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

Fašistinė Clevelando “Dik; 
va” džiaugiasi gavus laiš
ką iš Lietuvoj—ir dar ne 
bet kokį laišką nuo bet ko
kio paprasto žmogelio, alė 
tiesiai nuo kunigo. O tas 
kunigas rašąs:

“Melskitės už Lietuvą ir 
už save. Laikai baisūs ir 
žmonių jėgos nebepajėgia 

”
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Pilnas Sąstatas Lietu 
vos Tarybų Respub

likos Vyriausybės
Nesistebime, kunigam^ 

Lietuvoje laikai ištiesų pra-* 
sti. Socialistinė valdžia atė
mė iš jų dideles žemes ir 
nebešers jų iš valstybės lo-i 
vio. Jų rojui galas. Tai jie\ 
ir verkia.

Laikinosios Aukščiausios Tarybos Prezidiumas ir Įvairūs 
Komisarai; Priimta Soc. Tarybų Konstitucija

(SPECIALI KABLEGRAMA “LAISVEI”)

Verkia dėl tų kunigėlių Ii- ' 
kimo ir mūsų broliai so
cialistai, ir sandariečiai ir' 
kiti “užkietėję” bedieviai. 
Michelsonas ir Grigaitis ne
gali dovanoti Lietuvos žmo
nėms už baisų “nuskriaudi- 
mą” Lietuvos kunigijos. 
Socializmas be riebių kuni-

/ Kaunas, rugpj. 27. — Nepaprastoj sesijoj Liaudies 
Seimas paskelbtas Laikinąja Lietuvos Tarybų Socialisti- 
nės Respublikos Aukščiausiąja Taryba. Jos pirmininku

kaip lietuviški kopūstai be 
lietuviškų spirgučių.

Gavome Uruguajuje lei
džiamą lietuvių “Darbą” 
Ir ten mūsų broliai lietu
viai džiaugiasi nuvertimu 
Smetonos režimo-Lietuvoje. 
Ir jie sveikina išsilaisvinu
sią Lietuvos liaudį.

Tai bent šluota ta nauja 
socialistinė Lietuvos vald
žia. Ji šluoja ir smarkiai ir 
gražiai. Visas -fašistinis 
brudas tuojau bus išvalytas 
iš visų kampų. Pati liaudis 
ima viską į savo rankas.

Tik dabar lietuvis galės 
parodyti visam pasauliui, 
ką jis gali apšvietoje, mene, 
kultūroje, Sporte, moksle ir

išrinktas Balys Baranauskas.
/ Priimta Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos 
Konstitucija.

' Nutarta sostinė perkelti Vilniun iki 1941 m. gegužės 
1 dienos.

Išrinktas Aukščiausios Tarybos Prezidiumas, o jo 
pirmininku Justas Paleckis.

Sudaryta Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos 
Komisarų Taryba; jos pirmininku išrinktas Mečys Ged
vilas, pavaduotojum Stasys Brasiškis.

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos valstybi
nio plano komisijos pirmininku išrinktas Pijus Glovackis.

Vietinės pramonės liaudies komisaras—Jonas Lau
rinaitis;

Finansų komisaras—Juozas Vaišnoras;
Žemės ūkio komisaras—Matas Mickis;
Prekybos komisaras—Marijonas Gregorauskas;
Vidaus reikalų komisaras—Aleksandras Gezevičius;
Teisingumo komisaras—Povilas Pakarklis;
Sveikatos apsaugos komisaras—Dr. Vytautas 

dzijauskas; ■ .
Švietimo komisaras—-Antanas Venclova; J
Komunalinio ūkio komisaras—Valerijonas Knyva;
Socialinio draudimo komisaras—Jurgis Glusauskąs;
Darbo komisaras—Martynas Junca Kučinskas;
Valstybės kontrolės komisaras—Liudas Adomauskas.

Gir-

ANTRA SESIJA
Brooklyn, N, Y. — Ant

rąją sesiją Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo seimo 
atidarė jo prezidentas R. 
Mizara 4 vai. po pietų, pir
madienį.

Seka delegatų vardošau- 
kis.

Mandatų komisija prane
šė, kad dalyvauja 74 kuopos 
su 119 delegatų. Pridėjus 
7-nis Centro valdybos na
rius, viso antroj sesijoj da
lyvauja 126 delegatai.

Pirmininku .išrinktas P. 
Jočionis iš Detroito, Mich.; 
pagalbininku jaunuolė 
Frances Jurgeliūtė; sekr. — 
J. Siurba, jo pagelbininku— 
Jieva Tamoliniūtė.

Išrinkta įvairios komisi
jos seimo darbam atlikti.

Seka R. Mizaros, kaipo 
LDS Centro pirmininko, ra
portas iš Centro ir kuopų 
veikimo per dvejus metus.

Raportuodamas, R. Miza
ra pažymėjo, kad LDS auga 
narių skaičiumi ir turtu; 
kad: pirm-seihiinis vajus 
buvo sėkmingais, nors jis 
turėjo būti, sėkmingesnis; 
dar nepasiekėme 10 tūks
tančių narių, tačiaus yra 
vilties, kad pasieksime.

Prezidento K.Mizaros ra
portas buvo /ilgokas ir įdo
mus. Jis ištisai telpa spau-

pa- 
ki-

Senatoriai Sako, Ver- 
stinas Kareiviavimas

Trukdytojų naujas gyve
nimas susilauks, žinoma, 
bet laisvoji liaudis juos nu
šluos iš' kelio.

Sylvia Ageloff Kaltina
ma, kad Dalyvavus 
Trockio Nužudyme

Nušauti Keli Rumunų 
Orlaiviai, kurie Per
lėkė Sovietų Sieną

Be galo mums smagu gir
dėti, kad Lietuvos vyriausy
bė gražiuosius ponų palo- 
cius paveda vaikams darže
liais. Ten, kur pirmiau žy
dėjo išgverimas, lėbavimas 
ir gašlumas, dabar kaimie
čio ir darbininko vaikučiai 
augs ir mokysis. Jaunai 
kartai Lietuvoje užtekėjo 
giedrioji saulė. Socializmas 
išdildys iš jų jaunų veidų 
vargo raukšles.

Mexico City. — Slaptosios 
policijos galva pulkininkas 
Leondro Sanches Salazar 
kaltina brooklynietę Sylvią 
Ageloff (Maslovą), kad ji
nai' išvien su Franku Jack
sonu sudarė sąmokslą nužu
dyt Trockį; ir už tai ji trau
kiama teisman sykiu su 
Jacksonu, kuris “pikiu” 
(kirka) užmušė Trockį.
Sylvia Suspend uotą iš 
Brooklyn© Miesto Tarnybos 

Kaip Supuvėlė
Brooklyn, N. Y.—Sylvia

Bucharest, Rumunija. — 
Neoficialiai pranešama, kad 
susikirtimuose tarp Rumu
nijos ir Sovietų armijų pa
lei Šiaurinės Moldavijos sie
ną 70 iki 100 karių likę už
mušti. Sakoma, kad įvykę 
kruvinų susidūrimų ir tarp 
vengrų ir rumunų.

Sovietų raudonarmiečiai 
ir lakūnai nušovę žemyn še
šis Rumunijos orlaivius.

R u m u n i j os valdininkai 
rugpj. 27 d. pripažino, kad 
“galimas daiktas, jog Ru-

TREČIA SESIJA
Trečiąją sesiją atidarė 

seimo pirmininkas Jočionis 
10:45 vai. dieną, antradienį,

* Seka Apšvietos Komite
to raportas ir jo diskusijos. 
Visapusiškai išdiskusavus, 
prieita išvados, jog per per
eitus dvejus metus Apšvie
tos Komitetas atliko darbą 
tinkamai, ir išleido keletą 
paskaitų, kuriomis kuopos 
ir nariai pasinaudojo.

• Nepaprastos Pagalbos 
Komiteto raportą davė M. 
Sakalienė, Raportas buvo 
raštiškas, ir jame buvo pa
žymėta, jog buvo narių, ku
rie reikalavo pašalpos iš 
Nepaprastos Pagalbos Fon-

Iš LDS 5-to Seimo __ y
do. Vieniem, ištyrus jų 
dėtį, suteikta pašalpa; 
tiem atsakyta.
JAUNUOLIŲ KOMITETO 

RAPORTAS
Jaunuolių Komiteto ra

portą išdavė J. Ormanas, 
pažymėdamas, kad praeita
me vajuje gauta geras nuo
šimtis jaunų žmonių į LDS. 
Padaryta geras progresas 
Pittsburghe, Pa., Chicago- 
je, Bostone ir New Yorko 
ir New Jersey valstijose. 
Shenandorio, Clevelando ir 
Ph i la del phijos kolonijos 
taipgi žengia pirmyn.

R a p o rtuotojas Ormanas 
sakė, kad organo “Tiesos” 
angliškas skyrius plačiai 
skaitomas ir su laiku, gal
būt, reikės šis angliškas 
skyrius padidint, o lietuvių 
kalba skyrius sumažint.

Diskusijose. Mary Shim- 
kus žymėjo, kad nepakanka 
pagyrimo jaunuoliams* už 
veikimą sporte, bet reikia ir 
politika susidomėti.

Seka sveikinimai su au
komis. Sveikinimus skaito 
O. Kačergienė iš Jersey Ci
ty, N. J.; A. Ormanienė 
(Kairiūtė) iš Brooklyno, N. 
Y., ir A. Zalner iš Philadel- 
phijos. .. , j, ■- . •

Aukų prisiųsta -121-naš 
doleris.

KETVIRTA SESIJA
Ketvirtoji sesija prasidė

jo 1:30 vai. dieną, rugp. 27.
Mandatų komisija prane

šė, kad galutinai dalyvauja. 
124 delegatai nuo 75-kių 
kuopų. Pirmojoj sesijoj ko
misija savo pranešime buvo 
padarius klaidą apie dele
gatų skaičių.

Seka konstitucijos taisy
mų skaitymas, paragrafas 
po paragrafo, ir diskusijos. 
Vieni pataisymai priimti, 
kiti atmesti.

Sesija pertraukta ir buvo 
traukiami seimo delegatų 
paveikslai. Paveikius traukė 
fotografas Klastauskas iš 
Newarko, N. J.

“L.” Reporteris.

Kelias į Fašizmą
* - 'T

Sen. McCarran Teigia, kad Roosevelt Norįs Įvest Prievar-
\ f-V ■ 'S

tos Darbą; Sen. Lundeen prieš Anglijos Karo Rėmimą

Washington. — Senato
rius Walsh iš Massachu
setts rugp. 27 d. įnešė pa
taisymą prie Burke-Wads
worth sumanymo, reikalau
damas atidėt įvedimą vers
tinos karinės tarnybos tol, 
kol Jungtinės Valstijos pas
kelbs karo stovį arba kol jos 
bus kariškai užpultos. Šį pa
taisymą senatoriai atmetė 
54 balsais prieš 29.
Kongresmanų Komisija Re
mia Verstiną Kareiviavimą

Kongresmanų komisija 
kariniais reikalais užgyrė 
verstino kareiviavimo bilių, 
bet patarė kongresui, kad 
nutartų imt į Amerikos ar
miją ir laivyną ne daugiau 
kaip milioną vyrų per me
tus, kol Amerika nekariau
ja.

Senatorius Pat McCarran 
kaltino prezidentą R^ose- 
veltą,:kad po priedanga^vejy

nori draftuot ir darbininkus 
į verstinus darbus ginklų ir 
amunicijos fabrikuose ir

kitose karui tarnaujančiose 
pramonėse.

Senatorius Ed. C. John
son sakė, kad išleidimas 
įstatymo pagal Burke- 
Wadswortho sumanymą dė
lei verstino kareiviavimo 
“tai būtų vienas iš pragaiš
tingų žingsnių, vedančių 
Ameriką į fašistinę dikta
tūrą.”

Panašiai kalbėjo ir sena
torius Wheeler.

Farmerių - darbiečių se
natorius Lundeen iš Minne- 
sotos užreiškė, kad prezi
dento Roosevelto valdžia 
kariškai remia “Anglijos 
karalių” orlaiviais ir gink
lais, bet “aš nematau jokio 
skirtumo tarp Anglijos im
perijos demokratijos ir Vo
kietijos imperijos. • Abidvi 
yra užpuolikės. Ir žioplos 
yra pasakos,” būk Vokieti- 
jaužpulsianti Ameriką.

Senatorių Lundeen nei 
Itaiauja, kad visiems pilie 
Čiams per referendumą bū
tų leista nubalsuot, ar ka 
da Jungtinės Valstijos eis : 
karą ar ne.

ANGLŲ ORLAIVIAI VĖL 
ATAKAVO ŠIAUR. ITALIJĄ

Roosevelt Sakosi Kaip 
Galint Sparčiau Gin

kluojąs Ameriką

Kaip nebesistengia socia
listai, trockistai ir kiti šių 
laikų svieto mulkintojai 
Trockio užmušėją Jacksoną 
prikabinti prie Sovietų Są
jungos policijas, bet niekas 
neišeina. Jacksonas buvo 
trockistų šūlas, ištikimas 
Trockio agentas ir sandar- 
bininkas. Pas Trockį jis gu
lė ir kėlė, Trockienė jį arba
ta ir vynu girdė ir pyragai
čiais šėrė.

Viskas ėjo gerai, kol su
sipyko. Tada Jacksono kir
vis atsimokėjo Trockini.

Sovietai su Trockiu apsi
dirbo prieš kelioliką metų,

Ageloff (Maslova), mylėti-,munijos orlaiviai iš šiauri-
nė Trockio ž m o g ž u džio 
Franko Jacksono; tapo su
spenduota iš tarnybos Vie
tiniame Pašalpų Biure. Di
džiojo New Yorko labdary- 
bių komisionierius Hodson 
pareiškė, kad ji pasirodė 
“moralė supuvėlė.”

Paaiškėjo, kad jinai 1935- 
-36 metais veikė kaipo pro
pagandos direktorė vadina
mos “socialistų darbininkų 
partijos,” kuriai vadovavo 
James P. Cannon, artimas 
trockistams, karštas Komu
nistų Partijos priešas.

Su Jacksonu ji susipažino

nes Moldavijos parlėkė per 
sieną į Rusijos pusę.” Tai 
tada gal karinės Sovietų jė
gos ir pradėjo veikt prieš 
juos.

Rumunija Tuojaus Susitai
kė su Sonetais

Bucharest, Rumunija, 
rugpj. 28z — Susidūrimai 
tarp Rumunijos ir Sovietų 
karo jėgų palei rubežių ta
po greitai' sustabdyti. Vie
nos ir antros šalies armijų 
komandieriai sudarė komi
sijas, kurios suėjo ir taikiai

ANGLA1 ARDĖ VOKIEČIŲ 
ORLAIVIŲ STOVYKLAS

kai išvijo j| laukan iš so
cializmo žemės.

Dabar visi mato, koki su
tvėrimai spietėsi apie Troc
kį—tai niekšų ir desperatų 
grupė—išsigimėliai ir par
sidavėliai.

da paskui trockistų biuras 
iš Paryžiaus nusiuntė Jack- 
son ą per New Yorką į Mek
siką, pas Trockį, tai Sylvia 
Ageloff pradėjo 
vienos progos

čia tuos susirėmimus

prie kiek 
važinėt

London. — Anglų lėktu
vai, perskrisdami per Švei
cariją, jau penktą kartą 
bombardavo pramonės mie
stus šiaurinėje Italijoje. 
Paskutiniu žygiu jie nume
tė tonus sprogimų ant 
Fiat orlaivių motorų fabri
kų Turine ir ant Sesto mag
neto fabriko arti Milano.

London, r^- Per 24 valan
das anglų lėktuvai bombar
davo 27 vokiečių orlaivių 
stovyklas Vokietijoj, Ho- 
landijoj, Belgijoj ir šiauri
nėj Franci jo j ir daug nuos
tolių priešams padarė, kaip 
skelbia anglų komanda.

Vokietija ir Italija Tai
ko Vengriją su Rumunija
Vienna, rugpj. 28. — Su

važiavo čia Vokietijos, Ita
lijos ir Rumunijos užsieni
niai ministerial ir tariasi su
Vengrijos vyriausybe, kaip 
ramiu būdui išspręst ginčus 
tarp Rumunijos ir Vengri
jos, ypač daibar, kai jau 
įvyko kruvinas • susikirti
mas tarp Vengrijos ir Ru

Meksiką; gyveno ten si
Jacksonu kaip žmona su vy
ru ir abudu veikė kaipo ar
timi Trockio bendradarbiai, munijos arhiijų

Roma. — Italai teigia, 
kad anglų bombininkai ma
žai tepadarę nuostolių pra
monėms šiaurinėje Italijoje.

Cairo, Egiptas. — Italų 
lėktuvai bombardavo Port 
Said prieplauką, bet mažai 
žalos tepadarė.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas rugp. 27 d. 
pareiškė, kad jo valdžia yra 
užsakius jau 10,015 karinių 
orlaivių Amerikos armijai 
ir laivynui. Rooseveltas sa
kė, kad Amerika ginkluoja
ma taip sparčiai, kaip tik 
galima. Kartu jis kritikavo 
kongresą, kad šis nesiskubi
na išleist įstatymą dėlei ver
stino kareiviavimo. Roose
veltas taipgi peikė kongres- 
manus ir senatorius, kad jie 
vis dar neužgiria 5 bilionų 
dolerių smarkesniam šalies 
ginklavimui, ir atidėlioja 
išleidimą naujo įstatymo dė
lei taksų sumažinimo nuo 
viršpelnių, kuriuos ima sau 
fabrikantai orlaivių, ginklų 
ir amunicijos. Tokius taksus 
numušus, tai, girdi, fabri
kantai greičiau gamintų ka
ro reikmenis.

Šitaip prezidentas Roose
veltas atsakė republikonų 
kandidatui į prezidentus 
Willkie’ui ir kitiems, kurie 
kritikuoja, būk ’ Rooseveltas 
negana sparčiai ginkluojąs 
Ameriką.

TROCKIO LAVONAS SUDE
GINTAS MEKSIKOJ

Berlin. — Vokiečių ko
manda tvirtina, kad per 27 
dienas nuo rugpj. 1 d. jie 
sunaikinę 1,055 anglų lėktu
vus, o iš savo pusės prara- ' 
dę tiktai 271-ną orlaivį.

100 Miestų Anglijoj 1
ANGLAI PRANEŠA:

London, rugpj. 28.—šian
dien tuzinai vokiečių orlai
vių bombardavo daugiau 
kaip šimtą miestų irmieste- 
lių Anglijoj, kaip sako an
glų komanda. Keli priešo 
orlaiviai dūmais rašė nazių.. 
svastikinius kryžius padan
gėje. Viename Londono 
priemiestyje jie bombarda
vo krautuvių centrą; kai 
kur- atakavo gaisrininkus, 
begesinant jiems gaisrus, ir 
kulkasvaidžiais apšaudė ke
leivinį traukinį.

Anglai . nukirtę žemyn 
“vieną iki penkių” vokiečių' 
orlaivių.

Vokiečiai Sako, Pragaištin
gai Bombardavę Angliją

London. — Anglų karo 
arti smar-laivai priplaukę arti smar 

kiai bombardavo italų uos 
tų Bardią, Libijoj. .

ORAS.— Bus daugiau lie 
taus.

Mexico City.— Kad Ame
rikos vyriausybė neleido 

bent nužudyto Trockio 
i Jungtines Valsti- 

tapo sudegintas 
Meksikos sos-

jas, tai jis U 
krematorijoj 
tinėje.

VOKIEČIAI PRANEŠA: 
Berlin, rugpj. 28. — Vo

kiečių bombanešiai kartoti
nai bombardavo anglų au
tomobilių fabriką Derby, 
orlaivių ir automobilių fab
riką ties Birmingham!!, 
Southamptono uostą ir An
glijos karo laivų statyklas 
Chathame. Visose tose vie
tose vokiečių bombininkaif” 
padarę dideles eksplozijas 
ir “pragaištingus” anglam
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Lietuvos Miestas
Prie 'Smetonos režimo skurdo ne tik 

Lietuvos kaimas, bet ir miestas. Plačiau 
apie tai tik dabar sužinome. Vien'ame 
“Eltos” pranešime skaitome sekamą:

“Savivaldybės prie nuverstojo režimo 
'buvo suspaustos ne tik politiškai, bet ir 
finansinė jų būklė buvo labai sunki. Sa
vivaldybių buvo belikęs tik vardas, o 
šiaip jau jos jokios galios nei reikšmės 
neturėjo, nes viskas buvo įsakoma ir 
tvarkoma iš viršaus policinėmis priemo
nėmis. Valdžia varė tokią politiką, kad 
miestų ribose esančios didesnės įmonės 
mokesčių mokėjimo atžvilgiu būdavo at
skiriamos nuo miestų. Pav., Kauno “Mai
sto” fabrikas, Petrašiūnų popieriaus, 
Marijampolės cukraus fabrikai tyčia bu
vo laikomi valsčių ribose. Taigi, nors tie 
fabrikai naudojosi miestų patarnavimais- 
prekes važinėjo miestų gatvėmis, darbo 
jėgą ėmė iš miestų, bet mokesčių tų mies
tų savivaldybės negavo. Dėl tokios val
džios politikos, Lietuvos miestai buvo 
priversti skursti, o įsigiję kokią įmonę 
(autobusus, vandentiekį ir tt.) jos taip 
brangiai turėjo pardavinėti miesto gy
ventojams patarnavimus; kad jie sun
kiausia našta gulė neturtln’gtidsius-sluok- 
snius. Retai kurioje Europos valstybėje 
yra toks brangus autobusų susisiekimas, 
koks buvo Kaune; elėktra, vanduo taip 
pat, nors šie dalykai yra pirmo būtinu
mo. Kai savivaldybės norėdavo kokius 
naujus darbus padirbti, statyti, miestus 
tvarkyti, tai jos buvo priverstos į skolas 
bristi. Todėl šiandien Lietuvos savival
dybės turi net 47 milijonus 653 tūkstan
čius ir 100 litų skolų. Žymią dalį tos sko
lų pozicijos sudaro nualintos Vilniaus 
miesto savivaldybės skolos—per 21 mili
joną lt.

“Šių metų pradžioje (ir dabar maža 
tėra pasikeitę) Lietuvos savivaldybės tu
rėjo skolų: pirmaeiliai miestai (be Vil
niaus) 12,391,400 lt., apskričių savivaldy
bės 5,629,100 lt., valsčių—5,996,500 lt.; 
antraeiliai miestai 2,364,600 lt. Iš viso 
26,371,600 litų.—Praėjusiais metais pir
maeilių 'Zniestų skolos tesumažėjo tik 
628,300 lt, apskričių savivaldybių 345,600 
lt, o valsčių savivaldybių skolos 621,900 
litų padidėjo (356,500 lt. už beturčių gy
dymą) ir antraeilių miestų skolos padi
dėjo 346,400 litų.—1939 m. pirmaeiliai 
miestai naujai įsiskolino 9,205,100 lt., o 
grąžino 9,833,400 lt. Apskričių savival
dybės 1939 m. naujai prasiskolino 3,117,- 
100 lt,, o grąžino 3,462,700 lt. Valsčių sa
vivaldybės įsiskolino 2,502,500 lt., o grą
žino 1,880,600 lt. Antraeiliai miestai nau
jai įsiskolino 1,059,900 lt., o grąžino 713,- 
500 lt. Visos savivaldybės praėjusiais, me
tais naujai įsiskolino 15,8^1,600 lt., o grą
žino 15,890,200 lt. Vilniaus miesto, Vii- >

dai pagalbon.
Tačiau visas šis biznis yra vienpusiš

kas. Jeigu Jungtinės Valstijos pasižada 
Kanadai gelbėti, tai Kanada neturėtų tei
sės niekam karo skelbti arba prieš ką 
nors kariauti be susitarimo. Taip gi nė
ra. Kanada paskelbė karą Vokietijai be 
mūsų šalies sutikimo bei leidimo. Ji yra 
Anglijos talkininkė.

Šis Roosevelto administracijos žygis 
reiškia nieką kitą, kaip tik brukimą šios 
šalies į karą per užpakalines duris. Mes 
jau padaromi kariniais talkininkais ka
riaujančios Anglijos talkininkės. Vadina
si, mes jau dalyvaujame kare.

Žmonių nebuvo atsiklausta. Šis mūsų 
šalies pririšimas prie kariaujančios Ka
nados nebuvo net Kongrese rimtai apdis- 
kusuotas.

Ir taip kasdien karo pavojus didėja. 
Veikiausia šitaip aplinkiniais keliais mū
sų kraštas ir bus įtrauktas į europinę 
skerdynę. Mat, tiesiai ir atvirai eiti ka- 
ran valdžiai neparanku: ji bijo žmonių. 
Žmonės priešingi šiam karui, priešingi 
įsivėlimui į karą. Tą puikiai supranta 
valdžia ir todėl šuntakiais' eina prie ka
ro.

Tokiai situacijai esant, Chicagos Tai
kos Mobilizavimo Kongresas pabaigoje 
šio mėnesio pasidaro nepaprastai svar
bus. Varde milionų žmonių jis pakels bal
są už taiką ir prieš šio krašto traukimą 
į šį karą.

^Lenkija Kariauna Prieš
Sovietus”

Londone sėdi poniškos apie 350,000,000 gyventojų 
Lenkijos sudaryta “vald- ir skaitosi deimantas Angli- 
žia,” kuri į Angliją pabėgo jos imperijos karūnoj, ne
iš Francijos. Lenkijos “vai- turi noro padėti Anglijai 
džia” ir armija minta iš An- įveikti Vokietiją. Tai Angli- 
gli jos iždinės. Bet Lenkijos'jos “Vice-karalius” Indijoj* 
“valdžia” nepripažįsta Lie-Hr vėl karaliaus “dieviškos
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Tik Parodoms ir Tinka
Mes gyvename baisių 

karų ir tragedijų gadynę, 
feet būsimos gentkartės 
daug tos tiesos nežinos, nes 
neliks nei paveikslų, nei 
teisingų užrašų.

Kada Anglijos armija bė- 
go iš Francijos per Dunkirk, 

i tai ten buvo baisus praga
ras, kaip skaitėme pačių 
anglų aprašymus. Vokiečių

Aukos Dienraščiui 
“Laisvei”

• niaus ir Švenčionėlių apskr. savivaldybės
bendrai turi skolų 21,281,500 litų. Be to, 
Vilniaus miesto savivaldybė skolinga už
sieniui 9,528,000 litų.”

Dabar, žinoma, savivaldybių būklė bus 
pakeista. Laisvoje Lietuvoje tos svar
bios ekonominio, socialinio ir politinio 
gyvenimo vienutės, kaip ir pridera, bus 
apvalytos ir taps socialistinės santvarkos 
svarbiais organais.

Naujoji Lietuvos Konstitucija
Prieš porą dienų “Laisvėje” tilpo iš 

Kauno pranešimas, kuriuom nepaprastai 
susidomės visi Amerikos lietuviai. Jis sa
ko, kad Lietuvos seimas priėmė naują 
Lietuvai konstituciją. Šiek tiek pasako
ma ir apie tos konstitucijos charakterį. 
Neužilgo veikiausia gausime visą šios 
konstitucijos tekstą ir savo skaitytojus 
supažindinsime.

Tačiau tūlus komentarus jau ir dabar 
galima padaryti. Aišku, kad naujoji Lie
tuvos konstitucija turi sekti abelną pa
vyzdį jau seniai gyvuojančių sovietinių 
respublikų, kurios sudaro Sovietų Sąjun
gą. Betgi, pasak pranešimo, jinūi turi 
tam .tikrų labai svarbių skirtumų,, ata
tinkamų Lietuvos charakteriui ir Sąly
goms. Raportuodamas seimui už kons
titucinę komisiją Pakarklis tą aiškiai pa
brėžė. Jis pasakė:

“Dabartinė istorinė padėtis Lietuvos 
Socialistinės Respublikos yra skirtinga, 
nes Lietuvos Respublika nėra nuėjus il
go kelio socialistinėje kūryboje, kaip kad 
anos respublikos; jinai tik dar pradeda 
žengti tuom keliu.”

Tad, aišku, tam skirtumui turi atatik- 
ti ir Lietuvos Respublikas konstitucija.

Tai kame gi tie skirtumai? Būtent ta
me, kad Lietuvos Socialistinės Respubli
kos konstitucija leidžia atskiriems vals
tiečiams turėti privačius ūkius; taipgi 
leidžia žmonėms privačiai užsiimti ama
tais ir pripažįsta teisę turėti smulkias 
privačias pramonės ir prekybos įstaigas 
įstatymų’nustatytose ribose.

Lietuvos priešai, kurie sušilę pasakojo, 
jog Lietuvoje būsią valstiečiai varomi į 
kolektyvius ūkius, arba smulkūs bizniai 
būsią tučtuojau nušluoti, dabar vėl pasi
rodys melagingais pranašais. Socialisti
nės santvarkos vystymas ir plėtimas eis 
evoliucijos keliu. Svarbu, kad padedami 
socialistinei santvarkai pamatai, nusa-* 
vinant turčius, panaikinant dvarus, ap
rūpinant darbo liaudį gyvenimo reikme
nimis, sunacionalizuojant stambiąją pra
monę, bankus ir tt. Kolektyviai ūkiai 
kursis valstiečių įsitikinimo ir švietimos 
keliu. Niekas nebus varu varomas į juos.

Ši nauja Lietuvos konstitucija pilnai 
atsakys šių dienų darbo liaudies reika
lams. Socializmui besivystant mieste ir 
kaime, Lietuvos liaudis pataisys ir kon
stituciją taip, jog ji visuomet atatiktų 
naujoms sąlygoms ir visos liaudies rei-' 
kalams.

tuvai Vilniaus ir Vilnijos, o | valios apiekoj” pažadėjo In- orlaiviai skandino laivus> 
kas del Vakannes Ukrainos dijai laisvę, jeigu ji padės sugriovg prieplauką, žudė
ir Baltarusijos, tai Lenki- Vokietiją sumušti, 
jos užsienio ministeris po
nas August Zalecki pareiš- prielankūs anglams. Bėgyje 
kė, kad “Lenkija yra karo 
padėtyj su Sovietų Sąjun
ga”.

Matote, Lenkija “kariau
na”, tik Sovietai to nežino. 
Ištikro, žiopliausi buvo Len
kijos ponai valdonai, jie ir 
dabar nieko nepasimokė. 
Jie norėtų svietą valdyti, 
tik bėda jiems, kad jie ne
moka valdyti nei pačios 
Lenkijos.

Daugiau Princų Amerikon
Į Jungtines Valstijas iš 

visų pusių renkas karaliai, 
princai, grafai ir kiti titu
luoti žmones. Į New Yor- 
ką atskrido Lenkijos prin
cas Wladyslaw Sapiegha su 
savo princesa Matylda.
-Jeigu pirmieji Amerikos 

revoliuciojonieriai galėtų at
sikelti iš grabo ir pažvelgti 
į tuos besirenkančius politi
nius emigrantus, tai jie ne
galėtų pažinti savo šalies. 
Juk Amerikos revoliucionie
riai buvo karšti šalininkai 
respublikos, demokratijos, 
laisvės ir priešingi tituluo
tiems ponams.

—-----
“Anglija Davė $00 Orlaivių 

Hitleriui”
Anglija po r prie varta už

klupo Francijos karo laivus 
ir nemažai jų pasisavino. 
Bet tas atvedė ją veik prie 
karo padėties su buvusia jos 
prietelka Ęrąncija.

Dabar patsai Londonas 
praneša, kad Francijos fa
šistinė valdžia partraukė iš 
Afrikos, Francijos kolonijų 
per 800 karo orlaivių ir juos 
pervedė Vokietijai karui 
prieš Angliją.

Jie sako, kad pati Angli
ja už tai kalta, kad jos po
litika privertė Franci ją im
tis tokių žygių.
Vėl žada Indijai “Laisvę” -
Kaip tik Anglijos valdo

nams blogai, tai jie atsime
na “demokratiją,” “tautų 
laisvę” ir daug visko žada 
savo kolonijoms. Taip buvo 
ir laike 1914-1918 metų ka
ro. Bet kada po karo Indi
ja pareikalavo laisvės, tai 
Anglijos karo orlaiviai su
degino ištisus miestus, aps- 
kričius Indijoj. Metė bom- 

• bas ant civilių žmonių ir 
tūkstančiais žudė.

Dabar Indija,

Kanada ir Mes
Jungtinių Valstijų valdžia susitarė su 

Kanados valdžia bendram abiejų kraštų 
apsigynimui. Jeigu Hitleris pabandytų 
pulti Kanadą, sumušęs Angliją, tai mū- 
w šalis be jeiių cereme-nijų bėgtų Kana-

Puodas ir Katilas
Ponas Willkie kviečia prezidentą Roo- 

seveltą į debatus. Rooseveltas neturįs lai
ko. Ponas McNutt sakosi sutinkąs deba
tuoti Willkie. Willkies nenorįs laiką eik
voti. Duokite jam patį Rooseveltą arba 
nieko!

Debatų veikiausia . nebus, bet demo
kratai ir republikonai pamazgų vieni ant 
kitų pusėtinai papils laike šios rinkimų 
kampanij-os;—..........  -———

Šiomis dienomis gavome 
aukų nuo sekamų asmenų- 
organizacijų.

Nuo Spaudos pikniko De
troite, per N. Belūną $50.00.

Nuo spaudos pikniko Ore
gon City, Ore., per J. Stu- 

i pur, $27.50. *
i ALDLD 12 Apskr., per 
i M. Bogužinską, Wyoming, 
Pa., $20.00.

Musų geras draugas Ii 
Tilwik, iš Easton, Pa., au
kavo $10.00.

L.D.L.D. 153 kp. per A. 
Mugianis, San Francisco, 
Calif., $7.00.
• Progresyviškos Organiza-

. (žmones. Anglai paliko visus 
Bet Indijoj dalykai nei a ^an^us> kanuoles ir ginklus.

Tai buvo baisi katastrofa, 
daug baisesnė, kaip 1915 
metais prie Dardanellų, 
kaip šio karo laiku Norve
gijoj.

Bet nueini į Anglijos Pa- 
vilioną, Pasaulio Parodoj, cijos palaikymui svetainės 
New Yorke, ir štai ant šie- iš Roseland, Ill., prisiuntė 
nos matai tą “pasitrauki- $5.00.
mą” nudažytą pono Charles 
Pears. Kokis tai apsilenki- 
mas su istorija! • Francijoj 
matosi juodi stulpai dūmų, 
o ant krašto eilių eilės an
glų kareivių, kaip parade, 

didelės svarbos. Ten buvo Jie sėda į valtis, kiti eilėmis 
kanalai dar nuo caristinės 
Rusijos laikų, bet Lenkijos 
ponai buvo apleidę juos. 
Sovietai prakase 125 ’-ame
rikoniškas mylias kanalų il
gio, arba senus pagilino.

Dabar nuo Baltijos Jūrų, 
nuo Danzigo, Visla atsidaro 
vandens kelias į pietus, į nustodami nei' vieno 
Bugo upę, paskui tuo kana
lu į Dnieprą, o Dniepru į 
Juodas Jūras. Kanalas ir 
vandens kelias tarnaus reik
menų pravežimui. Kanalą 
prakasant apsausino Pripe- 
to balų 250,000 akrų plotą, 
kuris bus naudojamas žem
dirbystei ir pievoms.

trijų mėnesių laiko ten jau 
įvyko 128 streikai, kurių 
laiku neteko 4,000,000 dar
bo dienų. Streikuose dalyva
vo 274,000 darbininkų. Indi
joj darbo žmonių nepasiten
kinimas auga prieš Angliją 
ir savus išnaudotojus, kurie 
Anglijai tarnauja.

Vandeniu iš Baltijos į 
Juodas Jūras

Sovietų Sąjunga atidarė 
naujai prakastą Bugo— 
Dniepro Kanalą, kuris turi

Jaunuoliai Nenori Karo
Nbfe‘ vXldon^ir skelbia, 

kad būk Amerikos , liaudis 
stoja už Anglijos karą, bet 
gyvenime taip nėra. Jau
nuoliai tūkstančiais vedasi, 
kad išvengus verstino tar
navimo. Kapitalistų spauda 
skelbia, kad būk naujave- 
džiai vis vien bus priversti 
tarnauti, bet jie nepaiso tų 
skelbimų. Vien New Yorke 
kas šeštadienis apsiveda iki 
1,000 porų.

Anglija Pirks 4,000 Tankų
Anglijos specialė komisi

ja, supirkimui karo ginklų 
Amerikoj, paskelbė, kad ji 
gatava pirkti 4,000 tankų ir 
sumokėti už juos $200,000,- 
000. Tankai turi būti nuo 
25 iki 30 tonų kiekvienas ir 
stipriai ginkluoti. Chrysler 
Co. sutiko net už $16,000,- 
000 statyti naują tankų bu- 
davojimo fabriką.

Tas viskas gerai skamba, 
tik klausimas: ar Vokieti
jos karo mašina lauks, kol
tie f abrisai,' tankai Ameri- Consulate of Union Soviet 
koj bus pastatyti ir į Angli- Socialistic Rep., 7—9 E. 61st 

kuri turi,ją karui pristatyti?

į vandenį žengia, visi sveiki, 
nei vieno parkritusio, nei 
vieno suklupusio, nei vieno 
kruvino, niekur nesimato ir 
vokiečių lėktuvų! Viskas, 
kaip kokiame parade ir ata- 
tinka Anglijos karo pareiš
kimui: “Pasitraukėme ne- 

žmo-
gaus!”

“Pravda” Pajuokė Išmislus
Maskvoje “Pravda” dien

raštis pajuokė tuos žmones, 
kurie vėlesniu laiku sklei
džia išmislus, būk Sovietų 
Sąjunga pasirengus atimti 
nuo Amerikos Alaską. Sako, 
kad tai išmislas tų, kurių 
protelis nesugebi šių dienų 
pasaulinę padėtį suprasti, 
kurie ir sapne mato “Sovie- 
tų pavojų.”

Bernotas, 
Y., Mrs.

Thomas,

Šimkienė

D. M. š.

Klausimai ir
t

Atsakymai
Klausimas

Gerb. “Laisvės” redakcija!
Prašau man atsakyti, kur 

yra Sovietų Sąjungos, ku
rios dalimi yra Lietuva, 
konsulo antrašas ir kur ga
lima kreiptis?

Petras Navadauskas.
Atsakymas

Lietuva tapo dalimi So
vietų Sąjungos ir pagal Lie
tuvos tarybinės valdžios pa
tvarkymą visais reikalais 
Lietuvos gyventojai turi 
kreiptis pas Tarybų Sąjun
gos konsulus. Rytuose SSSR 
konsulas yra New Yorke. 
Jo adresas toks: General

Street, New York, N. Y.

ALDLD 161 kp., Seattle, 
Wash., $5.Q0.

ALDLD 5 Jjp., iš Newark, 
N. J., $5.00.

Po $3.00: V. Bulienė, Ro
chester, N. Y., Jonas Dau- 
gelaitis, Carnegie, Pa.

Po $2.00: J. Nu tau ta,
Brooklyn, N. Y., Jonas Sa
baliauskas, Newington, Con
necticut, B. Makutienė, ' 
Hillside, N. J., Pr. Jočionis, 
Detroit, Mich., A. Krauja- 
lis, White Plains, N. Y.

Po $1.50: A. 
Ozone Park, N. 
Marcele Subach, 
W. Va.

Po $1.00: F.
Harrison, N. J., J. Kučins
kas, Shenandoah, Pa., Biru
tės Kliubas, per A. Žalnie- 
raitę, Phila., Pa.; V. Sher- 
ban, Pittsburgh, Pa.; N. 
Grybienė, Norwood, Mass.;

»J* J. Daujotas, E. St. Louis, 
Ill., M. Ražanskienė, Rah
way, N. J.; Mr. X. iš Ro
chester, N. Y., Chas. Ruck, 
Great Kills, S. L; Mofta 
Brukauskienė, Elizabeth, 
N. J.; V. Bovinas, Brook
lyn, N. Y.; Chas. Arison, 
Hartford, Conn.; Walter 
Keršulis, Brooklyn, N. Y., 
C. Kerwin, Brooklyn, N. Y.; 
J. Strižauskas, Waterbury, 
Conn., Uršulė Nacajienė, 
Bridgeville; Jurgis Urbonas 
ir Kaz. Levanavičius, Pitts
burgh, Pa.

Po. 50c.: Tony Brosky, 
Elm Grove, West Virginia; 
J. Vėbra, Scranton, Pa.; 
Jonas Diamont, Pitts
burgh, Pa.; J. Stripeika, 
Cleveland, Ohio; J. K. Na- 
valinskienė, Binghamton, N. 
Y.; Mary Jonikienė, Phila., 
Pa.; M. Surviliutė, Bayo
nne, N. J.; P. P. Grybas, 
Aberdeen, Wash.; K. Šim
kus, Bridgeport, Conn.; Pe
ter Žalis, Plainville, Conn.; 
Paul Karpavich, Methuen, 
Mass.; J. Kazlauskas, Hart- 
Jord, Conn. ‘

Širdingai tariame ačiū 
viršminėtiem aukotojam už 
tokį gražų pluošta aukų.

“Laisvės” Administracija.

Tai Sovietą Sąjungos sklandytojai — vyrai ir moterys, kurie išlaikė kvotinius 
lekioti •Grlhiviais be inžiny.

Bendro Karinio Apsigy- j 
nimo Derybos Tarp \ 
Amerikos ir Kanados
Ottawa, Canada. — Čia 

rugp. 26 d. įvyko pirmas pa
sitarimas tarp Kanados ir 
Jungtinių Valstijų valdžių 
atstovų apie bendrą tų dvie
jų šalių karinį apsigynimą 

(ir apie ekonominį jų san- 
i darbininkavimą prieš Vo
kietiją ir Italiją.

Jungtinių Valstijų atsto
vų galva yra New Yorko 
miesto majoras La Guardia.

Kanados laikraščiai karš- 
tai giria “brolišką vienybę” 
tarp anglų ir amerikiečių.



Ketvirtadienis, Rugp. 29, 1940

Tai Meksikos naujai išrinktas parlamentas. Iš 142 išrinktų atstovų 140 yra palai
kytojai pažangiečių kandidato i prezidentus generolo Avila Camacho. Tiktai du 
iš visų atstovų pasirodo reakcionieriaus Almazano šalininkai.

miestą. Ji net: specialiai at
spausdintas kbrtas pasklei
dė, kad balsuoti už Chica
go.

Bostoniečiai agituoja ty
kiau—už savo miestą. Ir jie 
gauna pritarimo nuo dau
gelio rytinių valstijų dele
gatų. Kažin tik ar jie ne
bus ir laimėtojai? Jie kal
bėjo su savo miesto majo
ru ir gavo jo nuoširdų kvie
timą. Jis sutikęs leisti net 
istorinę svetainę—Faneuil 
Hall,- “Cradle of Liberty”— 
L.D.S. Seimui.

L.D.S. Seimo sesija 3-čia 
prasidėjo prieš

■

Nuo Petronio
Nuo 2 Apskričio su $5
Nuo Dr. A. Graičiūno
Nuo So. Boston jaunimo 

kuopos.
Nuo 149 kp. su—$5
Nuo 107 kp. su—$5
Dar įteiktos dovanos 

liems vajininkams už jų 
sižymėjimą.

Sesija uždaryta vienai va
landai pietums, 12:30 vai.

ke- 
pa-

Šis - Tas iš LDS J Seimo
(Tąsa)

Antros sesijos pradžioj 
delegatų nuotaika graži, pa
siryžusi. Vieni vienur, kiti 
kitur sočiai papietavę, pa
tyrę Brooklyn© biznierių 
svetingumą, vėl eina svars
tyti organizacijos reikalus. 
Svetainės sienos, papuoštos 
jaunimo veiklos vaizdais,- 
traukia akis žvelgti kiekvie
ną atskirą paveikslą, plaka
tą, programos lakštą ir pa
mąstyti: kodėl tokia jauni
mo veikla negalėtų būti iš
kelta ir prie kiekvienos L. 
D.S. kuopos? Pavyzdingi

PRANAS JACIONIS, 
Seimo Pirmininkas

darbai kai kuriose kolonijo
se, turėtų paskatinti į tokią 
pat veiklą ir visose koloni
jose, kur tik gyvuoja L.D.S. 
kuopos.

Padarius delegatų vardo- 
šaukį, mandatų komisija 
pranešė, kad yra atstovau
jamos 74 kuopos, atsiuntu- 
sios 119 delegatų. Su daly
vaujančiais Centro Valdy
bos 7 nariais, susidaro 126 
pilnateisiai delegatai.

Detroitietis Pranas Jočio
nis, anot prez. Mizaros išsi
reiškimo, parlamentaristas, 
tapo išrinktas Seimo pirmi
ninku, o Frances Yurgil— 
pagelbininke.

Seimo sekretorium palik
tas Centro sekr. Siurba, o 
jo pagelbininke—J. Tamu- 
liniutė.

Prez. Mizara rekomenda
vo Seimo komisijas. Svei
kinimų skaitymui: Zalner, 
Kairytė, Urmonienė ir Ka- 
čergienė; Komisijų komisi
ja: Sukackienė, Paulauskas, 

. Galinauskaitė, Salavęičikas 
ir Stašinskas. Skundu komi
sija: Lavas, Rainvs. Gužau- 
skas, adv. Andžiulaitis; Re
zoliucijų komisija: Gasiū
nas, Jasilionis, Žukauskienė, 
Michelsonas. Seimas reko
mendaciją užgyrė.

Seimo eigos aprašinėjimui 
yra užsiregistravę: nuo 
“Laisvės”—Matulis ir Jasi- 
licnis, nuo “Tiesos”—Gasiū
nas, nuo “Vilnies”—Andru
lis ir Abekas; ir Lietuvos 
spaudos atstovas—R. Ma
tusevičius.

Prez. Mizara savo brand
žiame raporte atžymėjo vi
sus svarbiuosius organiza
cijos žingsnius: vajaus sėk
mingumą, apšvietos darbą, 
besirūpinimą mokinti jauni
mą lietuvių kalbos, indėlių 
saugumą ir t.t.

Išrinkta balsų skaitymo 
komisija: Palevičienė, Ma- 
žanskas, Tilvikas ir Baro
nas.

Prezidento raportas tapo 
vienbalsiai priimtas.

Vice prez. Mažanskas ra
portavo dalinai kaipo Cen: 
tro Valdybos narys ir dali
nai apie veiklą L.D.S. kuo
pų Clevelando apylinkėj. 
Raportas priimtas.

Antras vice prez. Litvinas 
pareiškė reikalą plėsti L.D. 
S. darbą, siunčiant per ko
lonijas keliaujantį organi
zatorių. Raportas priimtas.

Centro sekr. Siurbos ra
portas. Jis pažymėjo gražų 
organizacijos augimą, kaip 
nariais, taip ir turtu. Buvo 
nariuose nepasitenkinimo 
dėlei padarytų pereitame 
Seime pašalpos mokėjimo 
reformų, sako sekretorius, 
bet tos reformos buvo neiš
vengiamos, nes reikėjo su
kelti didesnį pašalpos rezer
vą. Jis nurodė ir įvertino 
vajininkų darba. Minint žy
miųjų vajininkų vardus, 
Seimo dalyviai teikė jiems 
daug aplodismentų. Rapor
tas priimtas.

Įteikiant pasižymėjusiems 
vajininkams dovanas, Rai
nys, paėmęs $100 dovanų, 
pareiškė, jog nėra didesnės 
garbės, kaip garbė dirbti 
organizacijai. Jis linkėjo, 
kad sekantis Seimas džiaug
tųsi su 15,000 narių.

Rasinas, priimdamas $50 
dovaną, pareiškė, kad tas 
užsitarnavimas jam neatsi
ėjo sunkiai.

Raportuoja Centro ižd. 
dr. J. Kaškiaučius. Jis pa
žymi, kad mūsų iždas ir 
gražiai auga ir saugiai yra 
laikomas. Raportas priim
tas.

Iždo globėjų raportas 
taip pat išklausytas ir' pri
imtas.

Raportuoja daktaras kvo
tėjas Palevičius. Per du me
tu jis peržiūrėjo 1,712 apli
kacijų, iš kurių buvo 36 ap- 
likantai atmesti dėlei
sveikatos trūkumų. Tūlos 
kuopos prieš atmetimą jų 
aplikantų net piktumą rei
škė, bet jis, žvelgdamas or
ganizacijos gerovės, pasisa
kė, laikysis tokios “politi
kos” ir -ateityj. Raportas 
pftimtas.

Raportuoja “Tiesos” re
daktorius Gasiūnas. Jis ve
dė laikraštį atiduodamas

Dame daugiausia vietos or-vienoje pauzoje siūlo savo

ganizacijos reikalams; L.D. 
S. kuopų darbuotės atžymė- 
jimas visuomet rado “Tie
soje” vietos. Jis pareiškė 
padėkų visiems bendradar
biams. Raportas priimtas.

Seimo protokolo skaity
mas bus paskutinėj sesijoj.

Nutarta, vieton iššaukti 
delegatus kiekvienos sesijos 
pradžioj, padaryti delegatų 
registravimą prie durų, iki 
sesijos atidarymui.

Antroji sesija baigta 7 
vai. vakare, o į 3-čią sesiją 
nutarta susirinkti 9:30 vai.

L.D.S. Seimo sesijų per
traukose tenka išgirsti de
legatų nuomones tai vienu,
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J. S. RAINYS 
5 kuopos vajifiinkas, 

Philadelphia, Pa.
Per šį LDS vajų jis įraše 

naujų narių.
tai kitu gyvenimo klausimu. 
Daugiausia betgi būna po
kalbiai apie perversmą Lie
tuvoje, apie pažangių šios 
šalies lietuvių smagią nuo
taiką ir apie tų lietuvių da
lį, kuri Naujai Lietuvai 
“mato pražūtį”, nori ją 
“gelbėti”, bet nebesuranda 
tam “gelbėjimui” būdo.

—Dabar tautininkai smer
kia patys save. Jie siuntė 
aukas ginklų fondui, o tais 
ginklais nebuvo iššautas nė 
vienas šūvis prieš “atėjusią 
svetimą jėgą.”

—Įvyko revoliucija be 
ginklo pakėlimo, be kraujo 
lašo. Kas galėjo tikėti?

—Te dūksta Smetonos 
agentai.čionai. Ką'daugiau 
t'urėtų_ jię veikti? O atei
nanti iš Lietuvos darbo 
žmonių laiškai pasako, jog 
darbo liaudis džiaugiasi 
perversmu. Smetonos reži
mas jai buvo nebepakelia
mas.

—Čionai darbo žmonės, 
kuriuos tūli “Vadai” bando 
nustatyti prieš Lietuvą, po 
valiai atsitrauks nuo suva- 
džiotojų, o “vadai” jausis 
lyg tie ožiai, atsimušę kak
tas į kietą sieną.

Chicago ar Boston?
Seimo delegatai dalinasi į 

dvi grupes sprendimui vie
tos sekamam Seimui. Plati 
chicagiečių delegacija kiek-

Pasirodo, kad delegatų 
registravimas pas duris yra 
'praktiškas daly kas,—susi
taupo laikas.

Ketvirtoj sesijoj pirm.
10-tą vai. Jočionis pranešė, kad šian- 

antradienio rytą. Kadangi ■dien yra atvykę trys nauji 
delegatų registracija atlikta'delegatai. Po to, jis kvietė 
prie durų, tai pirm. Jočio- šaltai ir 
nis tuojau pašaukė Skundų kuopų įnešimus ir pataisy- 
ir Įstatų komitetą su ra
portu. Raportavo J. Tamu- 
lioniūtė. Raportas be disku
sijų priimtas.
Sveikatos ir Apšvietos Ko

miteto raportą davė S. Ja
silionis. Raporte suminėjo 
apie išleistas paskaitas, 
brošiūrą “Saugokitės Vė
žio” ir vadovėlį mokintis 
lietuvių kalbos, “Labas Ry
tas”. Po raportui buvo iš
reikštos mintys, kiek kuo
poms teikiamos paskaitos 
neša naudos. Pareikšta, kad 
kuopose jaučiamas trūku
mas kompetentingų skaity
tojų, kad klausytojų dėmesį 
atkreipus; kai kuriose kuo
pose net visai nekeltas svei
katos ir švietimosi klausi
mas. Pareikštas pritarimas, 
kad paskaitos būtų ateityj 
leidžiamos brošiuraičių for
moj. Yra reikalavimas dau
giau raštų sveikatos klau
simais talpinti “Tiesoj”. Ra
portas priimtas.

Sakalienė duoda raportą 
iš Nepaprastos Pagalbos 
Komiteto veiklūs. Nuo per
eito Seimo iki liepos 1 d. 
1'940 m., iš Nep. Pag. Fon
do suteikta parama septy
niems nariams, sumoje 
$232.00. Balansas šiame fon
de yra $7533.01. Raportas 
priimtas.

Jaunimo Komiteto rapor
tą davė J. Ormanas. Jis pa
žymėjo, kad jaunų narių' 
prirašymas į L.D.S. yra ga
na žymiame skaitliuje, kad 
jaunimo kuopos tai vienur, 
tai kitur kuriasi ir bujoja. 
Kai kurios kuopos palaiko 
savo nuolatinius kliubus-už- 
eigas. Sporto veikla gražiai 
plečiasi. Asmeninis įsitiki
nimas nekliudo jaunimo nuo 
bendros veiklos. Angliškas 
skyrius “Tėvynėje” yra ga
na populiarus; jis padeda 
patraukti naujus narius į 
L.D.S.; jame rašo geriausi 
Amerikos lietuvių jaunimo 
rašytojai. Raportas priim
tas.

Skaityti pasveikinimai:
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Dariaus-Girėno paminklo 

fondas, Brooklyne.
P. Smalstys su—$5 
Nuo 34 kp. su—$5 
Nuo 213 kp. su—$3 
Nuo A. Butkausko su $5 
Nuo Dr. J. J. kaš- 
kiaučiaus su —$10 
Nuo 138 kp. su—$2 
Nuo 19 kp. su—$10 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 138 
Nuo 58 
Nuo 50 
Nuo 14 
Nuo 142

rimtai svarstyti

mus LDS konstitucijai. 
Įnešimų tvarkymo komisijos 
varde raportuoja Tamuli- 
niutė. „

Konstitucijos pataisymai 
iššaukia delegatų diskusijas. 
Pasirodo, kad kuopų nariai 
svarstė organizacijos reika
lus, jie instruktavo savo de
legatus stovėti už tam tik
rus pasiūlymus.

Kadangi tūlais klausi
mais nusitęsia diskusijos 
gana ilgos, tai tampa apri
botas kalbų laikas—trys 
minutės.

K o n s t i t u cijos skyriuje 
pirmame priimtas platesnis 
pareiškimas organizacijos 
tikslo, pasakant, jog LDS 
nariais gali būti lietuviai be 
skirtumo politinių ir religi
nių įsitikinimų; kad LDS 
rūpinsis padėti nariams 
tapti šios šalies piliečiais, 
kad akstins savo narius 
lankyti pilietybės ir anglų 
kalbos mokyklas.

Keletas pasiūlymų pasiro
dė nepraktiškais ir liko 
atmesti. f

Padaryta sesijos pertrau
ka ir eita nusitraukti ben
drą delegatų paveikslą.

Nusitraukus paveikslą 
vėl eita svarstyti pasiūly
mus konstitucijos pataisy
mui.

Iki šiol buvęs praktikuo
tas dalykas, kad Centro 
Valdyba veda derybas su 
lokalinėmis d r a u g i j o mis, 
norinčiomis prisidėti prie 
LDS, bet nebuvęs įtrauktas 
į konstituciją, dabar įtrau
kiamas.

Priimtas pasiūlymas, kad 
ten, kur valstijos įstatai 
leidžia, LDS Centro Valdy
ba gali išmokėti iki $200 iš

mirusio nario apdraudos pa
dengimui jo palaidojimo 
kaštų, jei nariui mirus ne
būna kam rūpintis jo palai
dojimu, arba jei nario nu
žymėtas pašalpgavis bei pa- 
šalpgaviai dar neturi 21 
metų amžiaus arba negyve
na Jungtinėse Valstijose.

Nutarta atšaukti pirmes
ni Seimo tarimą, kad Seimo 
sesijų protokolas būtų skai
tytas tiktai paskutinėj sesi
joj. Kadangi norima talpin
ti dalį protokolo į ruošiamą 
“Tiesos” numerį, tai trijų 
sesijų tarimai perskaityti ir 
priimti.

Sekamą sesiją nutarta 
pradėti ketvirtadienį, 9:30 
vai. ryto.

4-ta sesija pasibaigė 8 vai. 
vakare.
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Orlaivių Nuostoliai Pasak 
Angly ir Vokiečių

London, rugp. 27. — An
glų komanda teigia, kad jie 
per dieną nukirtę žemyn 46 
vokiečių orlaivius, o iš sa
vo pusės praradę 15 lėktu
vų.

London. — Cukraus kai
na Anglijoj pakelta nuo 10 
iki 11 centų svarui.

Roma, rugpj. 26. — Italai 
teigia, kad jų submarinas 
pavojingai sužeidė anglų ži
balinį laivą Atlanto Vande
nyne.

■ ? ....—----------------

Jasilionis.

Berlin, rugpj. 27. — Vo
kiečiai sako, jog per dieną 
jie nušovę žemyn 74 anglų 
lėktuvus; o vokiečiai netekę 
tik 18 orlaivių.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

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

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

Vardas

Paštas

Gatve ar kaimas

Apskritys

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

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

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

• Tel. EVergreen 7-1045 License No. L. 886

o Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy- 
• nūs ir Likerius Reikia Pirkti Patin- 

karnoj Krautuvėj

J Manhattan Liquor Store

5 kp. su—$2 
69 kp. su—$2 
35 kp. su—$5 
95 kuopos.
84 kp. su—$5

81 kp. su—$5 
37 kp. su—$3 
2 kp. su—$5 
4 kp. su—$10 
42 kp. su—$5

kp. su—$2 
kp1. su—$5 
kp, su—$5 
kp{ su—$2 
kp. su—$5 

apskričio su $5

• Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuvė Williamsburgh’e
• DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA 
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

Puikiausia berniukui ar mergaitei dovana — tai naujas Remington Type
writer's. Artinasi mokyklų baigimo sezonas — Graduations. Apdovanokite 

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS:

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3410)

Junior Deluxe Portable

$29.75
$34.50
$49.50Remington Model No. 5 Deluxe

Remington Model No. 1 Deluxe $59.50
Deluxe Noiseless Portable $67.50Tuojau užsisakykite per “Laisvę,1 

nes “Laisve” savo skaitytojams 
duoda, didelę nuolaidą.

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami informjcijų, t j r* prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.



Iš Brooklyn© į Meksikos Sostinę ir Atgal 
(Kelionės Įspūdžiai)
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Vilniaus Darbo Žmonių Mitingas
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Ketvirtadienis, Rugp. 29,

(Tąsa)
Ir tokių namų neperdaugiausia. Vie

nas, kitas nuo principalės gatvės gal ir 
toks, bet toliaus prasideda kaip ir pala
pinės, kuriomis ir visa Meksika nusta
tyta. Jų dydis, miera apie vieno auto
mobilio garažo. Langų jose nesimato, 
tik “durys", atvara per kur įeiti.. Taipgi 
geroka ir pastogė užleista. Jų sienos pa
darytos kaip ir iš garadų, tik neišpinti- 
nai, ale statytinai sustatyti arti viens 
kito pagaliai. Stogai šiaudiniai, žoliniai, 
arba kaktusų lapų, jeigu jų aplink yra.

Pirma abelną įspūdį gavome iš Mek
sikos, tai kaip kad išeitum, Lietuvoje, iš 
labai gerai užlaikomos seklyčios į gan 
prastai, arba biednai užlaikomą grįčią. 
Toks pirmas mums skirtumas pasirodė 
tarp Meksikos ir Amerikos Jungtinių 
Valstijų.

Važiuoju toliau ir tėmiju, kas aplink. 
Automobilių nemažai, visi Amerikoj 
dirbti, bet kitokių vežimų kaip ir nėra. 
Apart automobilių, gatvėse daugybė asi
lų, ne dvikojų, ne. Jais joja ir nešioja 
daiktus, vietoj vežimo. Jeigu kuris turi

f

balną, tai asilą joja per vidurį, bet jei 
ne, tai ant strėnų. Tas atrodo keista ir 
nesvietiškai juokinga.

Išvažiavę iš miesto, pasivijom ant ke
lio du važiuojant su gan, kaip čia Ame
rikoj sako, keista kontrapcija. Dviejų 
ratų vežimas, padarytas iš seno Fordo 
automobilio užpakalinių ratų, ašies ir to 
“dyselio", kur einą link priešakio. Tas 
tarnauja kaipo ir jiena, prie kurio vie
noj ir kitoj pusėj pakinkyti du asilai. 
Ant pačios ašies pritaisytas panašus 
gužlizdžiui, ant kurio žmogelis sėdi ir 
žiūri siauromis akutėmis, kai vikšrą 
prapjautomis, iš po didelės skrybėlės, o 
asiliukai, bikš, bikš, bikšnoja.

Būnant jau dešimtai valandai ryto, 
saulė jau pradėjo kepinti. Ant kelio nei 
dūšelės, tai pasirengiau patogiau sėdėti 
ir iškišau alkūnę ant durų staklių pasi
remti. Žaibo greitumu vėl įtraukiau, kaip 
įgiltas—nudegiau. Niekas čia saulei, mat, 
neperiškadija, tai viską įkaitina iki čirš
kėjimo.

Žemės išvaizda čia nepersimainius, se
ka tie patys tyrlaukiai, kurius jaū rado
me Amerikos pusėj, tik jie čia nuogesni 
ir daugiau kaktusų, taipgi mažiau žolės, 
afba jos visai nėra, ir ne tiek kitų krū
mokšlių. Lygumas tas pat, gal dar ir ly
giau, viskas, kai jūra aplink ir nuo sau
lės karščio tik mirga, mirga visur. Iški
šus ranką iš automobilio, vėjas jaučiasi 
šiltas, kaip iš pečiaus šiluma.

VistieMČia laukų matosi apdirbtų, ap
sodintų kukurūzais ir medvilne. Bet gy
venamų namų ar namelių nesimato, labai 
kur retai pamatysi būdelę vienui vieną 
stuksant, be medelio ar ko kito prie jos.

kur žmonės ateiną apdirbti tuos lau- 
, nebuvo galima išmatyti.

. Bet neilgai tęsėsi tie išdirbtieji laukai 
asidėjo vien tik tyrlaukiai su viso- 
rūšies kaktusais. Daugiausia tų, kai 
, viens ant kito suaugusių, tačiaus 

i ir kitokių, kaip ir dideli lapai, išaugę
sausos žemes, o dar kiti tai kai kokie 

dėtai, be šakelių, be nieko, tik gal dar 
mažesnis toks mietas priaugęs prie

jo šono. Abelnai įspūdis nemalonus ir ne
jaukus, jeigu reikėtų kiek čia pabūti.

Apie kokią 15 mylių nuo miesto pri
važiavome didelę, didelę radio stotį, ku- 
kurios plieniniai stulpai “dangų" siekė. 
Ne daug tokių esu matęs net Amerikoj. 
Prie jų gražus namas. Reginys atrodo 
stebėtinas. Visur aplink gyvenimas at
rodo taip biednas ir taip nesvietiškai 
primityviškas, o čia, tyrlaukiuose stūk
so moderniškiausi radio stiebai. Kam jie 
čia reikalingi, irgi negalėčiau pasakyti, 
jei bent militariniais išrokavimais.

Vieškelis kai siūlu nutiestas per tyr
laukius. Padarytas iš kriušintų akmenų, 
sulietas asfaltu ir kietai suvoliotas, net 
panašus į cementinį ir tiek pat geras. 
Padarytas dviem priešpriešais važiuoti# 
ale kai ant kelio daugiau važiuotojų nėr, 
tai važiuoju viduriu, kaip ir Lietuvos 
šunkeliu. Kraštuose kelio iškasti, geriaus 
sakyti išgriaužti, dideli ravai. Jei juos- 
na įpultum, tai būt darbo išsikrapštyti. 
Matyt, jais ir smarkaus vandenio bėgta, 
ale dabar viskas sausa ir žemė suskilus 
dideliais plyšiais.

Sutinkame tuose tyrlaukiuose vieną, 
antrą ir trečią amerikietį parlekiant at
gal. Aha, sakome, jie dar nepapjauti. 
Daugiau mums energijos važiuoti toliau.

ALTO, didelė lenta prie kelio. Pasi
matė ir maža geros konstrukcijos būdelė 
už kaktusų. Išeina ir du ginkluoti kaip 
ir kareiviai, vienas plienine kepure, kaip 
dabar matome karo paveiksluose, jo vei
das, kaip iš žalvario artisto ^nutašytas 
ir mina, kaip romiečio gladiatoriaus. An
tras paprasta militarine kepure. Mes su
stojome kaip ir ūmai, nes lentą pastebė
jau beveik net ant jos užvažiavęs. Rata 
tik sucypė, kai šimtas šunų. Antrasis 
priėjo, pirštus trina ir sako:

—Pėper, pėper.
—Ques es, senior?—sakau jam. Tada 

jis man paaiškino, kad aš turiu tūlą po- 
pierį, kurį jis turi pasiimti. Padaviau 
visus, visą glėbį, negi aš žinau, kurio iš- 
tikrųjų jam reikia, lai pasiima, katras 
geriausiai patinka. Jis vieną pasiėmė, “ir - 
paklausė, ar bagažai dar tebėra pirmo
sios muitinės užpečėtyti. Atsakiau, jog 
tebėra. Jis nei žiūrėti nežiūrėjo. Paačia- 
vo ir pavėlino važiuoti. Prasišalino ir tas 
plienine kepure, sykiu su juo ir šiurpu
lys. Šiurpulį jis duoda todėl, kad jauti 
pas jį tik du skirtingus veiksmus, vieną 
žodžio, kitą—veiksmo. Žodis: “Sustok!" 
Neklausei. Veiksmas: “Pokšt!"—plieni
nė kulka ir pervėrė tavo širdį...

Dabar tyrlaukiuose jau nebesimato 
nieko, apart kaktusų su spygliuotais 
krūmokšliais, mirgančių nuo saulės karš
čio. Gerokas vėjas pučia ir prieš jį ore 
sklando plikakaklis vultūras-vanagas, 
j ieškodamas negyvos aukos. Kur-ne-kur 
ir juodvarnis pasirodo, taipgi ir balta- 
kaklis ir malonios išvaizdos areliai po
romis. Dar ir kitokių spalvuotų paukšte
lių pralekia.

Net ir nemalonu, įkyru pasidaro. Jau 
norisi nebevažiuoti, ale lėkti, jei galė
tum. Už gero laiko privažiuojame kiek 
gyvybės. Nemažokai išdirbtos žemės, ku
kurūzais apsodinta, ir nemažas kortuo
tas, be stogo mūrinis namas, gyvenamas. 
Ale stebėtina, tokis karštis jį plikina, o 
medelio nei jokio prie jo, kas labai cha
rakteringa visoj Meksikoj. Net nei kito
kių žolynų apie jį nėra, nei krūmokšlio.- 
Rodosi, kad jis ten tyčia padėtas, kai 
ant paku tos,, kepti. Kiek toliau matosi 
viena, kita maža būdelė, mažais akme
nėliais apdėstytom sienom ir sausų žolių 

.stogu. Taipgi viena atvara įeiti, be lan
gų, ir be jokio medelio aplink.

Čia tuoj ir lenta ant kelio: Alto! Su
stojame ir čia, kur irgi randame geros 
konstrukcijos būdelę. Kareivis taipgi 
plienine kepure stovi. Išeina iŠ būdelės 
uniformuotas ir ginkluotas vyras ir pa
klausia, ar bagažai tebėra užpečėtyti. 
Gavęs afirmatyvį atsakymą, paačiuoja ir 
nueina. Tuo kart prieina ir kitas unifor
muotas vyras, tik ne armijos. Jis siūlosi 
kaipo vadas-perkalbėtojas ir automobilio 
vairuotojas, jeigu norime svarbesnių 
Meksikos vietų pamatyti. Atsisakiau jo 
patarnavimo. Tada jis paklausė, ar ne
galėtume mes nuvežti į Monterey vieną 
muitinės inspektorių, kurie esą mainomi 
kas ketvirta diena. Vietos būnant, lie
piau ateiti.

... (Tąsa bus)

♦jų tarpe dienraštį “Laisvę” ir 
Kanados lietuvių “Liaudies 
Balsą”.

Jis ir jo žmona užaugino du 
sūnus ir abu baigė aukštą 
mokslą. Vienas yra baigęs 1 
muzikos mokslą ir muzikoj 
mokytojauja, o antras sūnus 
yra profesorium valstijos kole
gijoj, tai yra, Pennsylvania 
valstijos. Abu vedę ir tėvams 
dėkingi kad juos išleido į 
aukštus mokslus.

Antanas Kačinskas liko pa
laidotas ant Tautiškų kapinių, 
rugpjūčio 17 dieną, su bažny
tinėmis apeigomis. Daug žmo
nių palydėjo į kapus. Buvo ir 
iš Brooklyn, N. Y., giminės at
važiavę į šermenis. Brookly- 
niečiai malonės atleisti, kad 
jų pavardžių užsirašymo raš
telį pamečiau. Lai būna Anta
nui Kačinskui lengva ilsėtis 
žemelėj. ' Dalyvis.

bėjo kiekvienas savo gimtąja 
kalba. Susirinkusi minia gyvai 
reagavo įvairiomis kalbomis. 
Savo šūkiuose susirinkusieji 
darbininkai pareiškė, kad da
bar yra bendra visų tautybių 
tėvynė liaudies respublika Lie
tuva.

B

būti palaida. Antras pagrin
dinis principas yra darbo 
drausmė. Kiekvienas su ypa
tingu įkarščiu turi atlikti savo 
pareigas, kurias mums paveda 
valdžia. Visas savo išgales 
nuoširdžiai telaikome bendra
vimui su šauniąja mūsų liau
dies respublikos vyriausybe. 
Visi bendromis jėgomis kuria
me naują ir gražią Lietuvą. 
Kiekvienas turi, visų pirma, 
žiūrėti savo pareigų, kiekvie
nas akmuo turi gulėti savo 
vietoje, idant tas grindinys, 
kuriuo mūsų liaudies vyriau
sybė grindžia respublikos gy
venimą, būtų tobulas.” Baig
damas savo kalbą Albinas Žu
kauskas sušuko: “Tegyvuoja 
nepriklausoma, laisva darbo 
žmonių tėvynė Lietuva su liau
dies vyriausybe ir draugu Jus
tu Paleckiu priešakyje, tegy
vuoja graži Lietuvos Sovietų 
Sąjungos draugystė, tegyvuo
ja didelis mūsų bičiulis tautų 
išlaisvintojas draugas Stali
nas.”

Miesto teatro salėje susirin
kusi daugiau kaip 2,000 žmo
nių minia visus šiuos šūkius 
entuziastiškai kartojo keletą 
kartų. Tolesnėje mitingo pro
gramoje kalbėjo- dar įvairių 
miesto savivaldybės įmonių at
stovai, iškeldami savo ligšioli
nį vargą, savo pasitikėjimą 
naująja vyriausybe ir savo vi
sišką pritarimą jai. Mitingas 
buvo užbaigtas, priėmus tuoj 
išsiųstą liaudies 
prezidentui Justui 
tokią telegramą:
niaus miesto savivaldybės tar
nautojai ir darbininkai, 1940 
metų birželio 25 d. miesto te
atre susirinkę į mitingą svei
kiname liaudies vyriausybę su 
liaudies prezidentu Justų Pa
leckiu priešakyje. Jums vado
vaujant, mes giliai tikime į 
šviesią ateitį. Jūsų širdis pla
ka mums, o mes visokeriopais 
darbais ir kiekviename žings
nyje stovėsime. ,.už, ju£. Pasiti
kime jūsų pąpkipjtaią naujais 
pareigūnais ir tikime, kad vil
niečių reikalai bus teisingai 
suprasti ir atitinkamai išspręs
ti. Pasižadame kovoti su šo
vinizmu, išlaikyti gyvenimo 
rimti ir darbo drausmę.”

Mitingas praėjo labai pa
kelta nuotaika. Atstovai kal-

Scranton, Pa.
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Mass. Lietuvių Kongreso Draugijų Sąryšio

respublikos 
Paleckiui 

“Mes, Vil-

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

liau- 
kit- 
Vil- 
dar-

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje".

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 jiauju 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.

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

KELRODIS: Atvažiavę j Brad f ordą, važiuokite Salem 
gatve iki Montvale gatvės. Parkas ant Montvale gatvės.

IhNmmnkomBI

Vilnijos* darbininkija Smeto
nos režimo žlugimą ir naujos 
Lietuvos vyriausybės su Justu 
Paleckiu priešakyje sudarymą 
nuo pat pirmųjų liaudies lais
vės dienų priėmė su dideliu 
entuziazmu ir pilnu pasitikė
jimu. Birž. 25 d., 6:30 vai. 
vakare Vilniaus darbininkija, 
Vilniaus miesto teatro salėje, 
išreiškė tą savo pasitikėjimą ir 
pasižadėjo padėti naujai Lie
tuvos liaudies vyriausybei ves
ti mūsų tėvynę į naują gra
žesnę, šviesesnę, laisvąją atei
tį. Į mitingo prezidiumą orga
nizatoriai pakvietė įvairių sri
čių darbininkus, atstovaujan
čius visai 'Vilniaus darbininki
jai, be tautybių skirtumo. Mi
tingą atidarė Ksaveras Kairys. 
Savo atidaromoje kalboje jis 
trumpai apibūdino liaudies 
vargus per tryliką su puse me
tų buvusio režimo, pabrėžda
mas, kad dabar atėjo kiti 
dies laisvės laikai. Tarp 
ko, jis pasakė: “Draugai, 
niaus miesto savivaldybės
bininkai ir tarnautojai! šian
dien mes čia susirinkome pasi
džiaugti savąja liaudies val
džia su liaudies Prezidentu 
Justu Paleckiu priešakyje ir 
ta proga pasveikinti liaudies 
Prezidentą Paleckį ir liaudies 
valdžią. Iš tikrųjų, sunku tą 
džiaugsmą žodžiais apibūdin
ti, bet mūsų džiaugsmas yra 
begaliniai didelis.” Savo kal
bos pabaigoje Kairys ypač pa
brėžė vyriausybės deklaracijo
je išreikštą tautybių lygybės 
principą, kuris ypatingai svar
bus yra mūšų sostinėje Vil
niuje. Savo kalbą jis baigė 
šūkiais: “Tegyvuoja liaudies 
vyriausybė ir liaudies valdžia, 
tegyvuoja didžiosios Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos tamprūs 
draugiškumo ryšiai, tegyvuo
ja narsioji ir mus išlaisvinusi 
nenugalima raudonoji armija, 
tegyvuoja mylimas draugas 
Stalinas, tegyvuoja ir teauga 
Lietuvos komūnistų partija, 
tegyvuoja laisva Lietuva, šalin 
liaudies priešai;”

Paskui kalbėjo “Vilniaus 
Balso” redaktorius Albinas 
Žukauskas, kuris savo kalbo
je pabrėžė, kad “liaudies res
publika reikalauja drausmin
go, laisvo susiklausymo. Lais
vė, kuri mums atėjo, negali

Mirė Antanas Kačinskas, su
laukęs 64 metų amžiaus. 
Scrantone visuomenei žinomas 
jis buvo per kokius 30 metų, 
užlaikė gėrimų užeigą, nors 
pirm to jis dirbo ir pas kitus, 
o per kelioliką pastarų metų, 
tai turėjo savo užeigą.

Jis buvo rimto būdo biznie
rius, be pasididžiavimo. Kas 
atsilankė prašydamas aukų 
darbininkų reikalams, tai ne
atsisakydavo. Kas pas jį už
eidavo, tai galėjo pasiskaityti 
visokių pažvalgų laikraščių, o

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

IR APYLINKĖS LIETUVIU ATYDAI

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
1 dieną Rugsėjo-September

MIKOLAIČIO PARKE
$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS. PIRMA DOVANA $50.00

/

Penkios dovanos po $10 ir 15 dovanų po $5; viso dovanų 21

R. MIZARA “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

STOTYS: Bušai eis nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai po pietų iš miesto:
143 Pierce Street, ir Lietuvių' Muzikos Svet, Allegheny Avenue. Busas išeis 12 valandą.

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 Avė. iki City Line, pervažiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite 
Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roosevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur# važiuo
kite apie 14 mailių .nuo Trenton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 
po kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1% mailės sekdami iškabas.
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Chicagos Žinios
TAIKOS KONGRESAS 

PRASIDĖS ATEINANTĮ 
ŠEŠTADIENĮ

Iš šio 
galin- 
balsas 
karo, 

apsau-

Masinis mitingas įvyks šešta
dienį, rugpjūčio 31 dieną, Sta- 
diume; Rengkimės visi daly
vauti; Tai bus demonstracija 

už taiką ir Amerikos gerovę
Ateinantį šeštadienį, rug

pjūčio 31 dieną, Chicagos Sta- 
diume su masiniu mitingu pra
sidės visos Amerikos liaudies 
Taikos Kongresas, kuris yra 
indorsuotas žymių Amerikos 
žmonių, unijų ir šiaip organi
zacijų. Tikimasi, kaip rodo 
daviniai, dalyvaus tūkstančiai 
delegatų iš visos Amerikos 
kampų ir miestelių. Chicaga 
bus representuota daugiausiai.

Kongreso sesijos tęsis ne
dėliojo ir panedėlyj, rugsėjo

* 1 ir 2. Prie jo prisirengimas 
eina labai sparčiai. Klausimas, 
kad mūsų šalis būtų išlaikyta 
nuo įsivėlimo karan, visoje ša
lyje kilo kaip audra. 
Kongreso turės iškilti 
gas Amerikos žmonių 
sulaikyti Ameriką nuo 
palaikyti joje gerovę ir
goti demokratines teises.

Mes, lietuviai, šios šalies gy
ventojai ir piliečiai, taipgi tu
rime prisidėti prie šio milži
niškai svarbaus darbo. Jei dar 
kur galima, apeikime organi
zacijas, matykime jų valdy

bas ir pasakykime jiem tą 
svarbumą, kad būtų pasiųsta 
delegatai.

Mes visi trokštame taikos, 
visi trokštame, kad mūsų sū- 
nai nebūtų draskomi kur nors 
karo laukuose, tad dabar yra 
reikalas ir valanda sujungti 
jėgas taikai ir Amerikos gero
vei.

Kongreso atidarymo proga, 
kaip sakiau, įvyks masinis mi
tingas Chicagos Stadiume, 
1800 W. Madison St. Prasidės 
nuo 8 valandos vakaro. Įžan
ga 28 centai, 44 • centai ir 
$1.10. Tikietų galite gauti pas 
mūsų organizacijų narius, 
taipgi ir “Vilnies” raštinėje. 
Pasirūpinkite įsigyti.

Svarbias kalbas pasakys: 
kongresmanas Vito Marcanto- 
nio, senatorius Gerald P. Nye,' 
Dr. Francis Townsend ir 
Taipgi bus ir muzikalis 
gramas.

Tiek galima pasakyti, 
šiame masiniame mitinge 
labai svarbu dalyvauti ] 
vienam. Pašvęskite tą subat- 
vakarį svarbiausiam mitingui 
ir kur tik galima, kur sueinate 
savo draugus ir pažįstamus, 
pakalbinkite ir juos dalyvauti.

Liet. Amerikonas.

kiti, 
pro-

kad
; yra 
kiek-

ti karą su žiurkėmis, kurios 
užpuolė Chicagos miestą. Tam 
reikalui jau paskirta ir pinigų.

Aldermanai raportavo posė- 
dyj, kad nekuriuose warduose 
varo kampaniją sukėlimui pi
nigų, kad nupirkti bačkas mai
sto išmatom sumesti.

Pakeltas obalsis: “Laikyki
te švarias eles.” Tai gerai. Bet 
miestas turėtų pasirūpinti, kad 
tos išmatos būtų dažniau iš
vežamos iš elių, tada ir žiur
kės pranyks.

Pilietis.

Extra! Massachu 
setts Piknikas

Mass. Liet. Kongreso Draugi
jų Sąryšio Piknikas

Draugai: Šiuo laiku plačioj 
lietuviškoj spaudoj- labai daug 
yra rašoma apie Lietuvą, jos 
naują valdžią ir naują padėtį. 
Neturiu už tikslą šiame raši
nyje nei girti, nei peikti naują 
Lietuvos valdžią, nes Europa 
yra karo stovyje ir todėl ten 
viskas žaibo greitumu pasikei-

V. Andrulis

Numirė Aleksandra Kubilienė
Po ilgos ir sunkios ligos ap

skričio ligoninėj numirė Alek
sandra Kubilienė rugpjūčio 22 
d., 5 vai. ryte.

Kubiliai gyveno 3608 S. 
Union Avė. Tai seni bridge- 
portiečiai. Kubilienės sveika
ta pašlijo senai Jokios dakta
rų ir ligoninės pastangos nega
lėjo jos atgriebti.

Kubiliai pažangūs žmonės. Į 
Seni “Vilnies” skaitytojai rir* 
Lietuvių Darbininkų Spaudos 
Bendrovės šėrininkai.

Šiuomi reiškiu Kubiliui už
uojautą liūdnoj valandoj.

Kaimynas.

čia pagal strategiją valstybių. 
Kiek Lietuva iš to išeis laimė
toja ar pralaimėtoja trumpa 
ateitis parodys. Vienok vienas 
jau įvykęs ir labai džiuginan
tis Lietuvių Kongreso darbuo
tojams ir. rėmėjams dalykas 
yra tikrai žinomas, tai tas, kad 
politiniai kaliniai Lietuvoje, 
už kurių laisvę mes tiek daug 
dirbome, jau paliuosuoti ir 
kad Smetonos fašistinis reži
mas kaip kamparas išgaravo.

Mass. Liet. Kongreso Drau
gijų Sąryšio piknike, pirmą 
dieną rugsėjo, Haverhill Lie
tuvių Piliečių Kliubo Parke, 
mes tųomi jau tikrai turėsime 
progą pasidžiaugti, nes tas 
jau atsiekta. Ten pat gi, mums 
bus svarbu išgirsti ir pasitarti 
kas dar lieka atsiekti ir koki 
mūsų tolimesni tikslai. Tiki
mės, kad mūsų kalbėtojas, 
“Vilnies” redaktorius, V. An
drulis, atveš mums vėliausių 
žinių, gaunamų iš Lietuvos.

Zavis.

Haverhill, Mass

Senukės Lucy Parson Auka
Senukė Lucy Parson, kurios I 

vyrą nužudė po Hay Market 
įvykio 1886 metais, kuri senat
vėj vargais negalais išlaiko 
savo namelį, ir kuri pusiau 
akla ir vos pragyvena, prisiun
tė auką —$3 apgynimui areš
tuotų Lewistone, Ill., keturių 
chicagiečių, kuriuo! suarešta
vo už rinkimą parašų ant Ko
munistų Partijos nominacijų 
peticijos.

Lucy Parson pareiškė;
♦ “Tie jauni žmonės tęsia tą 

kovą, kurią mano vyras pra
dėjo.”

Žiurkės Užpuolė Chicagos
Miestą

Miesto valdžia avarsto ir 
planuoja, kaip sėkmingiau ves-

dinti. O kad nelaukt paskuti
nės dienos, tai 24 d. rugpjū
čio Lietuvių Piliečių Gedemi- 
no Kliubo Parką, Bradford. 
Mass., švarino dešimts darbi
ninkų : S. Benkus, F. Virbic
kas su savo sūnum, J. Aidu- 
konis, L. Mazaliauskas, A. Na
vickas, A. Daučiunas, J. Ma- 
sevičius, P. špokas ir P. Gru- 
dzinskas. Šie darbininkai pa
darė daug ir gero darbo. Į 
Lietuvių Parką eina du keliai, 
abu nuo Salem St. Miesto dar
bininkai veža ir pila reikalin
gas žemes ant Montvale St.— 
vėliau sulygins, suspaus ir pa
darys gerą kelią į Lietuvių 
Parką. Bus labai gerai, jeigu 
užbaigs kelio darbą ligi bū
siančio pikniko.

.Iš kitų miestų atvažiavę į 
Bradfordą, Šalę 
klauskite Salem 
ant Montvale St.

Vienas

OSKERMR

Minersville, Pa.
AĮP Linksma-Naujiena!

Teko nugirsti, kad miners- 
villiečiai sudarys kokį pustu
zinį ar daugiau mašinų į 
“Laisvės” pikniką. Todėl pra
nešu Philadelphijos-draugams, 
kad 
gių 
tiek

nepamažintų vaišėm val
iu gėrimų dėl priėmimo 
daug svečių !. .

J. Ramanauskas.

Binghamton, N. Y

Haverhillio, 
St. Piknikas

iš Komisijos.

Hartford, Conn
Artinasi Spaudos Piknikas

Spaudos piknikas jau čia 
pat. Kaip per pastaruosius 
dviejų metų piknikus, mūsų 
šeimininkės turėjo gražių ir 
skanių valgių stalą, taip jos 
turės ir šiemet visokių gardė
sių. Tas bus rugsėjo (Septem
ber) 1 dieną, East Hartforde.

Teko nugirsti, kad kaip ku
rios šeimininkės ruošia paga
minti maisto ir iš knygos “Vi
rėja” receptų. Spaudos pikni
ko komisija pageidauja, kad 
mūsų šeimininkės pasistengtų 
pagaminti daugiau kugelio, 
nes kugelį žmonės valgo nuo 
pat ryto iki vakaro. Visi klau
sia: “Ar dar turite kugelio?” 

šeimininkių stalui galima 
paaukoti visokių varlgių, ir jei
gu visos po biskį aukosime, 
tai maisto bus apsčiai ir tas 
pagelbės pakelti pelną. Prii
mame aukas ir pinigais.

Valgius prašome atvežti tie
siai į pikniką, arba prieš 12- 

I tą valandą sekmadienį į Lais
vės Choro švfetainę, 157 Hun
gerford* St., Hartford. Ten bus 
žmogus, kuHs priduotus val
gius nuveš į pikniką. Ant au
kotų dalykų prisegkite korte
lę su jūsų vardu ir pavarde, 
nes aukotojų vardai bus skel
biami dienraštyje “Laisvėje”.

Drg. Žilinskas iš Suffield 
pranešė per dienraštį, kad ga
li aukoti valgių 
stalui. Kada mes 
giame darbininkų 
visada randame
rėmėjų. Žilinskas gyvena to
lokai nuo mūs, o sužinojęs 
apie pikniką pranešė, kad ir 
jis prisideda su aukomis. Sa
ko, kad kada kas atvažiuos, 
tai ten yra ir daugiau žmonių, 
kurie pasirengę aukoti. Mato
te, jeigu negalime asmeniš
kai susieiti ir pasitarti, tai tą 
atliekame per mūsų dienraščio 
“Laisvės” špaltas. Komisija 
turėtų dieną prieš pikniką 
gauti žmogų, pasiųsti pas drg. 
Žilinską ir kitus simpatikus.

Spaudos pikniko darbinin
kai, pribūkite visi laiku, tarpe 
10 ir 11 vai. ryto, nes reikės 
daug dalykų sutvarkyti.

O. Visockiene.

šeimininkių 
tik ką ren- 
naudai, tai 
pritarėjų ir

PRANEŠIMAI Iš KITUR
GREAT NECK, N. Y.

Great Necko Dukterų ir Sūnų 
Pašalpinė Draugyste ruošia pikniką, 
rugsėjo 1 d. Kasmočių Svetainėje, 
91 Steamboat Rd. Pradžia 3 v. po 
pietų. Ižapga 40c, vaikams 25c. Bus 
gera orkestrą šokiams. Bus užkan
džių ir gėrimų. Kadangi sekančią 
dieną bus 
linksmintis 
Kviečiame

Masinis mitingas įvyko rug
pjūčio 23 d., Lietuvių Svetai
nėj. Lietuviai socialistai ir kle
rikalai šaukė mitingą, kad iš
nešti protestą prieš Lietuvos 
liaudies naują valdžią ir^ prieš 
Sovietų Sąjungą. Labai garsi
no, net vietos anglų laikraštyj, 
tai buvo manyta, kad bus per- 
maža svetainė, nes Bingham- 
tone yra lietuvių apie 2,000. 
Bet atsilankė tik apie pora tu
zinų moterų ir tų rengėjai tu
rėjo laukti iki pusė po devy
nių, nes kalbėtojai negalėjo 
kalbėti tuščiai, svetainei. La
biausiai figūravo, tai socialis
tų 33 kuopa, kuri jau 10 metų, 
kaip yra mirus.

Kalbėtojai pirmiausiai nie
kino Sovietų Sąjungą, kad ji 
taip biedna, neturi nei ką val
gyti, nei apsirengti, sakė, kad 
Lietuva turėjo Rusijos vaiską 
maitinti, o paskui kaip pra
dėjo Raudonoji Armija-va
žiuoti per Lietuvą, tai- net 
plentus sulaužė, o Kaune, 
kaip pamatė rusai laikrodėlių 
krautuves, tai tūli kareiviai 
pirko net po dešimts laikrodė
lių, nešasi į gatvę ir nežino ką 
daryti, nes būk nesą matę lai
krodėlių. Klausant tokio kal
bėtojo, tai tiek turi naudos, 
kaip iš ožio pieno.

Paskui priėjo prie rezoliuci
jos, kuri buvo iškalno pasira
šyta, visai neklausė publikos, 
kad skirtų korpisiją ją para
šyti, arba, ar .ji ^u.tinka. Paskui 
pašaukė ponias; aukų rinkti, 
surinko viso septynis dolerius, 
vien pagal aukas galima sprę
sti kiek tai buvo publikos.

Ten Buvęs.

Berlin, rugpj. '26. — Du 
vokiečių submarinai pas
kandino 76,170 tonų Angli
jos prekinių laivų, kaip pra
neša vokiečių komanda.

šventė, tai galėsite ilgai 
piknike. Bus ir dovanų, 
dalyvauti. —Kom.

(204-206)

NEWARK-KEARNY, N. J.
Bušai j “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 Jurginės 
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.r 
East Orange, N. J. Taipgi 
penktadienį, ALDLD kuopos 
susirinkime,. 180 New York 
Avė.

K. Žukauskienė.
(203-206)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. susirinkimas įvyks rug> 

sėjo 2 d., (Labor Day), 7 v. v., Liet 
Svet. Visi nariai dalyvaukite. Bus 
raportas iš LDS 5-to Seimo, taipgi 
delegatai parveš dovanų — LDS Al
bumą.’ — Sekr. (203-205)

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 įvyks rugpjūčio 
30 d., 7:30 v. v. Piliečių Kliubo Sve-

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

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

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)

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

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

.LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Haverhilliečiai rengiasi prie 
1 d. rugsėjo didelio pikniko. 
Kaip nusiseks, tai ateitis pa
rodys. Ne tiktai, kad priordi- 
no gero valgio, gėrimo ir ge
rus muzikantus — Club May- 
fair orkestrą— iš dešimts ka- 
valkų, bet bus prakalbų (kal
bės dienraščio “Vilnies” re
daktorius V. Andrulis), dai
nų, pypkorių kontestas, maiše 
bėgimas, Harvardo studentų 
grupė suloš trumpą' veikaliu- 
ką. Daugiau tėmykite pagar
sinimus spaudoj, ant plakatų 
ir ant radijo, čia tiktai pra
džia ką aš norėjau pasakyt, 
kad mes rengiamės prie dide
lio skaičiaus svečių priėmimo. 
Jau suorganizuota apie 50 
darbininkų ir manoma, kad 
mes turėsime pakankamai vie
tinių darbininkų, o svečiai ga
lės pas mus tiktai linksmintis.

Mes žiūrime, kad netiktai 
būtų valgio ir gėrimo, bet kad 
ir parkas būtų švarus' ir kad 
svečiai suvažiavę įš visos apy
linkės būtų viskuom užganė- nuostolių Berlynui. ,

Worcester, Mass.
Pasveikinimas Laisvai Lietuvai

Mes, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 57 kuopa, laiky
tame mėnesiniame susirinki
me, rugpjūčio 8 d., 1940 me
tais, vienbalsiai sveikiname 
Lietuvos liaudies išrinktą sei
mą, linkime planingai vesti 
Lietuvą nauju progreso ir kul
tūros gyvenimo keliu. Mes sy
kiu džiaugiamės su Lietuvos 
darbininkais dėl pasiliuosavi- 
mo iš po Smetonos jungo. Lai 
gyvuoja tarybinė laisva Lietu
va!

Kuopos Valdyba: 
Pirm. J. J. Bakšys. 
Sekr. D, Lukiane. 
Iždin. A. Čeponis.

PaBerlin, rugpj. 27.
sak vokiečių, tai anglų bom- 
bininkai mažai tepadarę

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS

Spaudos Piknikas
Įvyks Sekmadienį, 1 Rugsėjo (Sept.)

LIETUVIŲ PARKE
Lighthouse Grove East Hartford, Conn.

Rengia LLD, LDS ir LMS Apskričiai

Programos išpildyme da
lyvaus LMS Conn, valsti
jos apskričio chorai. Drg. 
A. Bimba iš Brooklyn, N. 
Y., pasakys prakalbą apie 
naujas 
voje ir

pe'rmainas' Lietu- 
Lietuvos valdžioj.

Šokiams gros iš Laisvės Stygų 
Orkestros narių sudaryta 
kiana orkestrą lietuviškus 

amerikoniškus šokius.
Prie šeimininkių stalo bus
Įima pasirinkti Įvairiausių val
gių, kuriuos pagamins visos 
Connecticut valstijos šeiminin

kės ir suveš ant šio pikniko.

šo-
ir

ga-

A. BIMBA
■ . ------ BUS ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ ' 1 --------

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, Montuos ir iš daugelio kitų žymių pirmeiviškų lietuvių 
kolonijų.

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

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

* ?•
• 4 $ - ♦*;

•
> ♦ * 

4 z> / . * ■

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senu
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.

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

VARPAS BAKERY 36-4Q Stagg Street Brooklyn, N. Y.
___ —----- :--------- I- - - - - - - - - - - - - - - - —H

ĮSIGYKITE dabar
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD WAT<M
is wffdh, mowupi

I ............ .. . ■■.............

PARADE IT IN FOR a]
W JEWEL 1

Bulovą
■

B
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Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daumantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT:
LIPTON :

JEWELER •
Įsteigta 1892

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tarpe •
Graham & Manhattan A ves. •

Tel. Stagg 2-2173
Priminkite š| skelbimą ir gausite nuolaidą •

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

3Sf ’I Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
* | C'hroniSki Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 

Chroniški ReumatiŠki Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
į *r Pkiučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir kito? 
Į Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sek-

mingai gydoma. Kreipkitės i Dr. Zinssu 
Pasitikėjimu.

I®1****’1 • Kraujo ir Šlapumo Tyrimai,
. A , PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim
IŠTYRIMAI DOVANAI .

(Viri 28 m. Privatinis ir Ligoninėje Praktikai)

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

Tarp Union Square ir Irving PI.
VALANDOS: 9 A. M.—8 P. M.:

Sekmadieniui#: 9 A. M.—2 P. M.
.......................   _ r

X-R«y>



Šeštas puslapis

NewWto
Didysis Šeiminis Bankietas 
Šį Vakarę, Central Palace □-------------------

Dainų Festivalio Laukiama 
Dideliu Susidomėjimu

LDS delegatams pagerbti ir 
Seimo baigtuvių bankietas į- 
vyks jau šį vakarą, ketvirta
dienį, rugpjūčio 29-tą, Central 
Palace abiejose salėse, 16-18 
Manhattan Avė., Brooklyne. 
Salė randasi visai arti Broad
way, tarpe BMT Jamaica li
nijos Flushing ir Lorimer St. 
stočių.

Bus Garbės Svečiai
Bankiete dalyvaus LDS orga

nizavimo ir kitų darbo sričių 
čampionai. čia bus išduota ir 
dovanos atsižymėjusiems. Da
lyvaus ir visi LDS Seimo sve
čiai, taipgi menininkai, kurių 
jau daugelis yra pribuvę ir, 
kada šiuos žodžius skaitysite, 
jau bus susirinkę Brooklynan 
veik visi, kadangi LDS Seimui 
pasibaigus, penktadienį, prasi
dės Liet. Meno Sąjungos suva
žiavimas.

Brooklyniečiai Neatsiliks
Kas liečia brooklyniečius, i 

LDS poseiminį bankietą žiūri
ma, kaipo į vieną iš didžiųjų 
ir visiems priklausomų, vi
siems lauktų švenčių, čia ran
dasi šimtai LDS narių ir tūk
stančiai jų draugų, o juk visi 
laukia progos pamatyti, pasi
sveikinti tos didelės ir garbin
gos organizacijos veikėjus ir 
svečius. Prie to, čia ne vienas 
sueis per daug metų nematy
tus senus draugus ir pažįsta
mus. Tai dėl šių ir eilės kitų 
priežasčių brooklyniečiai viens 
už kito skubina iš anksto įsi
gyti bilietus, kad nepraleisti 
tokias retas iškilmes ir pro
gas. ,

Viršutinėj salėj visą vakarą 
vyks šokiai prie Geo. Kazake
vičiaus orkestros, o apatinėj 
salėj eis iškilmės, vakarietle ir 
vaišės iki vėlumos nakties. Bi
lietas $1.25.

Visi-visos kviečiami atsilan
kyti.

J. Blyberg, kapitonas pre
kinės pervažos Beachlight, 
rastas negyvas plūduriuojant 
ant vandens Hudson upėj ne
toli Tarrytown.

Lankėsi Labai Daug 
Tolimų Svečių

Sąryšyje su vykstančiu LDS 
Seimu ir būsimu LMS Suva
žiavimu, Brooklyne randasi la
bai daug tolimų svečių. Ta 
proga jie atsilankė pamatyti 
“Laisvės” įstaigą, pasimatyti 
su jos darbuotojais. Daugelis 
jų ir apdovanojo “L.” apie ką 
bus atžymėta vėliau.

Teko matyti Stasys ir Pau
lina Jasilioniai, H. žukienė ir 
jaunuolis Kireilis iš Bingham- 
tono; L. Bekešienė iš Roches- 
terio; Paulauskienė, jaunuolis 
Stasys Paulauskas, Dom. Le
kavičius ir Jonas Mikeška iš 
Pittsburgh©; Konst, ir F. Abe- 
kai, Ant. Litvinas, Frances 
Yurgel, Sol. A. Tilvikas, Ant. 
šešelgis, Ben. Salaveičikas, 
Jurgis Montvilas-Miller, V. 
Andriulis, Mar. Sakalienė, 
Mar. Kirstukienė, Stašys Juš
ka, Kaz. Markūnas, Jonas 
Slench, Ig. Urmonas, Julia 
Urmonienė, Ant. Gužauskas, 
Mary Shimkus, Jesse Shaiko, 
Nellie Gizevich, Aldona Gra
žulis ir Wm. Rasins iš Chica- 
gos.

Iš kitų UI. miestelių taikėsi 
sueit sekami: Povilas Krųvelis 
iš Johnston City, M. Palevičius 
iš Herrin, Ig. Paulauskas iš 
Waukegan, Kost. P. Jokūbai
tis iš Westville.

Iš Ohio svečių randasi: St. 
Mažanskai ir duktė, Elvira 
Romand-Stripeika, Anne Kar- 
son, Amilija Sklerienė, Bertha 
Galinauskas, Acquila ir Adei-' 
la Bekevic, Adele Vasil, Ade
line Simon, Anth. Susnįs, John 
Škogus iš CIevelando; Juozas 
A. Dominicks iš Akrono.

Iš Conn, kolonijų 'lankėsi: 
Juozas Kazlauskas iš Hartfor
do, Jurgis Radzevičius iš 
Bridgeport©, Ant. šoliunienė iš 
New Haveno, Karolis Kras- 
nitskas iš Waterbury.

Apie kitus svečius teks pa
kalbėt kitą syk.

Brooklyn© lietuvių jokiose 
pramogose nėra buvę tokios 
masinės meno programos, to
kio didelio menininkų sąskrį- 
džio, koks įvyks šį šeštadienį, 
rugpjūčio 31-mos vakarą, La
bor Lyceum, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne.

Iš Hartfordo atvyksta Lai
svės Choras, taipgi ir Laisvės 
Stygų Orkestrą, vadovaujamos 
žymiojo Cennecticut valstijos 
meno vado V. Visockio. Iš ki
tos paskilbusios menu ir me
nininkais Naujosios Anglijos 
kolonijos — Worcesterio — 
atvyksta Aido Moterų Grupė. 
Iš Baltimore, Md., susilauksi
me Lyros Chorą. Iš New Jer
sey atvyks du chorai: Newar- 
ko Sietynas jr Elizabetho 
Banga. Iš Great Necko bus

choras Pirmyn. Vietinius me
nininkus programoj atstovaus 
šios paskubusios meno grupės: 
Aido Choras, ensamblis Aid- 
balsiai, ir Stygų Orkestrą.

Su menininkais taip pat pri
bus ir daug kitų svečių. Prisi
minus, kad šiai iškilmei bus 
užsilikę ir LDS Seimo dalyvių, 
galima numatyti, kad šios bus 
didžiausios ir gražiausios Sei- 
mo-Suvažiavimo baigtuvės iš 
bent Kokių iki šiol buvusių iiž- 
baigtuvių Brooklyne.

Programa prasidės lygiai 8 
vai. 'vakaro. Durys atdaros 
nuo 7 v. Po programos šokiai 
prie Geo. Kazakevičiaus or
kestros. Įžanga 50 ir 75 cen
tai. Bilietus patartina įsigyt iš 
anksto. N. M.

LDS Jaunimo Konferencija
LDS jaunimo delegatai pra

dėjo rinktis į erdvią YMCA 
svetainę trečiadienio rytą, 
rugp. 28 d. dar prieš 10 va
landą. Kolonijų delegacijos, 
matyt, grupuojasi ir tariasi, 
planuoja dienos darbą. Ren
kasi jaunimu besidomį ir se
nesni LDS Seimo delegatai.

> .. _ j_ _
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OLGA SHUKIS 
LDS Jaunimo Konferencijos 

sekretore, bostonietė
Jaunimo delegacija yra iš 

sekamų miestų: Brooklyn, 
Chicagos, Boston, Pittsburgho, 
Shenandoah, Wilkes-Barre, 
Baltimore, Ambridge, Wauke
gan, Bayonne, Great Neck, Ri-

chmond Hill, CIevelando, 
Newarko, Montello, Maspeth, 
Jersey City.

Chicagiečiai prisegė ilgiau
sią iškabą, sakančią, jog jie 
esą nusveriančioji jėga šiame 
LDS Seime.

Konferenciją atidarė Wal
ter Kubilius ir pakvietė Keis
tutį Michelsoną tarti keletą 
žodžių. Delegatų vardošauky- 
je pasirodė didelė dalis jų 
yra dalyviai ir viso LDS Sei
mo, bet gera dalis buvo ir to
kių, kurie atsiųsti tik į jauni
mo konferenciją. Viso suregis
truotų delegatų yra 48, atsto
vaujančių 19 jaunimo kuopų.

K. Michelsonas išrinktas 
konf. pirmininku, sekretore — 
Olga Shukis, bdstonietė.

Sekami dėĮeJgatai paskirti 
nominuoti kandidatus į Na- 
cionalį Jauniino Komitetą: 
August Stank, Frances Yurgil 
ir Tony Vasaris.

Paskirti veikimo šakų pir
mininkais : J. Paltan — spor
to; Vasaris — pasilinksmini
mų ; Ormanhs — organizaci
jos ir Michelsonas — apšvie- 
tos.

John Ormanas duoda jauni
mo veiklos raportą.

Jasilionis.

mais. Daktaro kalba visiems 
labai patiko, o pabaigoj dar 
suteikė kelis atsakymus į pa
klausimus sveikatos reikalais.

Antras kalbėjo V. Andriu
lis, Lietuvos įvykių reikalais. 
Jis nupiešė tas sąlygas, kokio
se gyveno Lietuvoj žmonės—■ 
valstiečiai, darbininkai ir net 
inteligentija. Jis nušvietė, kaip 
barbariškai Smetonos klika 
valdė ir išnaudojo žmones. Jis 
davė faktiškus atsakymus į vi
sus priešų daromus užmeti
mus Lietuvos naujai santvar
kai, išaiškindamas, kad kuni
gai kelia skandalą prieš civilę 
metrikaciją, kuri Amerikoj 
jau per 150 metų gyvuoja.

Po prakalbų d. V. Andriulis 
atsakė į pakeltus politinius 
klausimus.' Buvo perskaityta 
Lietuvos reikale rezoliucija ir 
vienbalsiai priimta.

Lėšų padengimui pirminin
kas paprašė aukų. Stambesnes 
aukas davė sekami draugai ir 
draugės: Vaiginis ir šapalas 
aukavo po $1; po 25 centus 
aukavo: Andriuškevičienė, D. 
Šolomskas, Babarskas, J. An
driuškevičius, Tamašauskas, A. 
Bimba ir J. Kairys. Su smul
kiomis surinkta $7.90. Vi
siems aukavusiems tariame 
širdingai ačiū!

Buvęs.

x Rezoliucija
Mes, Ridgewoodo lietuviai, 

susirinkę į prakalbas rugpjū
čio 27 dieną, išklausę kalbėto
jus Lietuvos reikalais, kas dėl 
naujų įvykių, pareiškiame pil
niausią savo pasitikėjimą Lie
tuvos liaudžiai, kad ji mokė
jo ir mokės pasirinkti sau ke
lią vedantį prie laimės ir lais
vės.

Mes pilnai užginame naują 
Lietuvos vyriausybę, kuri su
teikė Lietuvos žmonėms lais
vę, lygybę, valstiečiams že
mės, darbininkams kontrolę 
ant įmonių, įvedė veltui moks
lą ir gydymą, civilę metrika
ciją ir padarė daug kitų ir 
svarbių reformų.

Mes užginame Lietuvos į- 
stojimą į SpvietiĮ, Sąjungą ir 
SSSR žygius Liętųyoj; nės tik 
tas užtikrino Lietuvos nepri
klausomybę, jos politinę lais
vę ir ją apsaugojo nuo stam
bių imperialistų pavergimo.

M. Stakovas, 
Susirinkimo Pirm.

Prokuroras O’Dwyer sulai
kė Mrs. Pantiel sūnų Theodore 
kaipo liudininką. Jinai kalti
nama leidus gengsteriams nau
dotis jos namais.

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

BROOKLYN, N. Y.
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

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberini

F. W. SHAUNS
(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

Važiuokite į “Laisves” 
Pikniką Busais

Paskutinis šiuom Sezonu “Laisves” 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
Bušai Išeis Nuo Sekamų Vietų

Nuo George Stankaus Krautuvės
67 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y..

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

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

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

Nuo “Laisvės” Salės

Laivo Ekskursijos Tikietų 
Platintojams

LDS , Jaunimo Taryba atsi
kreipia į visus draugus,, kurie 
platino bilietus jaunimo eks
kursijos laivu, sugrąžinti arba 
likusius bilietus, - arba atsily
gint už parduotus. Tatai ga
lite padaryti perduodant juos 
d. V. Zablackui LDS rengia
mame šeiminiam bankiete šį 
vakarą.

Jaunimo Taryba.

Pirmadienis buvo rekordinė 
šalčiausia rugpjūčio 26-ta, 
temperatūra nupuolė iki 52.7 
laipsnių. šalčiausią žinoma 
26-ta buvo 54.6 laipsniai, 1885 
metais.

Trokmanų firmos atnaujino 
derybas su unijos lokalais dėl 
naujos sutarties. Jeigu nesusi
tars iki rugsėjo 1-mos, unija 
skelbs streiką.

PARTY NITE
Jaunų Vyrų Lietuvių Draugija ren

gia pramogą šeštadieni, 31 d. rugp., 
savo patalpoje, 425 Grand St., Broo
klyne. Pradžia 8:30 v. v. Šokiai ir 
gėrimai. Kviečiame dalyvauti. 
(204-205)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja vienas kambarys 

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

Iš Ridgewoodo 
Prakalbų

Antradienį Ridgewoodo dar
bininkiškos organizacijos ben
drai su Literatūros Draugijos 
55 kuopa surengė prakalbas. 
Prakalbos atsibuvo Vaiginio ir 
šapalo svetainėj. Kalbėjo Dr. 
M. D. Palevičius iš Detroit ir 
Vincas Andriulis, “Vilnies” re
daktorius, iš Chicagos.

Pirmas kalbėjo daktaras 
Palevičius. Šioj Brooklyno da- 
Įyj jis pirmu kartu kalba. 
Trumpai išreiškęs mintį, kas 
dėl Lietuvos įvykių, kurių visi 
progresą ir kultūrą mylinti lie
tuviai laukė ir kuriais džiau
giasi, jis kalbėjo apie sveika
tą, kaip apsisaugoti nuo šal
čio, kaip užsilaikyti, kada šal
tis pagauna, kas ir kokiame 
amžiuj yra tinkamiausiai val
gyti ir kitais sveikatos klausi-

BAR ir GRILL 
^LIETUVIŲ RESTAURANAS 
; Įdomiai (puošta lietuviška aludė 

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

I

Tel. Evergreen 8-7179

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 DEGTINES, VYNAI IR ALUS 

GERI STEIKAI IR KITI VALGIAI

427 Lorime'r St., Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalingi vyras su pačia prižiū

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

ši Virt/1 y1*® skersai gatvės nuo “Laisvės”, ant kampo
* Lorimer ir Ten Eyck Streets

49 Ten EyckStreet Brooklyn, N. Y,
Te1, EVer8TTeen 8-8520

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

Lietuviu 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 aprokaiimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
iai mt w ww mt w mi w w ww tm w tnt tnt tm

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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