį dėlei pereitame Sei
me padaryto suvaržymo pa
šalpos mokėjimo reikale. 
Jis kviečia šį klausimą rim
tai šiame Seime iš naujo 
persvarstyti.

Chicagietis Salaveičikas 
prisimena apie pirmas die
nas LDS gyvenime, apie tą 
gražų ūpą kovingų delega
tų, kurie 10 metų atgal bu
vo jėga išvaryti iš S.L.A. 
Seimo. Jis džiaugiasi mūsų 
organizacijos gražiu bu joji
mu, jis pastebi, kad L.D.S. 
jaunimas daug žada mūsų 
organizacijos ateičiai.

Montellietis Vasaris pa
žymi Naujosios Anglijos 
jaunimo besikūrimą į L.D.S. 
ir bekylančią veiklą.

Detroitietis Jočionis pasi
džiaugia mūsų Susivieniji
mu, kaipo tvarkia “vaisty

Brooklynietis jaunuolis 
Michelsonas pažymi jauni
mo veiklą savoj apylinkėj 
ne vien socialėj ir sporto

nė, pąsakė, kad jų jauna 
kuopa didelių darbų dar ne
nudirbo, kad parvažiavus iš 
šio Seimo dės pastangas pa
dvigubinti kuopą narių 
skaitliumi.

Chicagietis ‘Gužauskas pa
žymi, kad jaunimas pasiry
žęs visiems organizacijos 
darbams.

Anna Evalga iš Ambrid
ge, Pa., pažymėjo apie ge
rą kuopos padėtį.

Rasinskas, chicagietis, sa
vo miesto patrijotas, kvietė 
sekantį L.D.S. Seimą į Chi- 
cagą.

Galinauskaitė iš Clevelan- 
do pažymėjo, kad jų mieste 
L.D.S. dirvoj gerai darbuo
jamasi.

Chicagietis Abekas pasa
kė, kad mūsų pažangos dar
bas sukūrė mūsų organiza
ciją, o ten, iš kur musų or
ganizacijos pradžia atsira
do—iš SLA—tebeina rie
tenos, kivirčiai.

Rochesterietė Černauskie- 
nė pasveikino Seimo daly
vius nuo savo miesto kuo
pos.

Chicagietė Sakalienė taip 
pat tarė kelis žodžius iš sa
vo veiklos.

Stašinskas iš New Ken
sington, Pa., pažymėjo dir
bęs APLA ir dabar taip

pat gerai jaučiasi L.D.S.
Jessie Šaika, chicagietė, 

už sekantį Seimą Chicago j.
Palevičienė, d e t r o itietė, 

irgi už Seimą Chicagoje.
Jasilionis pasidžiaugė va

karykščia jaunimo Olimpi- 
jada ir gražia jaunimo vei
kla. -

Yermal, “Tiesos” angliš
ko skyriaus sporto rašyto
jas, trumpai kalbėjo angliš
kai.

Mileris, chicagietis, pri
mena reikalą taisyti pašal
pos mokėjimo suvaržymus, 
nes nariuose yra nepasiga
nėdinimo.

Jokūbaitis iš Westville, 
Ill., pažymėjo, kad jų kuopa 
išpildė vajaus kvotą su kau
pu, bet jis mato reikalą ša
linti visas priežastis, dėlei 
kurių nariai išsibraukia.

Traveskynietė Načajienė 
džiaugiasi 
skaitliaus 
sako, jog 
ir laimėti.

Baronas iš Montello prisi
minė apie naujus pasikeiti
mus Lietuvoj, su kuria ir 
mes, kaipo išeiviai, turime 
ryšių.

Lavas iš Stoughton, i 
Mass., vienas L.D.S. kūrimo 
darbuotojas, priminė, kaip 
sunku buvo veikti Mass, 
valstijoj, kur ėjo visokį 
trukdymai, o vienok jų kuo
pa išaugo gana didelė.

Newarkietis Kasparas 
mato skaidrią ateitį mūsų 
organizacijai.

Anna Moris iš'So. Boston 
džiaugiasi lietuvių sueigo
mis, teikiančiomis didelį pa
sitenkinimą jos jausmais.

V. Andrulis, ‘‘Vilnies” re
daktorius, daug padėjęs
L.D.S. besikūrimo darbe, džiais ir gėrimais, taipgi durų 
pažymėjo, kad šiandien ir sargus.

Sutikim LDS Tampiomis 
Išleistuvių Bankiete

pakilimu narių 
savo kuopoj ir 
dirbant—galima

LDS Jubiliejinio Seimo dele
gatams pagerbti ir sykiu iš
leistuvių bankietas įvyks jau 
rytoj vakarą, ketvirtadienį, 
rugpjūčio 29-tą, Central Pa
lace, 16-18 Manhattan Avė., 
Brooklyne.

Gera vakariene, šokiai. Bi
lietas $1.25. šokiams grieš 
Geo. Kazakevičiaus orkestrą.

Brooklyniečiams ir apylin
kių lietuviams ši gal bus pa
skutinė proga šiemet sueiti-su- 
sipažinti tuos paskilbusius LD- 
S čampionus, taip svarbios lie
tuviam darbo žmonėms orga
nizacijos budavotojus, veikė
jus. Tad visi dalyvaukime. Su
darykime savo garbingų sve
čių išleistuves masines ir en
tuziastiškas, kad jų prisimini
mas jiems teiktų dar daugiau 
energijos tęsti kilnų darbą ir 
toliau.

Ir, kad geriausia pasitar- 
naut sau, svečiams ir organi
zacijai, įsigykite bilietą iš 
anksto, šiandien, tai yra—ne 
vėliau trečiadienio, rugpjūčio 
28-tos vakaro.

.KiaiJi.1, t! f I1,,,,," ■.SS’TJTJMMMgTtteSBgSS

Didžioji Menininkų 
Iškilmė

Ši visa savaite brooklynie
čiams yra didelių iškilmių ir 
darbų savaitė. Dabar seimavo- 
ja ir iškilmes ruošia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas. 
Jam baigus, šį penktadienį, 
taip pat Liet. Am. Piliečių 
Kliube, prasidės Lietuvių Me
no Sąjungos suvažiavimas ir 
iškilmės.

Pati didžiausia ir paskutinė 
menininkų diena bus šeštadie
nį, rugpjūčio 31-mą. šeštadie
nio vakarą, didžiulėj Labor 
Lyceum salėj, įvyks LMS Dai
nų Festivalis, į kurį atvyksta 
keli tolimi, taipgi dalyvauja 
keli vietiniai ir iš apylinkės 
meno vienetai. Programoj bus 
chorai, dainų ansambliai, sty
gų orkestros. Bilietai tik 50 ir 
75c.

Mirė
Juozas Simokaitis, 51 m. 

amž., 11 Highland Ave., Port 
Washington, mirė rugpjūčio 
26 d., Meadow Brook ligoni
nėj. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Bieliausko koplyčioj. 
Bus palaidotas rugpjūčio 28 
d., Nassau Knolls kapinėse.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bielauskas).

Rengėjai.

Iš Dviejų LDS Vakarų 
su Svečiais

RANDAVOJ1MAI
Pasirandavoja vienas kambarys 

vyrui. Ant antrų lubų. Prašome 
kreiptis: 112 fehephard Ave., Cyp
ress Hills apylinkėj; tarpe Cleveland 
St. ir Norwood Ave. stočių ant Ja
maica linijos. (205-210)

Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Važiuokite į ‘‘Laisvės” 
Pikniką Busais

Paskutinis šiuom Sezonu “Laisvės” naudai 
piknikas įvyks

Rugsėjo 1 September
Mikolaičio Parke, Eddington, Pa

Šį Pikniką Rengia

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

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

BROOKLYNAS PASISAMDĖ 8 BUSUS

BILIETAS $1.75 Į ABI PUSI

Busai Išeis Nuo Sekamų Vietų
Nuo George Stankaus Krautuvės

67 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

Šiomis dienomis turėjome 
gausą visokių LDS iškilmių— 
ekskursiją laivu; jaunų spor
tininkų rungtynes Pas. Paro
doj, šeštadienį, ir kitas Mc- 
Carren Parke, sekmadienį; 
taipgi šokius sekmadienio ir 
pirmadienio vakarais.

Šie pastarieji du pažmoniai 
buvo, taip sakant, laisvos suei
gos, tai yra bę. jokių lenkty
nių ir be pareigų, išskyrus, ži
noma, aprūpintojus užkan-

SUSIRINKIMAI
. BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Susirinkimas
Kriaučių Unijos 54-to Skyriaus 

mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį rugp. 28 d. 7:30 v. v. Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo salėj, 
280 Union Avė. Nariai prašomi da
lyvauti. — Sekr. Ch. Nečiunskas.

(202-203)

REIKALAVIMAI
Reikalingi vyras su pačia prižiū

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

(200-207)

mūs priešai pripažįsta 
mums kreditą už mokėjimą 
tvarkyti ir auginti organi
zaciją.

Advokatas Andžiulaitis, 1 
kp. narys, pasakė, jog yra 
žmonių, kurie bando tam 
tikrą dalį lietuvių perstaty
ti esant kokiais tai bau
bais, bet šiame Seime jis 
matąs žmones šviesesnius, 
negu kitur.

Atėjus mandatų komisi
jai, pasiruošusiai raportuo
ti, prez. Mizara paskyrė 
prisegioti delegatams ženk
lelius Idą Balsytę, Mary 
Šimkus, Akvilą Bekevič ir 
Olgą šūkis.'

Eilė kalbėtojų buvo nufil
muota ir jų kalbos įrekor- 
duotos; taip pat nufilmuo
ta delegatams ženklelių se- 
giojimo procedūra.

Prieita spręsti keleto de
legatų legalumas dalyvauti 
Seime. Po pasiaiškinimų ir 
tūlų netikslumų pataisymui 
—visi atvykę delegatai pri
imti.

Padaryta pertrauka pie
tums, 2:45 vai.

Jasilionis.

Sekmadienio vakarą buvo 
smagus ir, sulyg vietos dydžio, 
didelis balius Pil. Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., kur vyks
ta ir LDS Seimo sesijos, taipgi 
kur išstatyta LDS gyvavimo ir 
darbų paroda. Nors pavargę 
iš sporto lenktynių, tačiau pri
sirinko gausiai jaunimo, taip
gi ir suaugusių svečių ir vieti
nių. Smagūs pasikalbėjimai, 
vaišės ir šokiai tęsėsi iki vėlu
mos arba, tikriau sakant, ank
štumos ryto.

Pirmadienio vakarą šokiai 
įvyko didžiojoj Central Palace 
salėj, kur bus ir šeiminis ban
kietas šio ketvirtadienio vaka
rą. čia irgi susirinko dikčiai 
svečių ir pačių brooklyniečių, 
bet, kaip galima buvo iš anks
to numatyti, ne tiek, kiek ga
lėjo čia talpintis. Trečias iš ei
lės pramogų vakaras, o dar 
pirmadienis, svečiams tebesant 
pavargus iš kelionių, o namiš
kiams iš po šventės, negalima 
buvo kitaip nei tikėtis.

Bet už tai visi rengiąsi į 
bankietą. Kaip praneša komi
sija,-bilietai smarkiai platina
si. Reikia tikėtis rekordinio 
skaičiaus svečių. Šioj iškilmėj 
rengiasi būti visi tolimi svečiai 
ir labai daug pa^ių namiškių- 
brooklyniečių.

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. 3.

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

BAR ir GRILL 
LIETIMŲ RESTAURANAS 
Įdomiai įpuošta lietuviška alude 

ant Grand Street 
Rhelngold ‘sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Rep.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

3. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

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

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

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

S. Pozen, 50 m., rastas ne
gyvas, nuo antro aukšto iškri
tęs ar iššokęs savo namų kie
man, 211 E. 3rd St., N. Y.
mbc*

TEN EYCK BEER GARDEN
J. TURAUSKAS, Savininkas. J. BALAŽENTIS, Manager

Sveikina LDS Seimo delegatus ir nori susipažinti su jais!

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę į tinkamą vietą ir 

atsilankysite dažniau.
VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 

GERI STEIKAI IR KITI VALGIAI

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorime'r St Brooklyn, N. Y

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 L

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus famjlijų, 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

J. GARŠVA
Grabolrius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
' Telephone: E Vergreen 8-9770

- ■ ■ -...............................  .... i, ................. .
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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 Barberlal

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Lietuviu Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

60 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško ir Amerikoniuko stiliaus. Puikūs, lietuvl&ko 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Telefonas EVergreen 7-1661 -

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name
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