
Krislai
“Motina ir Sūnus.” 
Keisti Gandai.
Gražus Komplimentas.
Bjauriausia Išdavystė.
“Raisto” Autoriui 60

Metų.
“Nutaisė” Kalbą.

Rašo R. Mizara.

Aną dieną teko matyti 
naujas Sovietų judis: “Mo
tina ir Sūnus.” Tai tikrai 
gražus veikalas, vaizduojąs 
sovietinę dabartį.

Iki šiol Sovietuose gamin
tos filmos daugiausiai lietė 
praeitį: revoliucijos laiko
tarpį, kovas prieš carizmą. 
“Motina ir Sūnus” vaizduo
ja esamąjį gyvenimą ir dėl
to jis labai įdomus, užimąs.

Veikalas suvaidintas va
dovaujant Pudvokinui, ku
ris jau yra gerokai pasižy
mėjęs puikiais savo darbais. 
Rodomas Cameo teatre, 
New Yorke.* * *

Kažin kas Lietuvoj palei
do gandus, būk Tarnas 
Mooney jau išlaisvintas. Tą 
klaidingą žinią pakartojo ir 
laikraštukas “Į Pagalbą.”

Tikrumoj Tamas Mooney 
nėra išlaisvintas. Jis tebesė
di kalėjime. Jis bus išlais
vintas, kai Californijos gu
bernatorium bus išrinktas 
Olsonas.

Būtų gerai, kad Olsonas 
būtu išrinktas!* * *

Prof. Lamont, kuris šią 
vasarą lankėsi Sovietų Są
jungoj, rašo savo įspūdžius. 
Be kitko, p. Lamont pareiš
kė, kad jį labai stebino tasai 
progresas, kurį jis matė So
vietuose. Jo išvada:

Socializmas Sovietų že
mėje bujoja ir jo niekas ne
sunaikins.

Tai gražiausias Sovietų 
kraštui komplimentas, kokį 
kas galėtų duoti.* * *

Pati didžiausia, pati bjau
riausia išdavystė, kokią ka
da kas matė, be abejo, bus 
ta, kurią Francijos ir An
glijos diplomatai padarė 
sekmadienį Londone, išduo
dami Čechoslovakiją.

Tik va nelabai senai abie
jų tų kraštų “didžiosios gal
vos” kalbėjo, būk jos ne
įeisiančios Hitleriui veržtis 
į demokratinę Čechoslovaki
ją. Na, ir po kelių dienų ap
sivertė strimagalviais ir jau 
gražuoju jam tą šalį atiduo
da.

Šiuos žodžius rašant visas 
pasaulis laukia, ką į tą iš
davystę atsakys Pragos vy
riausybė. * * *

Pagaliau, ką į. tai atsakys 
Anglijos darbininkų judėji
mas? Ką pasakys Francijos 
kairiosios partijos ir darbo 
unijos?

Argi jos gali tylėti tuo
met, kai demokratijos kū
nas yra be atodairos pjaus
tomas ir juo šeriama fašis
tinės žvėrys?!♦ * *

Vakar sukako 60 metų 
amžiaus žymiajam Ameri
kos . rašytojui novelistui 
Upton Sinclairiui.

Šis “Raisto,” “Aliejaus” 
ir daugelio kitų veikalų au
torius yra nepaprastai švie
si žvaigždė Amerikos pa
dangėje.

Tegu toji žvaigždė šviečia 
mums dar ilgiausius metus!* * *

Vienas žmogus “Vienybė
je” skundžiasi, kad “dabar
tiniai Lietuvos žurnalistai” 
lietuvių kalbą taip “nutai-
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Minios Prieš Hitlerio Plėšrumą, 
------------------------------------------- :------------------------------------------------------------------------------'------------------------------- ---------------------------------------------------a--------------------------------------

Vokietijos Naziai Reikalauja Visiškai 
Panaikint Čechoslovakiją Kaipo Valstybę

Berlin. — Hitlerio vai-1 tatorius admirolas Horthy 
džios organai ‘Diplomatis-1 ir kad jis reikalaus prijungt 
che Korrespondenz’, ‘Dienst Vengrijai pietines Čechoslo- 

vakijos dalis, kur gyveną 
apie “700,000” vengrų.

Visi Vokietijos nazių laik
raščiai šaukia “valio’ Mus-

aus Deutschland” ir kiti 
reikalauja ne tik Čechoslo- 
vakijos “vokiškąjį” ruožą 
prijungt Vokietijai, bet leist 
slovakam, vengram ir len
kam, gyvenantiem Čechoslo
vakijos ribose, nusibalsuot, 
ar jie nori priklausyt Če- 
choslovakijai ar ne. Tie 
"Hitlerio mintį išreiš- 
kiantieji laikraščiai skelbia, 
būk per balsavimus slova
kai, vengrai ir lenkai atsi
mestų nuo Čechoslovakijos.

“Deutsche A11 g e m e ine 
Zeitung,” pravesdamas Vo
kietijos hitlerininkų nuomo
nę, reikalauja visiškai pa
naikint čechoslovakiją kai
po valstybę.

Vokietijos spauda kreipia 
domę j tai, kad pas Hitle
rį važiuoja Vengrijos dik-

FRANCIJOS VALDOVAI, 
IŠDAVĘ ČECHOSLOVAKIJĄ, 

“SĖDI ANT TVOROS”

Praga, rugs. 20. — Če
choslovakijos valdžia atidė
jo tolesniam laikui atsaky
mą į Hitlerio-Anglijos-Fran- 
cijos reikalavimą užleis t 
Vokietijai Sudetų vokiečių 
ruožą, v

Čechoslovakijos vyriausy
bė užklausė Francijos, ar 
jinai tikrai laužys savo gar
bės žodį, kuriuom Francija 
pasižadėjo gint Čechoslova
kijos čielybę, kai darė tarp- 
savinio apsigynimo sutartį 
su Čechoslovakiją.

Francijos ministeris pir
mininkas Daladier šlubuo
jančiai atsakė, kad dar “ne
atėjęs tam laikas.”

Radio-Spaudos žiniomis, 
Francijos valdžia šiuo tarpu 
tik “sėdinti ant tvoros” ir 
nežinia ko laukianti. Bet 
Francijos valdovų nusista
tymas^ aiškėja iš to, kad jie 
atšaukė savo armijos ma
nevrus Vokietijos pasienyj 
ir išsklaido dviejų milionų 
kareivių ir atsarginių (re
zervų) armiją, kuri buvo 
jau sumobilizuota.

Roma, — Popiežius, pri
imdamas p i 1 i g r i mus iš 
Francijos, vėl smerkė fašis
tų valdžias, kaipo varžan
čias asmens laisvę. 

■ ■ --- ------- t ■ ...... - ■■ -- -
sė”, kad net gėda.

Ne visi Lietuvos žurnalis
tai toki “taisytojai.” Tai vy
riausiai tie žmonės, kuriuos 
“Vienybė” garbina ir kurių 
raštus išsispausdina (net 
nepažymėdama, iš kur pa
imta).

soliniai, kad jis, kalbėdamas 
Trieste, reikalavo duot apsi
sprendimą visoms tautoms 
Čechoslovaki j o j, pasižadėda
mas kariškai remt Hitlerį, 
jeigu kils karas dėl čecho
slovakijos.

“B 1 ogiausiame atsitiki
me,” sako hitlerininkų spau
da, galima būtų vietoj da
bartinės Čechoslovakijos pa
likt tik “čechiją” su 7 ar 8 
milionais cechų gyventoju iš 
viso, bet, girdi, ir tokioj 
“Čechijoj” turėtų būt duota 
savivaldybė miestam ir ap
skritim, kur likę vokiečiai 
sudarytų žymiąją dalį gy
ventojų.

Hitleris Apginklavo 40,- 
000 Narię Pabėgėlip 
Karui Prieš Cechus

Berlin.— Pranešama, kad 
“100,000” Sudetų vokiečių, 
vyrų, moterų ir vaikų, per
bėgę iš čechoslovakijos į 
Vokietiją.

Tame skaičiuje yra 40,000 
kariškai išlavintų nazių vy
rų. Jie Vokietijos pusėj su
siorganizavo į vadinamą 
“laisvą korpusą.”

Juos Hitlerio valdžia ap
ginklavo ne tik šautuvais ir 
kulkasvaidžiais, bet kanuo- 
lėmis ir kitais naujoviškais 
ginklais. Jų komandieriais 
yra paskirti Vokietijos ofi- 
cieriai; ir Konrad Henlein, 
Čechoslovakijos nazių va
das, sako, kad jie yra jau 
pilnai prisirengę šturmuot 
Čechoslovakijos rubežių ir 
“liuosuot” jos Sudetus vo
kiečius.

76 Mėty Senis Pabėgo nuo 
Pačios Kaipo “Artistas” 
Mamaroneck, N. Y.—Pra

dėjo gyvenimą “iš naujo” 
Paul F. Travers, 76 metų 
amžiaus, pabėgdamas nuo 
savo moteries į Meksiką. 
Atrašė jai laišką, kad jis 
ten gyvensiąs skirtingu var
du ir vystysiąs savo artis
tiškus gabumus kaip piešė
jas. O šeimyniškas gyveni
mas namie, girdi, varžęs jo 
artistiškus gabumus.

Jis pirmiau buvo mieste
lio Mamaroneck valdybos 
narys, dar pirmiau aukso 
jieškotojas Alaskoj. Jis pas
kui bizniavo kaip namų sta
tymo kontraktorius ir, sa
koma, dabar nemažai turto

Paliokai Šaukia “Mušt Če- 
choslovakus,” Grobt Če

choslovakijos Žemę

Varšava. — Lenkijos vy
riausybė sudarė fašistinių 
lenkų demonstracijas Ka
towice, Čechoslovakijos pa
sienyj. Apie 7,000 “paliokų” 
ten rėkė: “Muškime ce
chus! Maršuokime prieš ce
chus!” Lenkija nori atplėšt 
Čechoslovakijos kamputį su 
Tešen miestu, kurio . srityj 
yra turtingos angliakasyk- 
los. Ten, sako, gyveną 82,000 
lenkų.

Japonai Turėjo Didžių Nuos
toliu iki Užėmė 3 Miestus

Hankow, Chinija, rugs. 
20. — Japonai, galų gale, ir 
po milžiniškų sau nuostolių, 
užėmė Hwangchwaną ir 
Shangchengą, Honano pro
vincijoj, ir Wusueh, prie 
Yangtze upės, arti Kiu- 
kiango.

Visi šie punktai randasi 
už apie 100 mylių į rytus 
nuo Hankowo, Chinijos lai
kinosios sostinės.

Japonų lėktuvai neatlai- 
džiai bombarduoja Tien- 
chiacheną ir Kichuną šiame 
fronte.

Pietiniame šone Yangtze 
upės japonai paskutiniu lai
ku beveik nieko nelaimi.

Chiang Kai sheko Žmona Ap- 
raišioja Kareiviy Žaizdas

Hankow, Chinija. — Žmo
na Chiang Kai sheko, Chi- 
nų valdžios vyriausio vado, 
ir kitos žymios chinės mo
terys, apsirengusios “over- 
olzėmis,” apraišioja žaizdas 
kareiviams ligoninėse ir da
lina jiem dovanas. Tos mo
terys yra vadovės Naujojo 
Gyvenimo Judėjimo.

Ispanijos Liaudiečiai Užka
riavo Keturias Pozicijas
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistai kartotinai šturmavo 
liaudiečių linijas vakarinia
me šone Ebro upės, bet liau
diečiai kiekvieną kartą at
mušė juos atgal, ir “val
džios frontas nė mažą biskį 
nepasikeitė.” Čia, be kitko, 
žuvo ir vienas fašistų tan
kas.

Rytiniame fronte, į pie
tus nuo Teruelio, liaudiečiai 
užkariavo nuo fašistų ketu
rias svarbias pozicijas.

paliko savo moteriai. O pa
bėgdamas iš namų pasiėmęs 
tik porą - laikrodėlių ir 
“b r a n z a 1 i etą” pradžiai 
“naujo gyvenimo.”

G y v e n d amas Mamaro- 
necke, Travers piešdavo pa
veikslus skelbijnų kompani
jom.

Chiny Valdžios Galva Ragina 
Manchukuo Gyventojus 
Numest Japony Jungą

Hankow. — Generolas 
Chiang Kai shek, Chinų val
džios galva, atsišaukė į 
Manchukuo - Mandžurijos. 
gyventojus numest šalin 
Japonijos jungą. Jis tvirti
na, kad neužilgo ateis ten 
Chinijos armija liuosuot 
Mandžurijos žmones iš ja
ponų vergijos; ragina pa
smarkini partizanų kovą 
prieš japonus Manchukuo 
krašte. /

Marylando Miestelis Ištre
mia Visus Negrus Bedarbius

Snow Hill, Maryland. — 
Šio miestelio policijos galva 
W. R. Rew nušovė negrą 
jaunuolį Franką Bishopą, 
kad jis, girdi, įžeidęs vieną 
policininką; ir koronerio 
teismas išteisino žmogžudį.

Baltieji sukėlė riaušes 
prieš negrus, per kurias 
vienas negras tapo pašautas 
ir 21 areštuotas.

Miestelio valdyba, suvers
dama kaičią ant negrų, įsa
kė visiem negram bedar
biam tuoj išsikraustyt iš 
Snow Hill. Jeigu jie neap
leis šio miestelio/; tai vieni 
bus įkalinti kaip “valkatos,7’ 
o kiti deportuoti į Virgini
jos valstiją.

7,000 Naujy Taupymo Banku 
Soviety Sąjungoje

Maskva. :— Šiemet Sovie
tų Sąjungoj atidaryta apie 
7,000 naujų taupymo bankų. 
Dabar daugiau kaip 14 mi
lionų Sovietijos gyventojų 
turi pasidėję pinigų ban
kuose. -

Tai vienas iš ženklų au
gančios žmonių gerovės So
vietų šalyje.

EXTRA!
SOVIETAI RĘMSIĄ ČE
CHOSLOVAKIJĄ, JEIGU 

JI KOVOS

Geneva, Šveicarija, rūgs. 
20. — Jeigu Čechoslovakiją 
kariaus prieš Sudėtu vokie
čių ruožo atplėšimą nuo jos, 
tai Sovietai kariškai -rems 
Čechoslovakijos kovą prieš 
Hitlerį, kaip praneša Asso
ciated Press.

NAZIAI ATAKAVO TRIS 
ČECHOSLOVAKIJOS 

, MUITINES

Praga, rugs. 20. — Per
bėgę iš čechoslovakijos į 
Vokietiją naziai vokiečiai 
kulkasvaidžiais atakavo ir 
rankinėmis granato mis 
bombardavo Čechoslovaki-

i į/S SS ®

Čechoslavų Komunistai ir Anglijos-Fran- 
cijos Darbininkai Gina Čechoslovakiją

---------------------— ...Praga, čechoslovakiją. — ką j į” plotą Hitleriui.
Komunistai atstovai čecho- Anglijos Darbo Unijų Vi- 
slovakijos seime griežtai pa- sašališka Taryba nuspren-
sisakė už šalies čielyhės gy
nimą, ir jiem karščiausiai 
pritarė visi kiti demokrati
nių partijų atstovai.

Kratzau, Čechoslovakiją. 
—Karo žinovai sako, (,kad 
Čechoslovakijos apsigyumo 
pozicijos kalnuose prieš Vo
kietiją yra net stipresnės 
už Francijos Maginot tvir
tumų liniją.

Tuose kalnuose yra įreng
tos baisios cemento-plieno 
tvirtovės su daugybe nema
tomų kanuolių ir kulkasvai- 
džių.

London, rugs. 20.—Dau
guma Anglijos laikraščių iš
stoja prieš Anglijos-Franci- 
jos valdžių nutarimą per- 
vest čechoslovakijos “vokiš-

Ispanijos Ministeris 
Smerkia T. Lygą, Nuo- 

laidaujančią Nariam -
Geneva, švaicarija. — Is

panijos respublikos užsieni
nis ministeris J. A. del Va- 
yo aštrioj kalboj Tautų Ly
gos susirinkime smerkė An
gliją ir Franciją, kad jos 
leidžia Hitleriui draskyt Če
choslovakiją.

Anglijos ir Francijos val
dovai bus net kaltesni už 
Čechoslovakijos draskymą 
negu Hitleris, sakė užsieni
nis Ispanijos ministeris.

Jis taip pat karčiai smer
kė Tautų Lygos vadovau
jančias valstybes, kad jos 
leido Vokietijai užgrobt 
Austriją ir dabar leidžia 
Japonijai teriot Chiniją.

Jeigu ir toliau “didžio
sios vakarinės demokrati
jos” taip elgsis, tai fašistai 
galės nušluot pusę visų ne
priklausomų kraštų Euro
poje. “Didžiosios demokrati
jos” pavertė Tautų Lygą 
tik į raštinę, kurioj regis
truoja Lygos pralaimėji
mus, sakė Ispanijos ministe
ris del Vayo.

jos pasienio muitines Klein- 
Aupa, Ebersdorf ir Neu- 
sorge, ir buvo užėmę muiti
nes ir tūlus valdžios namus 
dviejose pastarosiose viet.o- 
sė; bet Čechoslovakijos poli
cija paskui išmušė juos lau
kan.

Susikirtimuose vienas as
muo užmuštas ir 17 sužeis
ta iš abiejų pusių.

Geneva, rugs. 20.—Mano
ma, kad Rumunija per savo 
žemę praleistų karinę So
vietų pagelbą čechoslovaki- 
jai.

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

Sekite Žinias iš karo ei 
gos Ispanijoje ir kon 
flikto tarpe Sovietų 
jungos ir imperialist!' 

nes Japonijos.

de eit j bendrą tarptautinę 
konferenciją su Francijos 
D a r b i n i n kų Federacija, 
Francijos Socialistų Partija,
su Darbininkų ir Socialistų
Internacionalu ir Anglijos 
Darbo Partija, ir daryt su
tartinus žingsnius, idant 
apgint čechoslovakiją.

Paryžius. — Dauguma 
Francijos spaudos smerkia I 
valdžios tarimą pervest 
Vokietijai Čechoslovakijos 
“vokiškąjį” ruožą.

London, rugs. 20 
nešama, kad šį trečiadienį 
Anglijos ministeris „ nirrrii- 
ninkas N. ChamberlaiB ’ vėl j 
skrenda pas Hitlerį^į^Go-' 
desbergą, vakarinėj Vokie
tijoj. Jis patarsiąs Hitleriui,;

Francijos Komunistų Par
tijos dienraštis “L’Humani- 
te” ir Komunistų Partijos 
sekretorius Jacques Duclos 
šaukia žmones mobilizuotis 
kovai prieš čechoslovakijos 
draskymą.

ANGLIJA NORI BE KAR 
PERVEST HITLERIUI ČE 

CHOSLOVAKIJOS DALĮ

pult Čechoslovakiją, o pa
lauktų, kol čechoslovakiją 
atsakys į Anglijos - Fran
cijos pasiūlymą. — Tas gi 
“pasiūlymas” r e i k a 1 auja, 
kad čechoslovakiją atiduotų 
savo “vokiškąjį” ruožą Vo
kietijai.

Anglijosjiremj. Chamber- 
lainas nori per diplomatinį 
spaudimą priverst Čechoslo
vakiją be karo užleist Vo
kietijai tą ruožą.

Vokietijoj gi naziai pa
skleidė tokią nuomonę, kad
jeigu per porą savaičių Če
choslovakiją nesutiks ’ per
leist savo Sudetų vokiečių 
ruožą Vokietijai, tai Hitle
ris, ilgiau nelaukdami"ris< ilgiau nelaukdamas) 
ginklais užpulsiąs Čecho- . 
Slovakiją.

Anglijos ministęrių kabi
netas užgyrė atplėšimą Su- ' 
dėtų ruožo nuo Čechoslova
kijos.

Smarkėja Anglijos ir Fran* 
cijos žmonių Išstojimai už 

čechoslovakiją
London, rugs. 20.—Didė

ja ir smarkėja žmonių de
monstracijos Anglijoj* ir 
Francijoj prieš tųdviejų ša
lių valdžių nutarimą pervest 
Čechoslovakijos “vokiškąją” 
dali Hitleriui.dalį Hitleriui.

ORAS
Šiandien debesiuota. — N.

Y. Oro Biuras.
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Išdavyste Po Išdavystės!
Ethiopija tapo sunaikinta; pavergta.
Austrijos nepriklausomybė sunaikinta.
Ispanijos demokratija užpulta ir dras

koma jau treti metai.
Chinija tebedraskoma.
Visa tai atliko arba atlieka juodasis 

fašizmas, plėšrusis imperializmas.
Visa tai atlieka 20-to amžiaus barba

rai, civilizacijos ir kultūros naikintojai!
Tuo apčiu sykiu demokratinis pasau

lis, kuris sakosi nekenčiąs karo, norįs 
taikos, kuriam, girdi, rūpį mažųjų ir 
silpnųjų kraštų nepriklausomybės, nieko 
neveikė ir neveikia, o jei veikia, palygin
ti, labai mažai, slapta, tarsi gėdydamasis 
pasipriešinti budeliams.

; Buvo manyta ir skelbta — spaudoj ir 
žodžiais—kad, Čechoslovakijos nepri
klausomybę tai jau iš tikrųjų demokra
tiniai kraštai gins, neleisią Hitleriui pa
sielgti su ja, kaip jis pasielgė su Aus
trija.

Buvo tikėtasi, kad ties Čechoslovaki
jos siena Hitleris tikrai bus sulaikytas 

. galingos demokratinių kraštų jėgos. 
>. Argi ne taip sakė mums Paryžiaus po- 
>.nai? Argi ne taip sakė Londono ponai? 
-• Na, ir štai, Hitleris mobilizuoja armi

jas prieš Čechoslbvakiją. Jis ruošia go- 
vėdas pulti tąjį demokratinį jauną kraš- 

x ‘tą ir jį sunaikinti.
Ką daro Paryžius ir Londonas?
Ką daro tie ponai, kurie tiek daug 

pasaulį ramino, kurie tiek daug jam ža
idėjo? i

Jie susirinko Londone ir slapta, nei 
žodelio nesakę čechoslovakijai, jos ne- 

^atsiklausę, nutarė ją padalinti. Nutarė 
leisti Hitleriui ją sunaikinti!

Vadinasi, jie papildė dar vieną ir tur- 
. ..būt pačią didžiausią pasaulyj išdavystę.

Šiuo atsitikimu ypačiai bjauriai pasi
rodė Frahcijos viešpačiai, kurie buvo su
darę apsigynimo sutartį su Čechoslova- 

’kija, kurie puikiai žino, kad einant iš
vien—Čechoslovakijai, Franci j ai ir So
vietų Sąjungai — lengva būtų Hitleriui 

.apkarpyti plėšikiškus sparnus!* * *
Šiuos žodžius rašant, dar nežinia, kas 

. , bus, kai skaitytojai juos skaitys. Visas 
pasaulis nekantriai laukia žinių iš Pra- 

, gos. Praga šiandien didžiausias dėmesio 
' centras. Praga patapo ta vieta, iš kurios 

paleistos rytoj ar užporyt žinios įneš pa-
• • saulyj nepaprastų atmainų.

Nereikia nei sakytį/ kad po to, kas 
įvyko pereitą sekmadienį Londone,—po 
tos didžiosios išdavystes — šiandien Če- 

./choslovakijai kur kas sunkiau žodis tar-
* ti; jos padėtis susidarė daug kartų kom-

V a. plikuotesnė. I
Nėra nei kalbos, kad vienai Čechoslo- 

. vakijai atsiginti nuo didesnio priešo bū-
V L.tų labai sunku. Sunku būtų net ir tuo- 

-met, jei Sovietų Sąjunga stotų jai pa-
galbon, kadangi Sovietų Sąjungai nebū
tų lengva duoti Čechoslovakijai pagalbą, v 

“ —ji perdaug toli, ji atskirta svetimos 
‘.žemės.

■ / Pagaliau, Sovietų Sąjungos apsigyni
mo sutartis nusako, kad Sovietai tik tuo- 

,‘,met eis Čechoslovakijai pagalbon, jei 
-į’rancija gelbės, jei Francija ją‘gins.

L Po to, kai Francija Čechoslovakiją iš- 
•> da\ė, atsisakė jai padėti, kyla klausimas, 

ką Sovietų Sąjunga darys. Juridiniai ji 
t-neturi jokios pareigos jai gelbėti, kadan- 

V gi Francija sulaužė sutartį, Francija, 
r akstinama Londono imperialistų, pamy- 

nė savo duotąjį žodį. Kas gali užtikrinti, 
/ kad rytoj ar poryt Francija nesulaužys 
| savo sutarties ir su Sovietų Sąjunga?

Drg. Stalinas andai pasakė, kad šių 
dienų tarpvalstybinės sutartis nepildo
mos. Stipresnėji buržuazinė valstybė 1

puola silpnesniąsias. Jos puola neskelbda- 
mos karo. Gyvenimas puikiausiai įrodo 
Stalino pranašystės teisingumą.* * *

Ką d^ibar darys Anglijos ir Francijos 
darbininkų judėjimai? Juk ir Anglijos ir 
Francijos darbo unijos pasižadėjo Če
choslovakiją ginti, neleisti fašistams ją 
sunaikinti. Deja, kol kas mes girdime 
Francijoj tik vienos Francijos Komunis
tų Partijos griežtą balsą. Kol kas socia
listai tyli. Darbo unijų griežtesnio balso 
negirdime.

Čechoslovakija bandoma palikti, kaip 
buvo palikta Ispanijos respublika—“die
vo valiai.”

Kiekvienas pažangesnis žmogus, ku
riam rūpi taika, kuriam rūpi'mažesniųjų 
ir silpnesniųjų tautų laisvė ir likimas,- 
nepaprastai piktinsis šita išdavyste, pa
daryta rugsėjo menesio 18 d. Londone.

Bet tik tuo tenkintis negalima. Reikia 
veikti. Reikia mobilizuoti j egos' gynimui 
Čechoslovakijos.

Lietuviai darbo žmonės privalo atsi
minti: Jei banditui Hitleriui pavyks su
naikinti Čechoslovakiją, jis, ant rytojaus 
po to, tą patį darys su Lietuva!

Todėl mes, gindami Čechoslovakiją, po
draug ginsime Lietuvos nepriklauso
mybę.

Į pagalbą čechoslovakijos respublikai!
Tegyvuoja Čechoslovakijos nepriklau

somybė !
Šalin fašistų agresorių nagus nuo Če

choslovakijos!

, Upton Sinclair ’
Vakar, rugsėjo mėn. 20 d., sukako 60 

metų amžiaus vienam žymiausiųjų Ame
rikos ąovelistų Upton Sinclairiui. Patsai 
kilęs iš neturtingų šeimos, šis žmogus 
visą savo gyvenimą yra dirbęs pažangai, 
darbo žmonėms.

Sinclairis šiandien yra ne tik ameriki
nis rašytojas, bet ir tarptautinis. Kur 
jis nežinomas? Kurioj kalboj nerasi jo 
raštų? Iš viso, sakoma, tūli jo raštai iš
versti į 50 kalbų.

Lietuvių kalboj taipgi yra išleista jo 
raštų. “Raistas,” išleistas dar prieš 30 
metų Jono Naujoko. “Aliejus,” “Kara
lius Anglis” ir “Kaip Žmonės Be Ponų 
Gyveno?” išleisti ALDLD. “Provokato
rius” išleistas Lietuvoj. Be abejo, yra ir 
daugiau jo raštų lietuvių kalboj.

Rašytojas labiausiai pagarsėjo tuomet, 
kai jis parašė “Raistą.” Podraug jis iš
garsino ir lietuvius, kadangi vyriausi 
personažai tame veikale yra lietuviai, 
Stockjardų darbininkai. Paminėtoji kny
ga sukrėtė visą pažangiąją Ameriką, nes 
joje rašytojas iškėlė tuos šiurkštumus, 
kurie pasireiškė Stockjarduose. Ji at
kreipė dėmesį net Jungtinių Valstijų 
kongreso, kuris išrinko specialę komisi
ją tirti mėsos pramonėje sanitarumo ir 
darbo sąlygas. Nereikia nei aiškinti, kad 
toji knyga padarė labai daug įvedimui 
mėsos pramonėj reformų.

• Sinclairis, kaipo politikas, kada jis 
bandė politikauti, pasekmingas nebuvo. 
Bet Sinclairis, kaipo rašytojas, turi dide
lio pasisekimo. Jis rašo iš darbininkiško 
taškaregio. Jo, pavyzdžiui, veikalas 
“Boston,” kuriame nurodoma Sacco ir 
Vanzetti gyvenimas ir mirtis, taip jau 
suvaidino didelį vaidmenį.

Visi Sinclairio raštai yra išversti So
vietų Sąjungoj į kelias kalbas: rusų, uk
rainiečių, baltarusių ir kitas. Jis ten yra 
daugiau žinomas ir labiau įvertinamas, 
negu savo gimtiniam krašte.

Ir šios rašytojo sukaktuvės socializmo 
krašte bus atžymėtos gražiai ir iškilmin
gai.

Nors Sinclairis skaitosi save socialis
tu, jis, rodosi, Socialistų Partijai nepri
klauso. Antra, nors jis^skaitosi socialis
tu, jis visuomet buvo nuoširdus Sovietų 
Sąjungos, draugas, jos gynėjas. Nepaisy
damas kitų socialistų, kurie dažnai ant 
Sovietų Sąjungos spjaudo-smala, Sin
clairis mato vienintelę žmonijai šviesą 
Sovietų Sąjungoj.

Tokių plunksnos artistų, tokių anti
fašistų, tokių žymių žmonių, kaip Sin
clairis, Amerikai šiandien reikalinga la
biau, negu kada nors.

Todėl mūsų dienraštis nuoširdžiai ju- 
bilėjatą sveikina jo 60 metų amžiaus su
kaktuvių proga ir linki jam dar ilgai 
gyventi, kurti ir stovėti pažangiosios 
žmonijos gynėjų pirmose eilėse, pana
šiai, kaip jis stovėjo praeityj!

______ _■ ...........' ......... v:

Čechoslovakija Išduota
Ar Išsigelbės čechoslo

vakija?
Hitleris su pagelba šnipų 

pasimojo sunaikinti Čecho
slovakiją, demokratinę res
publiką Cen tralinėj Euro
poj. Anglijos imperialistai 
prikalbino Francijos valdo
nus ir Čechoslovakiją išdavė 
Vokietijos fašistų suėdimui.

Iš Čechoslovakijos pabėgo 
apie 40,000 vokiečių nazių į 
Vokietiją ir ten jie apsigin
klavo. Dabar jie 'stovi ant 
Čechoslovakijos rubežiaus ir 
pasirengę karui. Užpakalyj 

'jų stovi Hitlerio milioninė 
armija, tūkstančiai tankų ir 
gatavas pakilti oran nazių 
orlaivynas, kad deginus Če
choslovakiją.

Francijos ir Anglijos im
perialistai susitarė ir priė
mė Hitlerio planus. Hitlerio 
planai yra sekami, kuriuos 
jis išreiškė vėliausioj savo 
kalboj:

(1) Čechoslovakija yra 
Europos skaudulys ir jį rei
kia išpjauti. Jo pareiškimu 
7,000,000 cechų yra’ paver
gę 8,000,000 kitų tautų žmo
nių—vokiečių, vengrų, len
kų, .slovakų.

(2) Čechoslovakija turi be 
jokių balsavimų atiduoti 
Vokietijai tą savo teritori
ją, kur didžiuma gyventojų 
yra vokiečiai.

(3) Giliau gyveną vokie
čiai turi gauti pilną tauti
nę laisvę, arba persikelti į 
Vokietiją gyventi; o Čecho
slovakija turi jiems atmokė
ti už jų turtą.

(4) Čechoslovakija turi 
panaikinti bendro apsigyni
mo sutartis, su Francija ir 
Sovietų Sąjunga, o. savo ru- 
bežių nepaliečiamybę paves
ti apsaugoti Franci j ai ir 
Anglijai.

Toliau Hitleris sakė, kad 
Čechoslovakijos ir Sovietų 
Sąjungos bendro apsigyni
mo sutartis nedavė ir ne
duoda jam ramybės.

Jeigu Čechoslovakija pri
imtu šiuos Hitlerio reikalą- £
vimus, tai ji nustotų savo 
tautinės laisvės. Kiekvienas 
žino, kad panaikinimas jos 
apsigynimo sutarties su So
vietų Sąjunga būtų jai mir
tis. Francija pati faktiškai 
panaikina savo sutartį tuo, 
kad ji sutinka su Hitlerio 
plėšikiškais planais. Jeigu 
Čechoslovakija pavestų sa
vo rubežius Francijos ir 
Anglijos apsaugai, tai bū
tų lygiai tas, kad žmogus 
pavestų avių pulką vilkų 
globai. Juk ir dabar Fran
cija ir Anglija begėdiškiau
siai Čechoslovakijos reika
lus išduoda.

Sovietų Sąjunga Tą 
Permatė

Kaip tik Anglijos premjeras 
Neville Chamberlain išskri
do derėtis pas Hitlerį ir pa
saulyj pasklido žinia, kad 
Anglija, Francija, Italija ir 
Vokietija derėsis tikslu iš
laikyti taiką, tai Sovietų 
Sąjungos spauda plačiai ra
šė, kad Anglija išduoda Če
choslovakiją, kad jos prem
jeras nuskrido pas Hitlerį 
ir jam ant sidabrinės lėkš
tės pateikė suėsti Čechoslo
vakiją. Rašė, kad Chamber- 
laino kelionė pas Hitlerį, 
tai- tik apgavimas pasaulio 
žmonių. Sovietų spauda nu
rodė, kad Anglija ir Fran
cija Čechoslovakijos lėšomis 
nori išvengti su Hitleriu 
karo. Bet ,tuo dalykai ne
sibaigs, nes jeigu Hitleriui 
pavyks pasmaugti Čechoslo

vakiją, tai tada jis puls Lie
tuvą, kad atsiimti Klaipėdą, 
paskui suves sąskaitas ir 
su Lenkija už Lenkų Kori
dorių, kuris išvestas per Vo
kietiją į Baltijos Jūras.

Tautų Lyga ir Sutartys
Čechoslovakija turi ben

dro apsigynimo sutartis su 
lugoslavija ir Rumunija, 
kaipo Mažosios Antantės. 
Ii turi bendro apsigynimo 
sutartis su Francija ir So
vietų Sąjunga. Tos sutartys 
yra legališkos, įteiktos Tau
tų Lygai ir užgirtos. Sovie
tų ir Francijos sutartys su 
Čechoslovakija buvo grynai 
padarytos, kad išlaikyti tai
ką, tik apsigynimui. Pagal 
Tautų Lygos konstituciją 
prieš agresorių turėtų būti 
naudojamos sankcijos ne 
vien ekonominiai žygiai, bet 
net ir militariniai. Pagal jos 
konstituciją Sovietai turi 
teisę prašyti Rumunijos, 
kad pastaroji perleistų per 
savo žemę Sovietų Sąjungos 
Raudonąją Armiją į pagel- 
bą Čechoslovakijai.

Anglija ir Tautų Lygoj, 
kur ji turi daug balsų su 
pagelba savo kolonijų atsto
vų, dirba, kad pakeitus Tau
tų Lygos konstituciją taip, 
kad Čechoslovakija negalėtų 
gauti ir iš Sovietų Sąjungos 
pagelbos. Tuo kartu yra ži
nių, kad Sovietų Sąjungos 
atstovai derasi su Rumunija 
tuo reikalu. Rumunija kol 
kas dar nedavė viešo pareiš
kimo ar ji bus Čeęhoslova- 
kijai draugė nelaimėj ar ir ji 
leis Vokietijos fašistams ją 
suėsti.

Ar Gali čechoslovakija 
Gintis?

Ar gali Čechoslovakija 
pati viena gintis nuo Vokie
tijos, jeigu ji iš kitur ne
gaus pagelbos? Čechoslova
kija užima 54,250 ketvirtai
nių mylių žemės plotą ir tu
ri 15,000,000 gyventojų. Jos 
gyventojų apie 10 milionų 
yra cechai ir slovakai, 3,- 
500,000 vokiečiai; 1,000,000 
karpatų rusai; apie 800,000 
vengrai; 200,000 žydų; 100,- 
000 lenkų ir tt.

Čechoslovakija tęsiasi iš 
vakarų į rytus bent 700 my
lių ilgio, siaura, tik plačiau
sioj vietoj turi iki 150 my
lių pločio. Iš šiaurių jos ru
bežius eina Karpatų Kal
nais su Lenkija, iš šiaur-va- 
karų-pietų apie 1,500 mylių 
ji rubežiuojasi su Vokieti
ja; pietuose su Vengrija if 
ryt-piečiuose ant 150 mylių 
su Rumunija.

Čechoslovakijos rubežiai 
daugiausiai eina kalnais. 
Tas jai duoda daug progų 
gintis. Vokietija, po to, kaip 
pavergė Austriją, tai dides
nę pusę Čechoslovakijos, 
kaip ir apžiojo iš trijų pu
sių. Ant7 Vokietijos*’ sienos 
Čechoslovakija pasibudavo- 
jo apie 1,000 mažų fortų. Jų 
pagelba ji užtvėrus visus 
kelius ir per kalnus perėji
mus. Toliau dar trys yra ap
sigynimo sienos. Čechoslo
vakija turi nemažai požemi
nių sandėlių su maistu ir or
laiviams pasislėpimų.

Jos armija yra viena iš 
geriausių Centralinėj Euro
poj. Dabar su pašauktais 
rezervais ji jau turi apie 
800,000 kareivių, tai galin
ga jėga. Ji turi didžiausius 
ginklų ir amunicijos fabri
kus, kur pasigamina ge
riausius ginklus nuo di
džiausių kanuolių iki šautu

vų. Ji turi per 1,000 tankų 
ir apie 1,500 karo lėktuvų. 
Čechoslovakija turi ir mai
sto, nes jos laukai derlingi. 
Ji pusėtinai galinga valsty
bė. Jos vadai sako: “čecho
slovakija nebus Hitleriui 
antra Austrija!” Ji gali 
gintis.

Bet karo specialistai pri
leidžia, kad ilgame kare 
Vokietija ją nugalės, nes 
Vokietija, po to, kaip paver- 

( gė Austriją, tai dabar už
ima 219,004 ketvirtaines 
mylias žemės plotą ir turi 
72,000,000 gyventojų. Vo
kietija turi apie 1,500,000 
armiją; virš 5,000 karo lėk
tuvų ir tūkstančius tankų.

Vokietijos fašistus atvi
rai remia Italijos ir Japoni
jos fašistai, prie to jau da
bar už juos pasisakė Čecho
slovakijos fašistiniai kaimy
nai — Vengrija ir Lenkija. 
Taigi, Čechoslovakijos pa
dėtis yra sunki. Iš 2,500 my
lių jo rubežių, kaimynais 
yra ant 2,350 mylių Vokie
tija, Vengrija ir Lenkija iš 
kur ji gali būti puolama.

Bet jos laisvė nėra bevil- 
tinga. Jeigu Rumunija pra
leistų Sovietų Sąjungos pa
gelba, ,tai Hitleris labiau už- 
klimptų Č e c h o s 1 ovakijoj, 
kaip Ispanijoj.

Sako, kad Sovietų Sąjun
gos visi karo laivynai laiko 
manevrus, būk daug Rau
donosios Armijos kovotojų 
patraukta prie Lenkijos ir 
Rumunijos sienos.

Nori Pasidalinti čecho
slovakiją .

Tamsus debesys susidarė 
prieš Čechoslovakiją ne vien 
iš Vokietijos fašistų pusės. 
Vengrijos fašistai Budapeš
te suruošė demonstracijas 
ir šaukė “Šalin čechoslova- 
kai!... Šalin su jais taika!” 
Vengrijos fašistai reikalau
ja, kad vengrais apgyventa 
Čechoslovakijos dalis būtų 
jiems atiduota. Jie šaukia, 
kad būk milionas vengrų 
yra Čechoslovakijoj.

Lenkijos fašistai šaukia 
tą pat: “Lenkai turi gauti 
tą pat, ką gaus vokiečiai!” 
Kitais žodžiais, lenkai fa
šistai reikalauja, kad dalis 
Čechoslovakijos būtų jiems 
atiduota. Reiškia, Lenkijos, 
Vengrijos ir Vokietijos fa
šistai nori pasidalinti Če
choslovakiją. ’ ,
Ar Būtų Europoj Taika?
Anglijos ir Francijos im

perialistai pralenkė visas 
niekšystes. Nesenai jie kal
tino Ispanijos liaudį, kam ji 
priešinasi Italijos ir Vokie
tijos fašistams ir tuo - palai
ko karą. Jų logika: pasi
duok fašistams. Dabar Hit

leris šaukia, kad “čechoslo
vakija yra ‘tumaras’ (skau-' 
dūlys). Anglijos ir Francijos 
politikai sako, kad kaip tik 
Čechoslovakija atiduos savo, 
kraštą, apgyventą vokie
čiais, taip Europoj užvieš
pataus taika. Tai bjauriau
sia veidmainystė! Jie patys 
gerai žino, kad tas tik dau
giau paakstins Hitlerį atsi
imti nuo Lietuvos Klaipėdos 
kraštą; nuo Lenkijos —Len
kų Koridorių; nuo Danijos 
—Sleizvingą: nuo Francijos 
—Alsaciją ir Lotaringiją: 
nuo Anglijos ir Francijos— 
buvusias Vokietijos koloni
jas.

Iš Kauno, rugsėjo 13 die
ną, jau pranešė, kad Klaipė
dos krašte vokiečiai ir jų 
atstovai seimelyj iškėlė sa
votiškus reikalavimus. Po 
Čechoslovakijos seks Klai
pėdos krašto klausimas. Vo
kietijos naziai sako, kad 
Klaipėdoj 80 nuoš. gyvento
jai vokiečiai, o lietuviai tik 
policistai.

Tas patsai bus ir su Len
kų Koridorium. Hitleris ne
pakęs, kad koridorius per
skirtų Vokietiją į dvi dalis. 
Bet jis mano su Lenkijos fa
šistais susitarti Lietuvos lė
šomis. Hitleris pasiims Klai
pėdą, Lenkija jam atiduos 
Lenkų Koridorių, o Lenki
jos fašistai pasiims visą 
Lietuvą ir tuo atsidarys sau 
plačias duris į Baltijos Jū
ras. Taip Lenkijos ir Vo
kietijos fašistai mano išriš
ti savo reikalus Lietuvos 
laisvės, Lietuvos žmonių lė
šomis.

Lazda Turi Du Galus
Anglija ir Lenkija užgiria 

Hitlerio reikalavimą, kad 
didžiuma vokiečių apgyven
tos teritorijos turi būti at
plėšta nuo Čechoslovakijos 
ir prijungta prie Vokietijos. 
Jeigu vaduotis tuo principu, 
tai pirmiausiai Anglija tu
rėtų paliuosuoti Indijoj 
315,000,000 gyventojų, ku
riuos ji laiko pavergus. Tą 
pat ji turėtų padaryti Aus
tralijoj, Afrikoj ir kitose 
savo kolonijose. Montrealas, 
Kanados didmiestis, turėtų 
teisę atsimesti nuo Anglijos 
ir prisidėti prie Francijos, 
nes ten 75 nuoš. gyventojų 
sudaro francūzai.

O kaip yra su Lenkija? 
Lenkijos fašistams patiko 
Hitlerio reikalavimas ir jie 
reikalauja, kad Katowice ir 
kiti Čechoslovakijos mies
teliai pereitų prie Lenkijos, 
nes ten yra didžiuma lenkų. 
Gerai, o kaip tada su Vil
nijos dalimi, kur yra di
džiuma lietuvių? O kaip ta
da bus su Vakarų Ukraina, 
kur Lenkijos fašistai yra 
pavergę 9,000,000 ukrainie
čių? O kaip bus su Galicija, 
kur lenkai fašistai pavergę

(Tąsa ant 4-to puslp.)

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerb. “Laisvės” Redakcija:
Meldžiu man paaiškinti, ar- 

teisybė, kad Sovietų Sąjungoj 
negali užimti jokią valdžios 
vietą nekomunistai ? Tūli aiš
kina, kad ten vien komunistai 
yra viršininkai — kaip fašistų 
šalyse tik fašistai, tai Sovie
tuose tik komunistai, o kitų 
žmonių visai neįleidžia.

“L.” Skaitytojas.

ATSAKYMAS
Neteisybė, tai priešų prasi

manymas. Sovįetų, Sąjungoj 
yra apie 175 milionai gyven
tojų. Jeigu skaityti^vietas vi
sų įstaigų, kaip tai, valdžios,

kooperatyvų, unijų, kultūros 
organizacijų, orlaivyno, armi
jos ir kitų, tai ten yra keli 
mhionai įvairių vietų. Komu
nistų gi nėra nei trijų milio 
nų.

Aukščiausios įstaigos yra, 
tai Sąjunginis Sovieto Butas 
ir Tautų Sovieto Butas, tai 
Sovietų Sąjungos parlamentas. 
Jis turi 1,143 atstovus, ’juos 
išrinko lygiu ir slaptu balsa
vimu Sovietų piliečiai. Ten 
yra 273 atstovai nekonjtunistai.

Jeigu tiek yra nei aukš
čiausioj Sovietų valdžios įstai
goj, tai, aišku, žemesnėse yra 
daug daugiau nepartijinių 
žmonių.
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Kaip Lietuvos D-ja "Pieno Lašas' 
Gelbsti Kūdikiams ir Motinoms

ir senesniems) nu- 
Iš čia vaikai nune- 

nuvedami j vonios 
kur nuplaunami ir 

“Pieno lašo” dra- 
Iš vonios kambario

Kiekvienos darbo dienos 
ankstų rytą prie “Pieno lašo” 
būstinės, Aušros g., eidamos į 
darbą, sustoja keliasdešimt 
motinų su kūdikiais. Jos, netu
rėdamos kam savo vaikučių 
per darbo dieną palikti, pave
da juos laikinai “Pieno lašo” 
globai. Tarpe kelių dešimtų 
motinų yra ir vienas, žmonos 
pamestas, tėvas, kuris sąžinin
gai kasdien savo vaikutį pave
da “Pieno lašui”. Taip jo kū
dikis jau sulaukė vienų metų 
amžiaus ir yra sveikas. Kitos 
moterys iš to vyro pasijuokia, 
bet jis jų neboja.

“Pieno lašas” išlaiko savo 
būstinėje du dieninius vaikų 
lopšelius: viename laikomi iki 
2 m. amžiaus, o antrame—iki 
4 m. amž. vaikai.

Viename ir antrame lopšely
je per dieną apgyvendinama 
po 50—60 neturtingų motinų 
bei tėvų vaikučių. Pirmiausią 
atvesti “Pieno lašo” globai 
vaikai atskirame kambariuke 
(tokių kambariukų yra 2: jau
nesniems 
rengiami, 
šami bei 
kambarį,
aprengiami 
bužiukais.
vaikai patalpinami į šviesias ir 
švarias patalpas, kambarius. 
Visiems vaikams duodama per 
dieną po 2—3 kartus sočiai ir 
skaniai pavalgyti. Valgis, ku
ris normuojamas gydytojo, ga
minamas “Pieno lašo” virtuvė
je. Vaikus prižiūri gailestingos 
seserys ir tarnaitės. Yra se
kama jų temperatūrą, svoris 
ir kit. Mediciniškai vaikų prie
žiūrai per tam tikrą laiką yra 
kviečiama gydytoja. Į lopše
lius priimami tik sveiki vaikai. 
Vieno vaiko išlaikymas per 
dieną “Pieno lašui” kaštuoja 
po 1,2 Lt. ir daugiau, fš mo
tinų gi už globojimą vieno vai
ko per dieną imama po 15 et. 
Iš visai neturtingų motinų to 
atlyginimo neimama.

Vakare motinos, grįždamos 
iš darbo, savo kūdikius pasi
ima į namus. Pastebėta, kad 
daugelis motinų, prisižiūrėju
sios, k^ip jų vaikai auklėjami 
ir švariai užlaikomi, pradeda 
sekti ir daboti švaros.

Be vaikų globos dieniniuose 
lopšeliuose, “Pieno lašas” šel
pia ir neturtingas motinas, šių 
metų pavasarį “Pieno lašas” 
-neturtingoms motinoms pradė
jo duoti nemokamai kraite
lius: 6 vystyklus, 3 paklodes, 
2 marškinukus, priegalvėliui 
užvalkalą ir impilą, šieniką, 
kepuraitę ir megstinuką. To
kie kraiteliai “Pieno lašui” 
kaštuoja po 20 Lt. Kraitelių 
jau nemaža neturtingoms mo
tinoms išdalinta.

Neturtingoms 
“Pieno lašas” taip 
žindymo premijas,
tina kūdikį žindo 3 mėn 
gauna 10 Lt. premiją, o jei 
daugiau kaip 3 mėn., premija 
sumažinama ligi 5 Lt.' Tokių 
premijų taip pat jau nemaža 
šiemet išdalinta. Pasitaiko ne
retai ir tokių motinų, kurios į 
“Pieno lašą” ateina ir skun
džiasi negalinčios kūdikių žin
dyti, nes jau pačios kelias die
nas badaujančios. Tokioms 
vargšėms motinoms “Pieno la
šas” duoda nemokamai pieno 
ir kit. produktų pačioms ir jų1 
kūdikiams.

Į kūdikių žindymą, kaip 
aukščiau minėta, yra kreipia
mas didelis dėmesys visose 
valstybėse, nes tik per žindy-

motinoms 
pat skiria 
Jeigu mo

tai

“Pieno Lašo” Draugijos Veiklos)
mą pakeliamas jų sveikatingu
mas.

Be aukščiau minėtų premi
jų, “Pieno lašas” dar skiria 
premijas ir už: 1) šeimos gau
sumą (jei turi daugiau kaip 6 

;vaikus, premija skiriama), 2) 
'gerą šeimoje tėvo ir motinos 
sugyvenimą, 3) kūdikio žindy
mą, 4) švarumą ir 5) turimų 

i vaikų sveikatingumą. Premi-- 
jos nustatytos po 25 Lt. ir po 
10 Lt. šiemet tokių premijų 
jau išdalinta 12 neturtingų 
motinų.

Neturtingoms motinoms, ku
rios turi mažus kūdikius, “Pie
no lašas” dar teikia pašalpą 
maisto produktais, vaistais ir 
užmoka už butą—kampą.

Per šių metų aštuonius mė
nesius “Pieno lašas” jau glo
bojo 234 neturtingas motinas 
ir 242 kūdikius. Prieš treje
tą metų “Pieno lašas” turėjo 
šelpti ir globoti net per 1,000 
neturtingų motinų ir kūdikių. 
Normaliai kasmet globojama 
apie 700 neturtingų asmenų.

“Pieno lašas” kūdikių šelpi- į 
mui šiemet gavo lėšų iš Darbo 
ir soc. aps. d-to po 9,000 kiek
vienam lopšeliui, o tų lopše
lių išlaikymas kaštuoja 12,000 
Lt. per metus . Miesto savi
valdybė “Pieno lašui” pasky
rė 7,500 lit. Be to, socialės 
aps. skyrius dar paskyrė 18 
tūkst. Lt. patronatams išlaiky
ti. šiomis pašalpomis, kurios 
kasmet vis mažinamos, “Pieno 
lašas” tepadengia tik 60% vi
sų savo išlaidų. 40% išlai
doms padengti “Pieno lašas” 
gauna parduodamas pieną bei 
pieno gydomuosius prepara
tus, kuriuos pats “Pieno lašas” 
gamina, iš savo leidinių pelno, 
aukų, filatelijos, narių mokes
čio ir kit.

ko ir davė jiems pinigų įsigyti 
drabužiams bei sumokėti ku
nigui už sutuoktuvių apeigas. 
Taip pat dar suruošė kuklias 
vaišes. Tokiu būdu išvengta, 
gal būt, dar vieno ar dviejų 
pamestinukų ir sukurtos šei
mos. “Pieno lašas” ir ateityje 
žada to darbo (piršlybų) ne- 
sikratyti ir, jei tik bus kiek 
tam reikalui lėšų, neturtin-V 7

giems jaunuoliams, kurie jau 
turi povaikinį kūdikį, padės 
sukurti šeimas.

Čia ' pat tenka pažymėti, 
kad reikėtų sukurti tokią įstai
gą'" bei d-ją, kuri aukščiau pa
minėtu darbu galėtų užsiimti, 
t. y., parūpintų ir skirtų kiek

būtų gaunama 
tai “Pieno la- 
darbininkų ap-

Jei pašalpų 
kiek daugiau, 
šas” atidarytų 
gyventuose miesto kvartaluo
se dar vieną, antrą dieninį vai
kų lopšelį.

Bet deja. . . Tuo reikalu bu
vo kreiptasi į Darbo rūmus, 
bet jie atsakė pašalpų negalį 
duoti, nes ne darbininkų vai
kais, bet pačiais darbininkais 
esą rūpinasi. Kodėl taip Dar
bo rūmai galvoja—neaišku.

žemės ūkio rūmai tai su
pranta ir jaunoms ūkininkai
tėms per “Jaunųjų ūkininkų” 
ratelius aiškina motinystės pa
reigas. Tai atlieka specialiai 
samdomos instruktorės.

“Pieno lašas” prisideda ir 
prie pamestinukų skaičiaus 
mažinimo. Mergina, kuri sa
vo kūdikio negali išlaikyti, at
eina į “Pieno lašą” ir čia gau 
na / kiek pinigų pasisamdyti 
butą—kampą, o vėliau ir mai
sto. Tačiau tenka apgailes
tauti, kad mūsų vyriausybė 
lyšiol nėra išleidusi atitinkamų 
įstatymų, kuriais būtų apsau
goti povainikiai kūdikiai bei 
jų motinos. Ligi šiol tie klau
simai tvarkomi tik privatinės 
visuomenės iniciatyva. Tais 
klausimais rimčiau pasirūpinti 
jau metas. Yra daug atsitikimų, 
kada du jauni neturtingi žmo
nės norėtų sukurti šeimą, ta
čiau neturi pinigų užmokėti 
kunigui už- sutuoktuves, netu
ri lėšų pasamdyti bent menką 
butelį. Jeigu tokiems jaunuo
liams gimsta kūdikis, tai jie 
Visai palaužti ir dažnai vien 
del to, kad nėra lėšų sutuok
tuvėms, jie išsiskiria.

“Pieno lašo” tarnautojai pa
staruoju metu dvi neturtingas 
poras jau sutuokė, t. y. surin

lėšų ųeturtingiems jaunuo
liams susituokti ir dar bent 
kiek padėtų jų gyvenimo pra
džiai. Užsienyj tai jau pla
čiai p r a k t i k u o j a m a.

“Pieno lašo” d-ja, pradėda
ma darba 1923 m., nieko ne- i 'turėjo. Dabar jau per rūpes
čius ir vargus yra išnuomavusi 
Aušros g. skypą, ant kurio pa
statė namus. Namuose įstei
gė vaikams lopšelius ir kit.

Neseniai “Pieno lašas” Vili
jampolėje iš ž. ūkio m-jos nu
pirko sklypą,
mato pastatyti namą.

i bus įrengtos 
i kurios įstaigos.
i rūpinasi iš KMS 
savybėn dabai’ 
Aušros g. sklypą.

“Pieno lašas”
at va i z duoti 1 e i s d 4 
kalendorius, o šių metų veik
lai paminėti ir ateityje numa
tytas leisti didelis vienkartinis 
leidinys—žurnalas.

“Pieno lašo” d-jai pirminin
kauja dr. K. Grinius. “L. Ž.”

ant kurio nu- 
Jame 

Pieno lašo” kai 
Bet to, d-ja 
išpirkti nuo- 
nuomojamą

savo veiklai 
kasmet

troškimui naminės vergijos, 
kur tironas viską aprėpęs lai
ko.” •

Daug iškalbėta ir išdisku- 
suotįi apie moters protinį silp
numą, o viso to priežastis bu
vo, -tai pačios moterys perma- 
žai veržėsi į mokslą ir eko
nominę nepriklausomybę. Pir
mosios žengiančios į naują gy
venimą, visur su pašaipa ir pa
nieka buvo sutiktos, bet tas 
progreso nesulaikė. Kartą Bos
well bandė papasakot Dr. 
Johnsonui (abu londoniečiai) 
apie Quakeriii moterį kalbi
ninkę. Dr. Johnson, su liūdna 
veido išraiška pareiškė: “Po
ne, moters kalbėjimas lyg šu
nies ant paskutinių kojų vaik
ščiojimas. Gerai atlikta, bet 
stebėtina, kad atlikta”. Dak
tarai Fordys ir Johnson abu 
buvo teologai.

Naujos Gentkartes Moteris

Mary Eaton, 1803 metais, 
savo laiške sužadėtiniui rašė: 
“Nekurie vyrai jieško žaislo,

ŠIŲ METU MADOS
Batukai šiemet daugiausia 

aukštomis kulnimis ir leng
vos, švelnios išvaizdos ne vien 
išeiginiai, bet ir dienai. Juo
di galima gaut iš tęslios 
“suede” (sveid) odos, kuri 
beveik taip minkšta, kaip ko
jine. Bet brangoki.

šiemet dėvės daug varsuotų 
batų: yra vyšniavų, žalių ir 
kitokių. Vieni iš jų padaryti 
iš dviejų visai skirtingų varsų, 
kiti su tos pat varsos švieses
nių ir- tamsesnių odų kontras
tais.

gali- 
bro 
poli 
ken

mis pasitarėme, taipgi namiš
kių paklausėme, ar .būtų 
ma parinkt aukų mūsų 
liams ir sesėms Lietuvos 

utiniams kaliniams, kurie
I čia nuo Lietuvos fašizmo už 
visų darbo žmonių reikalus. 
Drg. Kižienė sutiko su mielu 
noru ir mudvi su d. N. Yudike- 
vičiene pas drauges lietuves 
paprašėme aukų.

Aukavo po 25 centus: N. 
Yudikevičienė, M. Bekerienė, 
Marijona K., J. K. Navalins- 
kienė, M. žvirblienė, O. Gir-’
nienė, M: Kulbienė, A. Bub- £ 
ienė. A. Masįauskienė 10c. ' i 
Viso surinkta $2.10. 
politinių kalinių, aukų 
jos tariame ačiū.

Toliau “pare” tęsėsi 
lumai nakties.

Draugai Kižai yra 
kaip kuriems pittsb
čiams. Ten gyvena d. Kižie- 
nės seselė, d. Tumienė, o ka
daise ir ji pati yra tenai gy
venusi. O jaunuolė Katrė Ki- 
žiūtė turi daug draugių ir 
draugų iš jaunuolių Pitts-
burghe, New Yorko mieste ir j 
vietinių. Mat, yra gera šokė- Jį 
ja ir armonistė, yra daug sy
kių grajinusi ir šokusi įvairių 
organizacijų parengimuose ant 
scenos.

į Katrina išteka už amerikb- y&Į 
no Raymond C. Hobse ir išva- 

iziuoja apsigyvent N. Y. mies-

JĮ
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Moterų Neištikimybe
K. Petrikiene

Per ištisus amžius moters 
dora buvo stropiai saugojama. 
Gilinantis į senovės gadynę, 
iki dabartinių laikų, randame, 
kad visokios bausmės ir divor- 
sai moterims buvo skiriama už 
tą nelaimingą neištikimybę. 
Dabartinėj gadynėj, kartais 
vyras, kad ir parėjęs nuo ko
kios panelės, jeigu randa na
muose surūkytą cigaretą, tuoj 
moterį įtaria neištikimybėje ir 
jau pradeda saugoti.

Įrodymui moters neištikimy
bės, reikia sugaut ją su įtaria
mu vyriškiu, bet pas kitas tau
tas ir to nereikia, patys gyve
nimo įvykiai moters neištiki
mybę parodo: nuodėmių nepa
slėpsi, jos pačios iškyla. Pa
vyzdžiui: Indo Chinijoj, jeigu 
sugautas dramblys (slonius) 
pabėga, tas reiškia, kad medė
jo žmona nėra ištikima jam: 
jeigu medžioklėje virvės trūk
sta, prižastis—žmona kirposi 
savo plaukus; jeigu užkabin
ta virvė nusmuko, reiškia, 
žmona tepa savo kūną aliejais. 
Visuose tokiuose atvejuos vy
ras turi teisę reikalaut nuo 
žmonos perskyrų. “Įrodymai” 
aiškūs. Tš savo puses, vyras 
laike medžioklės privalo susi
laikyti nuo lytinių santikių su 
kitom moterim.

Vaikas Gimė

Nereik mūs moterim aiškin
ti, kokia laimė šeimoje, kuomet 
gimsta sūnus: tėvas didžiuo
jasi savo darbštumu, motina 
džiaugiasi laime; nors paau
gėjus vaikams, tankiai girdim, 
kad dukrelės arčiau motinai 
prie širdies. Sūnaus atsiradimu 
ne vien tik lietuviai džiaugia
si, garbina sūnus kone visos 
tautos ir rases. Toki garbini
mai pasireiškia įvairiose for
mose. Madagaskaros mala- 
gasai mergaitės gimimą apibū
dina 
gera 
kito 
pats

yra 
prie 
yra

gina

sekamai: “Mergaitė 
šaka pričiepijimui 

medžio, bet vaikas 
šeimos kamienas”.

Idant tikrai berniukas 
tų, malagasajų moterys vėles
niuose nėštumo mėnesuose 
vengia bent kokio susijaudini
mo ; prie kiekvienos progos 
stengiasi patarnaut prie kito 
kūdikio apipjaustymo. Kad 
išvengti persileidimo, moteris 
vėngia pakelti bile žalią daik
tą (žalumyną), vengia įeiti į 
kambarį, kuriame pašarvotą 
numirėlis, arba suvalgyt ką 
nors gyvo. Kad kūdikio kojos 
nebūt kreivos, motina ven
gia praeiti pro kirvį; išvengi
mui raudonų plėtmų ant kūdi
kio kūno, motina vengia vai-

gyti raudonas uogas; idant kū
dikis nebūt bjaurios išvaizdos, 
motina vengia laike nėštumo 
pažvelgti į bent kokį nemalo
nų reginį.

Gimė mergaitė, motina nusi
minus. Kuri gimdo sūnus, jai 
mirus, bus palaidota aukštame 
kalne; mergaites gimdanti, 
bus palaidota slidžioje pakal
nėje. Vaikui gimus, tėvas pa
siima kirvį ir priėjęs prie pir
mo medžio bei pagalio, kerta 
ji visa spėka šaukdamas: 
“žiūrėkit į mane, aš esu tėvas 
mažo sūnaus”. Ar mes esam 
toli pažengę nuo anų Mada
gaskaros malagasų ?

Moterim Kultūra

Veik iki pabaigai aštuonio
likto šimtmečio, buvo gvilde
nama klausimas, ar reikalin
ga moterim kultūra? Tuomi 
klausimu daug buvo kalbėta ir 
rašyta; debatoriais, supranta
ma buvo vyrai. Kokia yra 
ideališka moteris? Rousseau 
apibūdina ją sekamai: “Mo
ters kultūra privalo būt dve
jopa: iš paviršiaus ji turi at
rodyt nekalta, bet susikoncen
travusi sukelti vyra jausmus”. 
Apie moters drabužius jis sa
ko: “Jos drabužiai privalo būt 
madingi ir , koketiški; ji savo 
graikštuma neprivalo perdaug 
atvirai rodyti, bet slėpti taip, 
kad tokis slėpimas keltų vy
ruose sužavėjimą. Kiekvienas 
ją matantis, kad sakytų: ten 
yra madinga ir tiksliai apsuk
ri mergina; esant šalę jos, kad 
vyro akys ii’ simpatija stebėtų 
jos asmenį, kad kiekviena jos 
drabužio dalis, vyro vaizduo
tėje, lengvai būt atskiriama”.

Dr. Fordys ne kitokią mote
rį nori matyt kaip ir Rous
seau : jis stebisi iš moterų iš
metinėjimo savo vyram, kad 
jie jas palieka ir kompanijos 
jieško svetur; jis pataria mo
terim daugiau studijuoti savo 
vyrus, klausyt vyro su nuolan
ka, studįjuot vyro humorą, 
pražiūrėt jo klaidas, visuomet 
sutikt su vyro opinija, nepatė- 
myt vyro kaprizų, būt švelnia 
atsakinėjant į vyro paklausi
mus, nusiskust juo mažiausia, 
daugiau rūpintis namų tvar
ka. Tokia moteris gali vyrą 
sulaikyti nuo svetimos kompa
nijos ir namus padaryt tikrų 
židiniu”.

Moterys į tai žiūrėjo kitaip, 
Mary Wollsctonecr 
metais, pirmoji rrfoteris ką drį
so prakalbėti viešai, sakė: 
“Tokia moteris turėtų būt an
gelu arba ji yra asilas, aš ne
matau joje 
karakterio,

I - M MB hI I

Kojinės taip pat, didžiumo
je, yra šviesių ir stiprių spal
vų. Dėvint gyvų spalvų suk
neles taip pat priimta dėvėt ir 
stipresnės spalvos kojines.

Pažymėtina, kad gal dėka 
boikotui Japonijos šilko, ir 
dėlto net daugeliui žymių ak
torių pradėjus dėvėt marško
nėmis, šiemet yra gražus pa-

Varde 
rinkS-

lig vė-

žinomi ’

kiti vergės, o dar kiti ir kito- į sirinkimas ir marškonių (lisle) 
kių ypatybių, bet mano myli
masis jieško išmintingos drau
gės.” Jos sužadėtiniu buvo 
Joseph Emerson. Emersonas 
daug darbavosi kėlime kultū
ros tarpe moterų. Mary Eaton 
buvo plačiai apsišvietus mote- 

žinojimą 
Apsive- 

nesuger- 
jie apsi-

ris ir savo įgytąjį 
skleidė tarpe moterų, 
dus, kad namų ruoša 
tų visą jos energiją, 
gyveno kaipo įnamiai ir abu
darbavosi v i s u o m e n iniame 
darbe. Jų pastangomis liko
si įsteigta pirmutinė mergai
tėm seminarija, Middlebury, 
Vermont, vėliau perkraustyta

Iš Moterų Apšvietos Kliubo 
Susirinkimo; įsirašė 4 

Naujos Narės
Rugsėjo 15 d. įvyko Brookly- 

no Moterų Apšvietos Kliubo su
sirinkimas, kuris buvo gyvas, 
skaitlingas ir trumpas.

Buvo išduodami įvairių komi
sijų raportai; jie irgi buvo 
trumpi ir žingeidūs. Komisija 
raportavo, kad Ispanijai ren
kamų daiktų jau pilnas didelis 
trakas išvešta suskirstymui į 
rūšis. Tačiau dar yra proga 
pasidarbuoti šį mėnesį. Kurie 
dar turit atliekamų drapanų, 
komisija prašo, kad atneštumėt 
į “Laisvės” raštinę.
< Komisija raportavo, kad mūs 
kliubo narės ir ne narės galės 
laikyti pamokas anglų kalbos ir 
dėl rengimosi tapti pilietėm, 
nes mokytojai bus galima gauti 
bile kada, tik reikia gauti sve
taines laikymui klasių.

Taipgi nutarta turėti paren
gimą atidarymui mokyklos ir 
visą pelną skirti palaikymui 
mokyklos.

Į Moterų Apšvietos Kliubą į- 
sirašė keturios naujos narės. 
Mūsų .kjiubas sparčiai auga, 
jau turi 41 narę. Kliubo ko
respondente tapo išrinkta d. J. 
Bondžinskaitė.

ženklo žmoniško
nei priežasties

Draugė J. Stankaitienė papa
sakojo savo iš Lietuvos įspūd
žius, kaip Lietuvos vargingieji 
valstiečiai ir darbininkai gyve
na. Jai užbaigus kalbėti, pasi
pylė visa eilė įdomių klausimų, 
kuriuos atsakant susidarė čie- 
la prakalba.

Draugė Sasna trumpai paaiš
kino apie boikotavimą Japoni
jos prekių, nes Japonijos šilkas 
yra pardavinėjamas Amerikoje. 
Ji sakė, kad nei viena moteris, 
nusistačius antifašistiniai, ne
privalo nešioti šilko, nes Japo
nija už mūsų pinigus perka kul
kas ir naikina Chinijos gyven
tojus.

U ž s i b a i gus susirinkimui, 
draugės valdybos narės pavai
šino visas kliubietes limonadu 
ir pyragaičiais. Tai buvo pri- 
mimui d. J. Stankaitienės.

Kliubo Korespondentė.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams
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kojinių, kurios savo varsomis, 
ir švelnumu, gražumu prilyg
sta šilkinėms, o atseina pi
giau tuomi, kad ilgiau laikosi. 
Nežinodamas, n e p a ž i n turn, 
kad ne šilkinės. Jų dabar yra 
visokių ir visokiomis kainomis, 
pradedant 49c. ir virš dolerio 
porai.

Kai kur, ypač mažesniuose 
miesteliuose, kur šilko boiko
tas negana buvo iškeltas, sa
koma, sunku gauti “lisle” ko
jinių. Tačiau kur moterys su
sitaria ir pasibara su krautuv- 
ninkais, atsiranda visokių. Ki
tur, moterys susitarusios par
sitraukia iš urmu parduotuvių 
(wholesale) ir pasidalina. 
Joms atsieina pigiau, palieka 
savo kuopai ar kliubai pelno 
ir tuo pat sykiu silpniną Ja
ponijos karo išteklių, kadangi 
Japonija už šilkus Jungtinėse 
Valstijose surenka $100,000,- 
000 ir už tuos pinigus gauna
mais ginklais ir bombomis žu
do chiniečius.

Aukštyn šukuojančių plaų-.u$ąvo archyvuos tarpe pažąn 
kus kaklai atrodo ilgoki, la
biau matomi. Jiems papuošt 
naudojama kaspino raištukas, 
prisagstytas blizgančiais ak
menėliais ar šiaip karteliais. 
Dėvi abiejaip: vieni ilgi suriš
ti, galais nusidriekusiais per 
pečius, o kiti trumpi, susega
mi.

Vakarinės suknelės, plaukų 
šukavimas ir daug kas kita 
moterų drabužiuose primena 
1880 metų madas, kurias mes 
iki šiol matydavom tik pa
veiksluose ir pas madų nemai
niusias senutes. V.

Binghamton, N. Y

te.
Geriausio jums, Katrina, j 

pasisekimo!
J. K. NavalinskienS.

Minersville, Pa
Rugpjūčio 17-tos nakt|, 10 

vai., po ilgos ir sunkios ligos | 
atsiskyrė iš gyvųjų tarpo drg. 
Marė Mickienė. Jinai buvo 
viena iš senesnių progresyvių 
moterų, pribuvusių į šią šąli; ■ 
apie pačia pabaigą 19-to šimt
mečio. Gyveno visą laiką an- 
glies srity j, Shenandoah apy
linkėj, o ilgiausia Minersvillėj.

giųjų ir progresuojančių d« 
bininkų aš ja randu nuo 191 
m., įstojant į LSS 15-tą kuopą, 
Minersvillėj. Nuo to laiko ji 
nenutolo nuo progresyvių dar- 
bininkų, darbavosi organizuo-- 
tai ir žingsnis no žingsniui 
žengė pirmyn—tobulinosi kla-' 
siniai.

Kaipo vienai iš pirmutinių 
čion pribuvusių moterų, ku^X 
rioms reikėjo rankomis daug.’ 
baltiniu apdirbti, žiemos laikeT

: ..

Iš LLD 20-tos Kuopos Moterų 
Skyriaus

Skyriaus susirinkime, įvyku
siam 2 d. rugsėjo, pas drau
ges B. V. Zmitraites, narių 
dalyvavo daug ir visos svarstė 
įvairius šių dienų bėgamus 
reikalus.

Nutarta prisidėti prie orga
nizuojamos lavinimosi moky
klos, prie kurios prisidėt jau 
yra nutarus Lietuvių Komunis
tu Frakcija, Liet. Darb. Susi
vienijimo 6-ta kuopa ir LLD 
20-ta kp. Išrinkom komisijon 
dd. N. Mačiukienę ir A. Že
maitienę.

Ateinantis susirinkimas nu
tarta laikyti pas d. N. Mačiu
kienę, 16 Carver St., Bingham- 
tone. Įvyks spalių (Oct.) 7-tą.

Po susirinkimo, dd. Zmit- 
raitės vaišino visas susirinku
sias saldžiais gėrimais ir už
kandžiais. Už tai joms

Graži Sueiga
Draugų F. ir (f). Kižių 

relei Katrinai, rugp. 25, 
surengta 
namuose, 
Susirinko 
tuvių ir
gavo gražių dovanų, o daly
vės—gerai pavaišintos.

Po vaišių, mes su draugė-

nčiu.

duk- 
buvo 
tėvų 
Avė.

“Shower Pare” 
ant Glenwood 
nemažai viešnių, lie- 
kitataučių. Katrina

ant lauko skalbdama^ užsišal- 
dė. nuo to iai sutraukė pirštus 
abiejų ranku. Nors daug lė- > 
šavo gvdytoiai. norint atitai- J 
svti, bet negelbėjo. Taigi, nors. \ 
šiaip jautėsi tvirta, bet ir šei- < 
nyninis darbas stuboj jai bu-- 
vo nelengvas, kadangi rankų j 
pirštai tinkamai netarnavo.

Nežiūrint aukščiau minėtų. J* 
kliūčių, klasiniam darbininkų 
susipratime buvo moteris plie- 
nine. Ji neatsisakė nuo jokio 
organizacinio darbo, kurį jau- 
tesi galinti atlikti. Reikia pri- J 
siminti, kad Hooverio laikaisi 
1932 m., kada šios apylinkės 
bedarbiu armija maršavo Į 
Washingtona, ji buvo viena iš 
maršuotojų, nežiūrint žiau
raus žiemos oro. Parengimuo-4 
se, koki jinai darbą galėjo at
likti, tain pat .nesakydavo, kad 
ji negali arba per* sunku, vl-j 
suomet apsiimdavo. Abudu su 4 
savo draugu priklausė prie 
ALDLD. Buvo “Laisvės” skaf-^ 
tytoja. Jos prenumerata dar 
ir šiandien neišsibaigus. Ji 
mylėjo skaityti pati, taip pat j 
balsiai skaitė ir savo gyvent- 
mo draugui M. Mickui, kad ir 
jis žinotų viską, kas yra dien- 
raštyje rašoma. Nuo reltgi*/ 
nių prietaru ir fanatizmo buvo .j 
pilnai pasiliuosavę abudu. ' rt j 

žiauriausios nelaimės j°<;l 
gyvenime įvyko paskutiniai* '■ /j 
dviem metais. Einant skersai J 
gatvę, koks vaikėzas su dvirfc* s 
čiu ja parmušė, net kaulų bUv (J 
vo sulaužyta. Tuomet jinai

(Tąsa ant 4-to pusi.) /' į

■
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A. Gilmanas

Sainte Anne de Beauprė
(Tąsa)

Dėl pasidairymo, valandėlę važiavome 
gan palengva. Dar būdamas kokis šim
tas pėdų nuo vieno tokio šunų vežimėlio, 
pastebėjau, kad “biznierius” knebinėjos 
Ką tai atsisėdęs, o jo šunelis miegojo, 
galvutę pasidėjęs ant pirmųjų kojukių. 
Suva buvo buvęs su aukštąja skrybėle- 
“cilinderiu” ir pypke dantyse, tačiau, 
kai biznio nebūta tuo momentu, tai vis
kas padėta pasilsėti.

Ar neužmatys mus prislenkant vaiku
tis! Ar nešoks jis ant kojų! Viena ran
kute griebė šunelį už pavalkėlių kelti, 
ragindamas, kita—skrybėle laptelėjo šu
niui ant galvos, kurią net sustumė, kaip 
armoniką. Pypkę pagriebė, makt, šuniui 
dantysna. O čia vėl, rankutę iškėlė, aku
tes išplėtęs, rėkia, šaukia, į mus žiūrėda
mas, prašo sustoti ir nusiimti pas jį pa
veikslą.

Pravažiuodamas pastebėjau, biednas 
• jo tas vežimėlis, be platformos, ne kaip 
kitų; biednas tas ir jo šunelis, tik vie
nas; biednas ir jis pats, vargšelis... Pa
sigailėjimo vertas, ale negi visam svie
tui prigelbėsi.

Nereikia manyti, kad jeigu ten yra 
biednų, tai nėr bagotų. “Kaip dangui, 
taip ir ant žemės.” Nors pas juos tūli 
gali tik šunimis važinėti, tačiau yra už
tektinai ir tokių, kurie laksto “lemezy- 
nais,” kaip ir Suv. Valstijose.

Sainte-Anne de Beauprė—bažnyčių 
miestelis, kaip ? lietuviškos Kalvarijos, 
“Šventos Onos” “stebuklinga” vieta, kur 
nuo ligų pasveiksta, kupros išsilygina, 
naujos kojos ir rankos išdygsta, ir visi 
kiti “stebuklai” įvyksta, kurių čia nėra 
reikalo aiškinti, nes ir pats skaitytojas 
gali įsivaizdinti.

Tai į šią vietą ir buvo mano tikslas 
važiuoti. Ši vieta yra vienatinė “stebu
klinga” Rymo Katalikų vieta* ant šio 
kontinento. Gal ir nedaugelis lietuvių 
katalikų Amerikoj ją žino, tapiaus tarp 
angliškai kalbančių katalikų Ir ne kata
likų, ji yra taip plačiai žinoma, kad var
giai bent vieną rastum, kuris jo\nežino- 
tų; o daugelis jų jau ten yra ir buvę.

Ne, ne todėl ten važiavau, kad aplan
kyti “šventą” vietą, ale pažiūrėti tūlo 
piešinio, kuris čia randasi viens iš trijų 
pasaulyj. Tačiaus, turiu prisipažinti, 
norėjau ir “stebuklingos” vietos pažiū
rėti, nes neturėjau tos laimės ar nelai
mės būti tokiose vietose nei Lietuvoj, 
nei kitur kur. O visgi ir man buvo žin- 
geidu žinoti, ką žmoneliai ištikrųjų daro 
tokiose “šventose” vietose, dėl kurių ma
no mamelė yra nemažai supūdžius rugių 
ir miežių ant lauko, kol pargryždavo iš 
Tytavėnų “stebuklingų” vietų.

Pirmiaus pakalbėsime apie šią vietą, o 
'paskui* apie tą piešinį.

Kaip bažnyčia skelbia, tai ši vieta at
siradus ir pagarsėjus šitokiu būdu. Apie 
šešioliktą šimtmetį keli jūreiviai plau- 

’ kioję valčia St. Lawrence upės žiotyse.
Juos užklupus didelė vėtra, mėtydama

ir vėtydama į visas puses. Nakčiai priė
jus, atrodę, kad jau bus jiems galas. Bet 
atminę, jog šv. Ona esanti jūreivių pat- 
ronka, tuoj visi puolę ant kelių melstis 
prie šv. Onos, ir pažadėję, jei išsigelbės, 
pastatyti jai koplyčią ant tos vietos, kur 
jie išlips ant upės kranto. Rytui atėjus, 
audra nustojo, o jie, sveiki-sveikutėliai, 
radosi upės gražiame pakrantėlyj.

Kadangi jūreiviai retai kada nepildo 
prižadų, tai koplytėlė tuoj ir stojosi. Ka
da Sužinota apie šitokį “stebuklą,” už 
kiek, keliolikos ar kelios dešimt metų, 
atsibaladoję kokie ten franciškonai ar 
kiti kokie bažnyčios žmonės ir pradėję 
statyti bažnyčią, kurioj būt galima ir 
maldininkauti. Kur ten netoli gyvenęs 
paraližuotas farmerys. Jis ir norėjęs pa
gelbėti bažnyčią statyti. Vargais nega
lais, jis prisiartinęs prie statomos baž
nyčios, paėmęs tris, ar kelis ten, akme
nis ir pridėjęs. Stebuklas tuoj įvykęs. 
Farmerys tik strikt! kaip pavasario 
ėriukas, ir stovi, sveikas sveikutėlis.

Nuo to laiko svietas pradėjęs plaukti 
į tą vietą, nešdami aukų aukas: auksu, 
sidabru, pinigais, ir kitokiais daiktais. 
Raiši ir koljeki, ateidami su kriukias, 
lazdomis ir kitais prietaisais, išeidavo 
šokinėdami, kaip stirnos ir sveiki, kaip 
tie sako, kai ridikai. Todėl bažnyčia jau 
taip tapus prikimšta visokiais koliekų 
kriukiais, lazdomis ir diržais, kad, sta
čiai, į bažnytėlę beveik nebeparėjo.

Kada ta bažnyčia sugriuvo ar supuvo, 
—pastatė kitą, ir kitą ir kitą. Netik jos 
griuvo ir puvo, ale ir degė du syk, su 
visais kriukiais, dievais ir viskuo. Da
bar statoma nauja katedra, gan didelė, 
iš plieno ir akmens. Galima sakyti, jog 
ši nei degs, nei pus, nei grius; taip sa
kant, šios tai jau biesas netrauks, tik 
kibą skradžia žemės prarytų.

Sakiau, “dabar statoma.” Tai jau ne
be dabar. Vėlesnioji bažnyčia sudegė 
1922 metais. Sekančiais metais pradėjo 
statyti naująją, dabartinę. Bet kaip ma- 

. tosi, tai nežinia, kada jie ją užbaigs. 
Mat, su bažnyčioms jau tokia bėda, kad 
jos “nesiduoda” užbaigti. Dažnai atsitin
ka taip, kad stato, stato iki sugriūva. 
Kaip sugriūva, stato išnaujo. Mat, baž
nyčios statymas, vyručiai, tai kaip tas 
pasaulis — be galo.ir krašto. Bet kur 
tu čia dievo galybę sugainiosi...

Beje, būčiau pamiršęs ir pasakyti. Ka
da senovės Francijos ir kiti karaliai ir 
karalienės ir kiti didžiūnai išgirdo apie 
“stebuklingą” vietą ir bažnyčią, tūli jų 
prisiuntę įvairių dovanų. O tūla Franci
jos karalienė, ar karaliaus motina, pati 
pasiuvus, kaip sako, “savo rankutėmis* 
mišioms laikyti apsiautalą ir padovano
jus šiai bažnyčiai. Ir šis apsiautalas eąs 
dabar vartojamas su didžiausiu pager
bimu ir tik didelėms asaboms pribuvus,— 
kaip vyskupam, arkivyskupam, arba pa
peš pasiuntiniui pribuvus.

(Bus daugiau)

Chamberlain Nori Hitleriui 
Nuvežt “Dovanu”

— London, rugs. 19. — Hit
leris Berchtesgadene užreiš- 
Jcė Anglijos ministerial pir
mininkui C h a m b e rlainui, 
jog Vokietija “liuesuos” Su
detus vokiečius nuo Čecho
slovakijos ir nepaisys, jeigu 
dėl to kiltų net pasaulinis 
karas, kaip Chamberlain ra
portavo savo ministerių ka
binetui.

Chamberlain šią savaitę 
vėl skris pas Hitlerį j Go- 
jdesbergą, vakarinėj Vokie
tijoj. Chamberlain nenori 
"tuščiomis rankomis” pasi
rodyt Hitleriui; todėl jis 
šiomis dienomis daro di
džiausio spaudimo čechoslo
vakijos valdžiai, kad sutiktų 
pervest savo “vokiškąjį” 
ruožą Vokietijai.

Kol tęsis Anglijos-Franci- 
jos "derybos” su Čechoslo
vakija dėlei jos pasidavimo 
naziams, tol Hitleris susilai
kysiąs nuo karo veiksmų 
prieš Čechoslovakiją, bet’tik 
įokia sąlyga, kad čechoslo
vakijos valdžia tuo tarpu 
"nelies (nazių) kraujo vo
kiškame savo ruože.”

žiupsnelis keliones įspūdžių

Čechoslovakija Išduota
(Tąsa iš antro puslp.) 

milionus rusinu? Juk Lenki
joj iš 33,000,000 gyventojų 
tik 20,000,000 kalba lenkiš
kai, o 13,000,000 yra kitų 
tautų pavergti žmones. Juk 
Lenkijos pusę teritorijos su
daro kitų kraštų žeme, ku
rią Lenkijos fašistai paver
gė. Daugiau, kaip trečdalį 
gyventojų sudaro — ukrai
niečiai, rusinai, lietuviai, ce
chai, žydai ir kitos paverg
tos tautų mažumos.

Jeigu vaduotis Hitlerio lo
gika ir Francijos ir Angli
jos imperialistų, tai Sovietų 
Sąjunga turi pilną teisę pa
statyti Raudonąją Armiją 
ant Lenkijos sienos ir pa
reikalauti, kad 9,000,000 uk
rainiečių ir rusinu—Vakarų 
Ukrainoj ir Galicijoj turi 
teisę atsiskirti nuo Lenkijos 
ir prisijungti prie Sovietų 
Sąjungos.

Argi neaišku, kad Hitle
rio, Lenkijos ir Vengrijos 
suplanuotas užpuolimas ant 
Čechoslovakijos, Francijos 
ir Anglijos, Italijos ir Ja-

Vokiečiai, 
gyvenanti

ponijos užgirtas, 
kų užpuolimas! 
darbo žmonės, 
Čechoslovakijoj reiškia sa
vo balsą, kad jie 100 nuoš. 
turi daugiau laisvės, negu 
vokiečiai hitlerinėj Vokieti
joj. Henleinas ir jo nazių 
partija anaiptol neatstovau
ja vokiečius, gyvenančius 
Čechoslovakijoj.

Mes pasitikime, kad Če
choslovakijos liaudis, su pa- 
gelba Sovietų Sąjungos, vi
so pasaulio laisvę ir demo
kratiją mylinčių žmonių, pa
jėgs apginti savo tautinę 
laisvę ir tuo pastoti kelią 
Vokietijos nazių ię kitų ka
ro agresorių provokacijoms 
ir karo intrigoms.

D. M. š.
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(Tąsa iš 3-čio pusi.)
gai ir sunkiai sirgo, mažai vil
ties buvo pasveikimui. Bet iš 
to išėjo ir jau buvo pradėjus 
sutvirtėt. štai, antra dar žiau-

EAISVS

pa- 
už-
ne- 
jos 
per

resnė nelaimė patiko. Velykų 
naktį nupuolė laiptais žemyn 
nuo viršutinio aukšto, nusilau
žė ranką, persiskėlė' galvą ir 
visai be žado nugabeni įPotts- 
villės ligoninę. Niekas nema
nė, kad su ja dar bus galima 
kalbėtis. Bet ji dar išgyveno 
4 mėnesius didžiausiose kan
čiose, atgavo sąmonę ir pasa
kė nuotikį, kaip j? nupuolė ir 
pati stebėjosi, kokiu būdu iš
liko gyva.

Kiek pagerėjus jos sveika
tai, iš ligoninės pargabeno pas 
dukterį, bet kad pasikelti iš 
lovos negalėjo, taipgi rankas 
negalėjo pakelti nei vandens 
pasiimti, reikėdavo šauktis 
dukterį, o duktė turėdavo 
kankamai darbo savo vyro 
eigoj, tad ir čia jos būklė 
buvo lengva. M. Mickus, 
gyvenimo draugas, kuris 
ištisus 46 metus buvo ištiki
mas, visuomef jai pagelbėda
vo, ant nelaimės, su pradžia 
šių metų taip nupuolė sveika
toj, kad jis pats be kitų prie
žiūros negali būti. Jo liga, tai 
išdavas ilgo darbo kasyklose: 
nuo anglies dulkių ir nuodin
gų dujų apsireiškė džiova. Gy
vendamas atskirtas, pas mar
čią ir sūnų, žmonai nieku ne
galėjo patarnauti. Paskutinė
se dienose savo amžiaus abu
du atsidūrė kritiškoj padėtyje.

Tenka išgirsti iš šalies rū- 
gęnių, kad laike tos sunkios 
ligos ne ganėtinai lankė ligo
nę, vaizdavosi kaipo draugių- 
gų apleista, užmiršta. Bet pa
ti realybė—kita, kadangi nu
gabenus į ligoninę daktaras vi
sai svetimų vizitorių neleido 
apart artimų giminių. Parga
benus pas dukterį taip pat bu
vo apribotas vizitorių lanky
mas per daktarą su tuo išve
dimu, kad ji pamačius savo 
draugus-ges daugiau susijau
dina, jai darosi blogiau. Ši- 
tuom ir išaiškinama vadinama
sis apleidimas.

Bet štai, jai mirus, jos švie
si ir garbinga praeities istori
nė darbuotė tarp pažangiųjų 
užskleidžiama religinio fana
tizmo ūkais. Ji turėjo viltį, 
kad užbaigus savo vargus at
siguls laisvai atsilsėti į šaltą 
žemelę be jokių apmokamų 
brangių 
agentais, 
sistatymą 
keisti ant 
tuom laiku, kada velionė nu
silpo, nustojo kalbos, tuomet 
jai pašaukė lietuvių katalikų 
kunigą, sakydama, būk “ji 
šaukėsi”. Ką darė kunigas su 
velione, tai ne mano dalykas 
žinoti, aš ten nebuvau, bet kad 
nesusikalbėjo ir nieko nejautė, 
tai tą man liudijo velionės 
draugas M. Mickus, kuris to
kiam elgesiui griežtai prieši
nosi. Bet kada žmogus kri
tiškoj padėtyj, pats vos 
bę palaiko, tai kas su 
skaitysis.

Kada aš, sužinojęs 
draugės mirtį, rugpjūčio 18 d., 
nuėjau pas senelį sužinoti, ku

ceremoni j ų ro j aus 
Bet jos tvirtą nu

murti stengėsi per- 
savo įsitikinimų. Ir

gyvy- 
juom

apie

Dienraščio “Laisves” Metinis

KONCERTAS
BROOKLYNE JAU ARTINASI

Lapkričio 13 November

Knygelė nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti '‘Lietuvos Laisvės 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

Ruošiama šaunus programas, kuris greit bus 
paskelbtas dienraštyje

Toje pat priprastoje vietoje.

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama. 
Knygutės kaina tik 5 centai

Plątintųjams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kūne kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari..

Programas prasidės 3 valandą po pietų.
Šokiai prasidės 7 vai. vakare.

Siųskit užsakymus tuojau.

427 Lęrimer Streep

-w, . .t ■ - '■■■

Brooklyn, N. Y<

, Bus

kad 
tik

110-

rią dieną laidos ir kokiuose 
kapuose, kad pranešt “Lais
vėj” ir patraukt daugiau 
draugų į laidotuves, nustebau 
gavęs nuo senelio tokį apsaky
mą: “Laidos subatoj, bet ne
žinau, kurią valandą ir kur. 
Viskas daroma prieš mūs no
rą. Mes nutarę laidoti ant pro- 
testonų kapinių, laisvai, ten, 
kur mūs sūnus palaidotas. Bet 
dabar, kada ji jau mirė, pa
šaukė. kunigą man nieko nesa
kę ir nori kavoti su bažnyčia, 
ant lietuviškos parapijos kapi
nių. Bet aš ten nenoriu, tai 
nežinau, kaip padarysim”.

Šitokį atsakymą gavęs, nega
lėjau pranešti “Laisvėj” apie 
laidotuves draugės, kuri taip 
mylėjo skaityt dienraštį iki pa
skutinių dienų. Vakare įvyko 
K. P. L. kuopos susirinkimas, 
draugai suaukavo ant kvietko. 
Draugė O. žiobienė priėmė au
kas. Iš LLD kuopos, kurios ji 
buvo nare, gauta $2 ir iš Mo
terų Kliubo $2, tad sudėtiniai 
nupirko dailų raudonų gėlių 
kvietką su raudonu raiščiu. Tai 
buvo jos erbas, kurį ji gyva 
būdama mylėjo.

Penktadienio vakare skaitlin
gai rinkosi draugai, draugės ir 
visa pažangioji publika aplan
kyti velionę jau gulinčią karste 
tarp gyvų gėlių. Atvaizdas bu
vo jaukus: laidotuvių direkto
riaus taip buvo papuošta, 
išrodė lyg pajaunėjus ir 
mieganti, bet ne numirus.

Peržvelgus visą vaizdą, 
rint, nenorint susitinka akys su 
keistenybe!

Moteris buvo laisva, nusikra
čius nuo visokių prietarų, ku
rie buvo suvaržę jos sąžinę jau
nystėj. Ji kovojo prieš rete
žiu^, dedamus ant darbininkų 
rankų. Dabar jos atšalusiam 
kūnui, gulinčiam karste, rankos 
surakintos retežių ! Ką tas reiš
kia? Gyva būdama mylėjo 
laisvę, numirus tur gulėt sura
kinta ... !

Raudonos gėlės su raudonu 
raiščiu nuo draugių ir draugų, 
jos mylimas ženklas, užstelbtas 
baltų gėlių. Bet su $ “ant mi
šių” korta stovi priešakyj. To 
ji nemylėjo.

žmonės susirenka 9-tą valan
dą šeštadienio ryto atiduot pas
kutinį patarnavimą velionei. 
Senukas liko laimėtoju: jo 
draugę kavos tam kapinyne, 
kur ji gyva būdama pasiskyrė. 
Visi pasirengę laidotuvėms, pa
skirtas laikas jau prisiartino, 
bet vis kai ko laukia, štai at
važiuoja ir kunigas, liuteronų 
sektos, anglų kalba skaito iš 
rašto, laimina mirusiąją ant ke
lio, o susirinkusiems užtikrina, 
kad “tik kūnas atšalo, bet jos 
vėlė (dūšia). keliauja į dausas 
pas dievą ir ten gyvens per am
žius!”

Kunigas važiuoja ant kapų ir 
tas pačias ceremonijas atkarto
ja leidžiant į duobę.

Taigi, dabar ir padarykie iš
vedimą, ar laidotuvės buvo lai
svos ar religinės? Ir ar ata- 
tinka laisvai moteriai tokios ce

remonijos, nuo kurių jinai jau 
desėtkai metų pasiliuosavus?! 
Na, ant galo, ar tiko ir tai pu
blikai kuri didelėj didžiumoj 
susidėjo iš progresyvių ir lais
vų žmonių, .klausytis prietarų, 
kurie pas juos senai likviduoti?

Ir kodėl nebuvo galima pa
kviesti žymų žmogų, su sava 
lietuviška kalba, išleidžiant iš 
namų ir ant kapų tinkamai at
vaizduoti velionės gyvenimą, į- 
vertinant jos gerus darbus, at
liktus dėl visuomenės, ir pasa
kyt, kaip ji mum buvo brangi ? 
Juk ant tų kapų niekas neuž
gina civiliam žmogui apibūdint 
laidojamo asmens biografiją. 
Velionė turėjo viltį, kad jai mi
rus jos mylimiausi asmenys tai 
atliks. Publika taip pat to gei
dė, nes gyviems likusiems yra 
svarbu išgirst apie velionio dar
bus, iš kurių gali imti pamo
kas gyvieji. Iš to tveriasi pra
eities istorija mūs ainiams.

Prie Pabaigos
Šitokis keistas nuotikis 

mūs draugės laidotuvėmis 'man
su

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16 th St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisve” išleido spe- 

ciališky masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Parašė R. Mizara

(i)

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:
Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

(2)
(3)

(4)

(5)

Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?
Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet dare, su kuo ėjo, dabartiniai 
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

IX-11-38.
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atėmė energiją ką nors rašyti 
apie ją. Maniau visai tylėji
mu praleisti. Bet susitikus vie
ną .kitą draugą, pradėjo klausi
nėti, kodėl apie draugę M. 
Mickienę nieko neminima spau
doj. Tuomet prisiėjo sugrupuo
ti visus dokumentus ir duoti 
konkretį paaiškinimą tuo klau
simu, kas ji buvo darbininkams 
ir kodėl mes apie ją tylėjom.

J. Ramanauskas.

"Gaukite "Laisvei” Naujų 
Skaitytolų.

SVARBU
BOSTONO

Pažangiosios Bostono lietu
vių organizacijos rengia 
dienraščio “Laisvės” naudai

KONCERTĄ
žada sudaryti gerą progra
mą, taip kad kiekvienas at

silankęs turės malonaus 
pasitenkinimo.

Įvyks sekmadienį

Lapk. 6 Nov
Rengėjai prašo šios apylin
kės organizacijų tą dieną 
nerengti ir jų narius kvie
čia dalyvauti šiame koncerte.

Koncertas Bus

Lietuvių Salėje
E ir kampas Silver Sts.
SOUTH BOSTON, MASS.

Prašome visos apielinkės 
pirmeiviškosios lietuvių vi
suomenės įsitėmyti dieną ir 
vietą šio koncerto ir stengtis 

jį pamatyti.
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Stojame į "Laisvės” 
Vajų

HARTFORD, CONN.
Pereitame Literatūros Drau

gijos kuopos susirinkime pla
čiai kalbėjome apie besiarti
nantį dienraščio “Laisvės“ va
jų. Visi draugai ir draugės 
parodė nepaprastai gero en
tuziazmo vajaus darbui.

Galima manyti, kad šiais 
metais savo apielinkėj vajų 
pravesime gerai, pasekmingai. 
Nes draugų ir draugių puikus 
pasidarbavimas spaudos pik
nikui parodė, kad hartfordie
čiai savo pasiryžimus, entuzi
azmą užtvirtina darbais.

Jau dabar mes pasisakome, 
kad dirbsime vajuj taip, kad 
Conn, valstijoj vajaus vėliava 
tektų Ilartfordui. Ir pasilie
kame su ta mintim, kad lik
sime čampionais visos Naujo
sios Anglijos.

Waterburiečius persergstime, 
kad glaustumėtės į vieną ben
drą darbą, nes šių metų va
juje turėsite nenulenkiamą 
oponentą—Hartfordą.

Mes nusitarėme vajaus pa
sekmes skelbti vajininkų sura
šė po šiuo vardu: Hartfordo 
Komitetas. Tad visi, kurie 
gausite skaitytojų ir norėsite 
taip pakelti Hartfordo vardą, 
.siųsdami gautus skaitytojus 
pažymėkit, kad būtų priskai- 
tyti prie Hartfordo Komiteto.

Kaip mūsų vajininkai stovės 
vajaus darbe, bus laiks nuo 
laiko atžymėta Hartfordo 
respondencijose.

Vajaus kapitonu tapo 
rinktas A. Taraška. Jis 
rūpins visus visokia vajui
kalinga “amunicija“ ir pasiųs 
gautus skaitytojus tų vajinin
kų, kurie patys nenorės siųsti. 
Taipgi vajuje darbuosis ir per 
juos bus galima gauti reika
lingos “amunicijos,“ perduoti 
gauti skaitytojai: J. Pilkaus
kas, Kazlovas, Kazlauskas, 
Kriščius, P. Giraitis, Vasiliaus
kienė, Rudžinskienė, A. Kli
mas, Margaitis. Ir kiti prie to 
prisidės vėliau.

Dabar reikalaujame, kad 
tuojau būtų pasiųsta mums 
visokia vajui reikalinga “amu- 
nicija“-medžiaga; visos Conn, 
valstijos skaitytojų surąšas.

A. Taraška.

ko-

iš- 
ap- 
rei-

Įvairios Naujienos ir Pastabos
Spaudos piknikas pavyko 

labai gerai. Publikos turėjo
me daug daugiau, negu per
eitais metais. Šių metų spau
dos piknikas jau atrodė visos 
Conn, valstijos lietuvių darbi
ninkų spaudos piknikas. Ne
tik kad atvyko publikos skait
lingai iš visų Conn, miestų, 
bet ir visų miestų šeimininkės 
atvykdamos į pikniką atvežė 
šį bei tą dėl šeimininkių stalo.

Turėjome nemažai publikos 
ir js kitų valstijų. Ypač iš 
Bostono atvyko skaitlingai. Ir 
šiaip iš Mass. įvairių miestų 
matėsi gražūs būreliai draugų 
ir draugių. Iš New Yorko vi
sai mažai atvyko. Gal jie dar 
buvo neatsistoję ant kojų po 
Philadelphijos pikniko?

pa-dėti ? Susirinkime buvo 
siūlyta imti alų per lietuvį J. 
Navicką, bet draugai priešino
si, gal dėlto, kad Navickas 
įžiūrimas kaipo katalikas. Bet 
juk ir katalikai nevisi vienodi. 
Navickas yra švarus katali
kas; jis už lojalistus Ispani
joj ir aukojęs jų kovai už 
demokratiją; jis už Sovietus 
susikirtimuose su japonais; 
jis už persekiojamus žydus, 
ir tt. Pagaliau, besiartinant 
kalėdų šventėm užsukite į jo 
Package krautuvę prie kariipo 
Prospect ir Sheldon gatvių, 
nusipirksite “čestavonių“ ir 
gausite dienrašty “Laisvėj“ 
spausdintų sieninių kalendo
rių.

Nors Navickas neatvyko į 
mūsų spaudos pikniką, gal 
manydamas, kad mes jo nepa
geidaujame mūsų parengimuo
se, tačiaus, mes parodysime, 
kad klaida buvo mūsų ir už 
tai pasistengsime pasitaisyti.

Nesenai pas mus lankėsi d. 
V. Bovinas. Specialiai sušauk
tam! Laisvės choro susirinkime 
jis kalbėjo abelnai organizaci
niais ir darbininkiškos dailės 
reikalais, kėlimą, plėtimą dar
bininkiškos kultūros įvertino ir 
patarė. Mielai visi sutikome 
su jo kalba, užgyrėme jo iš
reikštas mintis. Mūs visų krū
tinėse kilo pasididžiavimas ir 
d. Bovinas pripažino, kad mes 
pakilome dailėj, kad kultūri
niai sparčiai tobulinamės, ky
lame. ,

Bet mano krūtinėj vis diege 
ir lyg norėjosi sakyti—nesi- 
didžiuokime, nes dar ne pilnai 
plačiu kultūriniu keliu žengia
me. Kaip tai? Kur dalykas? 
Ar kas pamiršta? Taip, pa
miršta ! Pamiršta atsiteisti su 
jauna, talentinga, prasisieku
sia dainininke, Biruta Ramoš
kaite.

Kaip tai? O tai, kad Biru
ta mokino Laisvės Chorą, dar 
nuo “pozicijos ir opozicijos“ 
laikų, nuo laikų, kada parti- 
jiečiai ir jiem pritarianti sto
jo už Birutą, p opozicija no
rėjo d. Visockio, bet partijie- 
čiai tada sudarė didžiumą ir 
palaikę Birutą už mokytoją. 
Ilgainiui “pozicija ir opozici
ja“ pranyko, bet choro moky
tojo klausimu partijiečiai, vei
kiausia senu įpratimu, vis sto
jo prieš d. Visocką, o buvę 
opozicionieriai, prieš Ramoš
kaitę, kol galop chore pasida
rė toks trynimasis, kad, vietoj 
progreso dailėj, tęsėsi 
už mokytoją ir choras

Šiuo momentu Biruta 
navo iš mokytojos ir
chorui išsirinkti kitą mokyto
ją. Aišku, dabar pakviestas 
d. Visockas.
spaudoj skelbta 
gai, kad choras 
nuo “netikusios“ 
(vietoj kritikuoti 
ti save del nesusitaikymo mo
kytojo klausimu). Nauji drau
gai stojo darban organizuoti 
jaunimą į chorą. Pasišventu
siai, nuoširdžiai pasidarbuota 
ir atorganizuotas puikus cho
ras, su nauju mokytoju prie
šaky. O Biruta taip ir pamirš
ta—palikta “kaltininke“.

Apie Birutą galima pasaky
ti : Neprilyginsime jos prie d; 
Visockio chorų mokinime ir 
tvarkyme, amžiumi ir abelnu 

| prityrimu. Tačiaus, ji yra ga- 
sumani chorvedė ir 

talentinga, žymiai prasisiekusi 
dainininkė-solistė.

Biruta likosi atstumta 
mūsų, būdama nekalta, 
apkaltinta. Nematydama 
lykų pagerėjimo iš mūsų 
sės, priversta gastrolioti kita
taučių estradoj. Amerikonų 
spauda puikiai, švelniai apie 
ją rašo.

Aš vis esu įsitikinęs, kad

ginčas 
kriko, 
rezig- 
paliko

■ • 1 "US’ 
z,r

Surengti didelį parengimą 
be klaidos, be užgavimo ko, 
veik negalima, tad ir šį pikni
ką rengiant to buvo: Kaž-’ 
kaip tūli komisijos nariai už
sispyrė imti alų ' piknikui iš 
svetimtaučio, kada per lietu
vius vertelgas galėjo gauti tą 
patį alų ar kitą, pasirenkant, 
ir flar pigiau. Svetimtautis iš
girtas kaipo teisingas, gerai 
patarnaujantis, pagelbstintis 
piknike dirbti ir tt. Bet kaip 
ant nelaimės laike pikniko su
gautas “šinkuojant“ mūsų alų 
be atlyginimo. Ir štai, poli
cija, tąsymas žmonių, kuriem 
dalino alų be atlyginimo, 
skandalas kol jį patį išsime- 
tėm iš užbario. Kam su to
kiais bjaurybėmis reikia susi-

dabar
Ant vietos ir 

džiaugsmin- 
pasiliuosavo 
mokytojos, 

ir pasmerk-

bi muzikė.

mes negalime jaustis pilnai 
kultūringais, kol neatsiteisime 
su Biruta, kol nepasistatysime 
ją ant savo estrados ir kol ne
vadinsime jos: mūsų dailės, 
kultūros žvaigždė. (Čia ne
turiu mintyj, kad Birutą sta
tyti į choro mokytojus, ne. 
Choras su d. Visockiu puikiai 
progresuoja ir taip turi pasi
likti, Biruta turi labai plačią 
estradą be choro.)

Pereitame Literatūros Drau
gijos susirinkime kalbėjom 
apie Conn, valstijos lietuvių 
darbininkų konferenciją, rug
sėjo 25 d., Waterbury. Drau
gės ir draugai rengiasi skait
lingai vykti į konferenciją, ku
rioj bus apsvarstyti abelni vei
kimo ir organizaciniai reika
lai.

Buvo nusiskundimų, kad tū-

la Waterburio ypata H^rtfor- 
do Laisvės Chorą vadina “fa
šistiniu, sklokininku” choru ir 
manė, kad šis klausimas gal 
reikėtų pakelti konferencijoj, 
bet daugumas narių išsireiškė, 
kad tokie pavadinimai choro 
tik parodo tos ypatos silpnu
mą ir neverta laikas svarbioj 
konferencijoj dėl to eikvoti.

Dar kiti draugai išsireiškė, 
kad jei waterburieciai nepasi
rūpins suorganizuoti choro sa
vo kolonijoj, tai hartfordiečiai 
su savo choro mokytoju, d. Vi
sockiu ir organizatoriais atvy
kę į Waterburj suorganizuos 
puikų darbininkišką chorą te
nai ir taip paskutinį waterbu- 
rietį įtikins, kad lietuvių dar
bininkų veikime, kur eina ben
dras veikimas tarpe buvusios 
pozicijos ir opozicijos, ten ne
liko nė sklokininku, nė fašis
tų jų tarpe. Žemaitis.

būrelio drau- 
nuoširdžiai.

Nauja L. Prūseikos Knyga

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals
tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.

Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap
sivalė, skaitykite Prūseikos knygoje.

LAIMINGOS KELIONES, NEŠĖJAU 
ŽIBINTUVO ŠVIESOS

----- ------- H---------------------------------------------------

mūsų gerbiamas ir 
Etinės 

Draugijos Centro 
pirmininkas. Kur iš- 
Nežinai? Nugi su 

maršrutu į tolimus

Elizabeth, N. JVažiuoja, važiuoja, jau iš
važiavo 
mylimas Laisvamanių 
Kultūros 
Valdybos 
važiavo ? 
prakalbų
rytus skelbti tiesos žodį. Dėl- 
ko turi remti iš visų tavo jėgų 
laisvamanybės apaštalą-prano- 
kėją ? Dėlto, kad remdamas 
prakalbas ir prigelbėdamas 
sutverti tavo kolonijoje lais
vamanių kuopas, pirmiausiai 

-tu pats sau pasigelbsti, toliaus 
nejaučiamai pagelbsti savo 
kaimynui pasiliuosuoti nuo 
prietarų, nuo burtų—prablaš
kyti tamsos miglas ir pama
tyti jHiogą teisybę: kas tave 
trukdė pasiekti gerbūvio; dėl- 
ko tau reikia tiek daug varg
ti, kada čia tiek daug gėry-' 
bes ir civilizacijos padaro, o 
tau neįmanoma tuo pasinau
doti ir palengvinti gyvenimo 
naštą.

Į rengiamas prakalbas nu
eik būtinai pats ir kitus pa
ragink, nes prakalbos tavo 
kolonijoj yra rengiamos tiks
lu suteikti progą tau ir tavo 
kaimynui sužinoti, iš kur ky
la melai ir skurdas. Dčlko tu 
skurde gimei ir skurde mirti 
turi; dėlko tu laikomas šudrų 
luomoje; kada čia kunigas ir 
ponj^s ant tavo sprando už
sisėdęs ir tu, it tas jautis, 
trauki jungą per visą savo gy
venimą ir neturi tiesos nei pa
siguosti, kad tavęs pasigailė
tų. Tau dangaus karalystę ža
da jie duoti, bet patys į dan
gaus karalystę nenori žygiuo
ti. Ir tu įgąsdintas nebūtais 
baubais trauki tyliai atsidusęs 
jungą! Vergijos jungą! Kūno 
ir dvasios jungą !. . .

Rašytojas Cvirka, sugrįžęs 
iš Sovietų Sąjungos, tarp kit
ko, jis matė kaimietį-prasčio- 
ką, darbo žmones, kylant 
aukštyn kultūros laiptais į 
palaimą. Buvęs prieš 20 me
tų caro ir popų-kunigų ver
gas šiandien beveik jau pa
siekė savigarbos ir gerbūvio. 
Pasiliuosavęs sykį nuo tikybi
nio nuodo žygiuoja drąsiai 
pirmyn. O kas tau, lietuvi, 
draudžia pasiekti savigarbos 
ir pagelbėti Lietuvoje savo 
broliams pasiliuosuoti nuo ti
kybinių nuodų ?

Laimingos kelionės, nešėjau 
šviesos žibintuvo masėm žmo
nių !

Pa

palaidotas 
Lukošius, 42 metų 
kuris gyveno 278 
ir turėjo bučernę. 

paliko savo moterį

Eietuviai Šalinas iš Šio 
šaulio Vienas po Kito

Rugsėjo 16 d.
Justinas 
amžiaus, 
First St. 
Velionis
Dorą ir dvi dukteris, Elinorą 
ir Ruth, ir sūnų Justiną. Pri
klausė prie šv. Jurgio Drau
gijos, tapo palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis.

Ukrinas.

Cleveland)) Kronika
Susirūpinkime Daržo B-ve
Jau bus 9 metai kaip čionai 

įsikūrė Piknikų Daržo Bendro
vė, kurios savininkais yra 
kuone visi Clevelando progre
syviai lietuviai. Nes visos 
progresyvės draugijos ir kuo
pos turi įsigijusios nuo vieno 
iki dešimties šėrų kiekviena. 
Yra keliolika ir pavienių, ku
rie turi po vieną ir kelis Še
rus pasipirkę. Per tą ben
drovę, draugijos mano įsigyti 
nuosavą daržą piknikams, kur 
patogioj vietoj ir nors su rei
kalingiausiais patogumais—ko 
Clevelando apylinkėje, ren- 
duojant, negalima gauti.

Pereitą metą buvo sumany
ta, kad bendrovė įsigytų, vie
toj daržo, nuosavą svetainę. 
Iš tikro, esant keliolikai drau-

Dr. A. L. Graičūnas.

nuo 
bet 
da- 
pu-

London. — Anglų fašistai 
mėgino iškelt Vokietijos na- 
zių vėliavų savo masiniame 
susirinkime, Picadilly Cirko 
patalpoj. Daugelis iš publi
kos pasipriešino; ir dėl to 
kilo muštynės, iki policija 
uždarė susirinkimų.

Paskui fašistų priešai su
darė demonstraciją, mar- 
šuodami gatvėmis.

gijų ir tiek daug jaunimo, 
nuosava svetainė ir kliubas1 
būtų labai naudinga ir jeigu1 
visi imtumės už darbo, tas ’ 
visai nebūtų sunku įsigyti, j 
Tik visa bėda yra tame, kad 
nors, kaip viršuj minėta, ben-j 
drove priklauso visiems pro- j 
gresyviams lietuviams, bet tik 
vos keli draugai per tuos per
eitus 9 metus jieškinėjo pa
togios ir prieinamos daržui 
vietos, mėgino išparduoti dau
giau šėrų ir sukelti daugiau 
pinigų.

Ir reikia pasakyti, kad ne- 
kurie iš to mažo 
gų dirbo gana
Bet matant, kad masė draugų 
nekreipia atydos į jų visas pa
stangas įsigyti ką nors nau
dingo, patogaus, pastaruoju 
laiku pas nekuriuos iš to bū
relio draugų 
tis likviduoti 
tuos draugus 
už tai? Visai _ 
kaltos visos draugijos, kad jos 
nekreipia domės į savo įstai
gą ir nesirūpina, kad grei
čiau įsigijus tuos patogumus, 
ką Piknikų Daržo Bendrovė 
yra pasibrėžusi.

Pereitame Bendrovės susi
rinkime nutarta šaukti visuo
tiną draugijų delegatų ir pa
vienių šėrininkų susirinkimą. 
Tame susirinkime turės būti 
prieita prie kokio nors kon- 
krečio veikimo, 
bendrovė ims 
rinkimas įvyks 
vakare, rugsėjo 
draugus Jony lūs, 
lock Rd.

Piknikų Daržo

pasireiškė min- 
bendrovę. Ar 
galima kaltinti 
ne. Už tai yra

nes kitaip 
merdėti. Susi- 

penktadienio
23 d., pas, 
902 Whee-

Bendrovės 
šėrų galima įsigyti ant leng
vo išmokėjimo. Įmokėjus $1, 
paskiaus galima mokėti pagal 
išgalę iki išmokėsi.

D. B. Šerininkas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES-BARRE, PA.

Visų L. L. D. Kuopų ir Kitų 
Organizacijų žiniai

Lapki’ičio 20-tą d. LLD 12-tas 
Apskritys rengia didelę vakarienę 
su programa. Todėl LLD kuopos ir 
kitos lietuvių vietos organizacijos 
prašomos tą dieną susilaikyti su pa
rengimais. — Apskr. Valdyba.

(221-222)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. Moterų susirinki

mas įvyks trečiadienį, rugsėjo 21 d., 
7:30 v. v., 376 Broadway. Baigiant 
vasariniams parengimams ir prade
dant rudeniniui sezonui, turime 
daug svarbių reikalų aptarti, kad 
prisirengus prie žieminio veikimo. 
Todėl visos draugės dalyvaukite 
atsiveskite ir naujų narių. — H.

ir

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 21 d.; LDP Kliube, 408 
Court St., 8 vai. vakare. Malonėkite 
visi dalyvauti ir užsimokėti duok
les. — P. Poškus, Sekr.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo' dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiue vyru.

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

. HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS“ \ 

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Dabar plienine šluota šluojama Japonijos, Vokietijos 
ir kitų šalių šnipai iš valdžios ir pramonės įstaigų So
vietų Sąjungoje. Apvaloma šalis nuo išdavikų.

Ar Sovietų Sąjungoje susekami šnipų—šalies išdavi
kų—vortinkliai turi panašumo į buvusius Jungtinėse 
Valstijose, pasakys jums Prūseikos knyga.

KAINA TIK 15c
Tuojau įsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vertes.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis

Ją galite nusipirkti iš “Laisvės.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y,

Telefonas: JIumboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 if 6—8
Nėra valandų sekmadieniais

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

'Tel. Evergreen 8-7179

GARS1NKITES “LAISVĖJE

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokiu grupių
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom. -

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

ir

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. I 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parom Yra Skaniausi

>

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama, roliąį ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska- > 
niausiu 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Kazys Yushas Šiandien 

Grįžta iš Ispanijos
Brooklynietis lietuvis jau

nuolis Kazys’ Yušas (brookly- 
niečiams žinomas kaipo Ch. 
Young) sugrįžta iš Ispanijos 
šiandien, trečiadienį, 21 rug
sėjo, laivu Ule de France. 
Laivas, tikimasi, pribus W. 48- 
tos gatvės prieplaukon, New 
Yorke, 4-tą valandą po pie
tų. Organizacijų komitetas, 
taipgi giminės, draugai ir ki
ti Ispanijos rėmėjai rengiasi 
pasitikt drg. Young prieplau
koj.

Taip pat tariamasi turėt 
draugišką sutiktuvių pramo
gėlę taip greit, kaip greit bus 
galima. Tėmykite “Laisvėj” 
tolimesnius pranešimus.

Draugas Young išvyko Is
panijon kartu su Vytautu Z- 
blacku 1937 metų pavasarį. 
Virš metus laiko pašventęs 
liaudiečių paramai, Ispanijoje, 
d. Young yra pirmas mums 
žinomas brooklynietis lietuvis 
jaunuolis sugrįžtąs iš Ispani
jos.

Kiti Grįžtantieji
Tuo pat laivu sugrįžta bū

relis kitų karo fronte sunkiai 
sužeistų kovotojų arba devin
toji grupė, kuri paiwezama 
Abrahomo Lincolno Brigados 
Draugų pastangomis po pa
skelbimo specialio vajaus ve
teranų parvežimo lėšoms. • 

Kita, dešimtoji grupė, su
grįš ateinantį šeštadienį, 24- 
tą rugsėjo, laivu Harding. ' 

Tuo pat sykiu Lincolno Bri
gados Draugų organizacija iš 
savo ofiso Paryžiuje gavo se
kamą telegramą: I

s “Penki šimtai sužeistų ką tik 
atvažiavo Paryžiun iš Ispani
jos. Tarp jų yra amerikonai 
ir kanadiečiai. Finansiniai ne
išgalime juos aprūpinti. Tuo
jau reikalinga daugiau pagel- 
bos.”

Daugeliui iš jų, kaip A. L. 
Draugai pažymi, reikalinga 
specialis gydymas, operaci
jos, pasilsis. Dėlto išgalintie- 
ji prašomi dar kartą paaukau
ti tam svarbiam tikslui.

Apart d. Young, šiandien 
sugrįžta sekami newyorkieciai 
veteranai: Bertram Baker
man, Louis Bernstein, Hugh 
Cook, Lenel Dorsky, David 
Drummond, Harry Fisher, 
Harry Hakam. Edward 
Middleton, David N i e d e r , 
Louis Privolos, Ricardo Tria
na, Carlo Tulikainen. Taipgi 
grįžta Oscar Hunter, Barett 
Leavitt, Robert Teske ir Ale
xander McKnee iš Chicagos, 
Charles Meyer ir Leon Cohen 
iš Kalifornijos, Jauko Hauta- 
niemi iš Mass., John Atami- 
an iš N. J., Charles Cronin iš 
Seattle, Philip Rawlins iš Cle- 

j veland.
Laivu Harding, šeštadienį, 

parvežama sekami veteranai: 
Bernard Capadona, Louis 

Kupperman, John Crowley, 
Miron Lemberger ir Jacob 
Sternback iš > New Yorko; 
Alex Gomer ir Charles Rof- 
feld iš Ohio, Chester Stinson 
iš San Francisco, Albert Re- 
zac iš Chicagos, John Putek 
ir Qamil Sheri f iš Gary, ir 
Felipe Rojas Valdes iš Tampa.

Grįžtančius veteranus pasi- 
‘y- tiks Abrahomo Lincolno Bri

gados Draugų ir kitų organi
zacijų delegacijos. V. K. N.

Lietuviu Kalbos Kursai 
Columbia Universitete

Mums praneša, kad Dr. 
Raymond bus Philosophy 
Room No. 505, rugsėjo 26 po 
piet ir rugsėjo 27 iš ryto pa
sitart su norinčiais lankyti lie
tuvių kalbos ir kultūros kur
sus Columbia universįtete.

Pavyzdingas Streikas

Čekoslovakijai Paremi 
Masinis Mitingas

Nesenai susidaręs Čekoslo
vakijai Gelbėt Komitetas skel
bia “Save Czekoslovakia” ma
sinį mitingą spalių 2-ros va
karą, Madison Square Garde- 
ne. Komiteto raštinė randasi 
8 W. 40th St., N. Y.

Kasdieninis Pikietas

[ ‘ Amerikos Aktorių Federaci
ja, 1650 Broadway, N. Y., at
sišaukė chorisčių savo seka-

- S ' mam teatrui. ■
New Yorko vengrai, kurių 

Čia esama 100,000, sako, kad 
j\j broliai čechoslovakijoj rem_r 
šią savo valdžią kovoj prieš 
Hitlerio armiją.

Streikuojanti sunkvežimių 
vairuotojai laikosi labai solida- 

Iriai ir veikliai saugo gara- 
I džius, neduodami trekams nei 
pasijudint iš vietos.

Pirmadienį įvyko streiko ko
miteto, paliestų unijų viršinin
kų ir samdytojų pasitarimo mi
tingas, kurį sujaukė veikiantis 
majoras Morris majoro La 
LaGuardijos patvarkymu. Ta
čiau sutarties nepriėjo ir na
riai nubalsavo už general} 
streiką.

WPA Fed erai io Teatro Pro
jektas vėl stato scenon veika
lą “Prologue to Glory” Ritz 
Teatre, 48th St., N. Y. Persta
toma Abrahomo Lincolno jau
nystė.

Kviečiame Dalyvauti 
Veikalo Skaityme

Ketvirtadienio Vakare, rug
sėjo 22 d., 7:30 vai., “Lais
vės” name, LMS Teatro Ko
misija vykins paskutinį skaity
mą veikalo, kuris ruošiama 
išleisti. Veikalas vadinasi 
“Baudžiavofc Nuotakos,” iš 
baudžiavos laikų, istorinis.

Skaitymas bus viešas. Tea
tro mylėtojai, lankytojai, kri
tikai kviečiami dalyvauti. 
Perskaičius, bus leista išreikš
ti nuomonės, kritika.

LMS CK Teatro Komisija.

Rasta Moters Lavonas
I ---------

Tibbetts Brook Park, Yon
kers, rasta moteriškės lavonas 
sekmadienio rytą. Ant jo yra 
sumušimo žymės. Manoma, 
kad ji kur kitur nužudyta 
bent 36-šiom valandom anks
čiau ir iš auto išmesta minė
to j vietoj.

Nužudytoji iš karto nepa
žinta, bet paskiau patirta, kad 
tai Mrs. Alice Dubossi, gra
žinimo saliono savininkė, 207 
Dyckman St., Bronx.

Patirta, kad jinai trečia
dienio vakarą, nuo kada ji 
nebegrįžo namo, važinėjo su 
Sarkis Hortian, 2360 Wash
ington Ave., Bronx, kadaise 
laikiusiu rakandų apmušimo 
šapą greta jos saliono. Hor
tian, kaip jo žmona pasakoja, 
trečiadienį buvęs labai nervin
gas, išėjęs ketvirtadienio rytą 
ir. nebegrįžęs. Policija jieško 
jo sąryšyje su Mrs. Dubossi 
mirtimi.,, „Manoma, kad galė
jęs nušižudyt.

Automobilistai Atsargesni
Motorinių vežimų komisio- 

nierius Charles A. Harnett 
praneša, kad įvairūs prasikal
timai ir dėl jų bausmės su
mažėjo pirmais 8 mėnesiais 
šių metų. Atėmimai leidimų’ 
ir registracijų siekė 4,133, 
kas reiškia 145 mažiau. Su
spenduota 16,321 arba 1,551 
mažiau. Įrodymų finansinės 
atsakomybės reikalauta iš 6,- 
474 arba 2,224 mažiau perei
tų metų.

Viso (per tą laikotarpį įre
gistruota vežimų 2,512,813— 
padaugėjo 27,534. Įplaukos 
tuo pačiu laikotarpiu buvo 
$44,608,243.86, sumažėjo $2,- 
137,510.63.

Chinijos Liaudies Draugų 
pastangomis įsteigta kasdie
ninis pikietas prie Interna
tional Silk Guild raštinės, 250 
5th Avė., N. Y. Pikietas su
pažindina visuomenę su fak
tais, kad pirkimas šilko pade
da9 Japonijai žudyt chiniečius. 
Sužinoję, demokratiją ir lais
vę mylintis amerikiečiai pasi
žada daugiau nepirkt šilko.

Minėta kompanija rengia 
taip vadinamą “šilko Para
dą,” kad paakstint pirkimą 
šilko, kurio prekyba nupuolė 
dėl boikoto.

Apart pikieto, pas kompa
nijos viršininkus pasiųsta pr- 
ganizacijų delegacija su rei
kalavimais sulaikyt minimą 
paradą.

SLA Pild. Tarybos Suva
žiavimas Nukeltas

Liaudies Teatro Veikla 
Naujam Sezonui

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Liaudies Teatro Komitetas lai
kė savo posėdį. Padaryta ke
letas tarimų, kurie taip pat 
yra sekančio sezono veiklos 
pradžiai. Veikalas “Mirtų 
Vainikas,” kuriam vadovauja 
Jonas Kačergius, bus galima 
vaidinti pradžioj gruodžio. 
Nutarta “Mirtų Vainikas” vai
dinti Lietuviu Liaudies Teatro 
naudai gruodžio arba sausio 
mėnesį.

Kitos didesnes kolonijos, ku
rios norės gero ve i k a) o, gali 
kreiptis į Liaudies Teatrą ir 
užsisakyti veikalą. Be “Mirtų 
Vainiko,” kur dar nevaidino, 
Liaudies Teatras galėtų su
vaidinti “Pusseserę Salomėją” 
ir kitus veikalus—“Praeities 
šešėlį,” “Iš Meilės.”

“Laisvėje” buvo rašyta, kad
SLA Pild. Tarybos suvažiavi-

Pereitas sezonas dar Lietu
vių Liaudies Teatrui pasiliko 
skolingas. Kai kurios organi
zacijos ncatsiteisū nei nuosto
lius, tai yra, padarytas išlai
das ruošiantis prie veikalų, 
nekalbant apie uždarbį. Tos 
organizacijos turėtų pasvars
tyti, kad tolimesnis teatro kul
tūros plėtimas nebus galima 
nešti visai be finansų. Pasi
rūpinkite — atsiteiskite. Or
ganizacijų vardus neminime, 
kurios skolingos.

Protestas Prieš Mėtymą 
iš Namų

Brooklyno mažų namų sa
vininkai pora mėnesių atgal 
susiorganizavę į Home Own
ers Association, kurios patal
pa yra Į86 Remsen St., rug
sėjo 20-tą sušaukė demons
traciją prie Home Owners 
Loan Corp. raštinės, 270 
Broadway.

Mažų namų savininkai pro
testuoja prieš mėtymą iš namų 
už skolas per minėtą korpora
ciją, kuri buvo sutverta neva 
išgelbėt mažų namų savinin
kus nuo išmetimų (foreclos
ures) .

Vakarinė Mokykla
Richmond Hill ir East New 

Yorko, taipgi Jamaica gyven
tojams parankiai prieinama 
yra anglų kalbos vakarinės 
klasės Mokykloj 90, 109th 
St., arti Jamaica Ave., ir 
Old Jamaica High School, 
Union Hall (162nd St.) ir 
Hillside Ave., Jamaica. Moki
na anglų kalbos, sukniasiuvys- 
tės ir panašių dalykų. Baigu
siems išduoda diplomus.

Re gi str a c i j a p i r m a d i en i ų, 
antradienių ir trečiadienių va
karais nuo 7:45 iki 9:45. 
Tais pat vakarais bus ir pa
mokos.

Miesto iždo kontrolieriui 
McGoldrick pasiskundus, kad 
Nepaprastų Taksų Biure ne
tvarka, prisaikdinti 32 nauji 
sąskaitininkai darbui biure.

Užsidegus baltiniams virtu
vėj jų, namų, 130 W. 90th St., 
N. Y., 5 metų Johnny Birgen 
išnešė-išgelbėjo dvi 1 ir 2 me
tų amžiaus savo sesutes.

Oscar Krantz, 833 Fulton 
St., areštuodino du vyrus, ku
riuodu atėję jam parduot mo
terišką ploščių, vieną iš 9-nių 
atimtų gatvėj nuo po partne
rio keliom dienom anksčiau.

Miesto Planavimo Komisi
ja praneša gavus nuo majoro 
LaGuardia laišką, užginantį 
skyrimą 25 milionų dolerių 
statybai ateinantiems metams.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Dėl lietaus ir tirštos mi
glos, pirmadienį, veik sulaiky
ta judėjimas New Yorko prie** 
plauko j. Laivas Queen Mary/ 
su 1,900 keleivių, negalėjo 
priplaukt prie dokų.

T. J. Cotter, Miesto Iždinės 
darbininkas, eidamas miesto 
bildingan su oficialiais doku
mentais, krito ant gatvės prie 
Aukščiausio Teismo bildingo 
ir ten pat mirė.

Mrs. Pauline Curie, 57 m., 
rasta nusinuodijus . gasu savo 
virtuvėj, 570 E. 137th St., 
Bronx.

Dr. Herman Mendlowitz 
88 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak, 
NEDELIOMIS 

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto 

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

mas ’ įvyks rugsėjo 19 d. Jis 
buvo šaukiamas ant tos die
nos, bet paaiškėjo, kad šią 
savaitę SLA centre tiria kny
gas ir kitus dokumentus Pa. 
valstijos draudimo departmen- 
to egzaminieriai. Todėl SLA 
Pild. Tarybos suvažiavimas 
nukeltas, bene, į spalių mėne
sio 17 d. Jis gal būt bus 
Pittsburghe.

Pasiekusios mus žinios skel
bia, kad SLA Pild. Taryboj 
einąs gan griežtas pasidalini
mas dėlei SLA centro iškėli
mo. Du Pild. Tarybos nariai, 
dr. Vinikas ir adv. Bagočius, 
norį centrą kelti į “blofo na
mą,” kuriuo dabar vadinamas 
atremontuotas buvęs “Vieny
bės” namas, o kiti tam prieš
tarauja, sakydami, kad SLA 
Centras turėtų būti Pittsbur
ghe, kadangi jis ten turės 
anksčiau ar vėliau būti nu
keltas.

šiame Lietuvių Liaudies Te
atro Komiteto posėdy j pada
ryta pasikeitimai valdyboje. 
Adelė Rainienė yra dabartinė 
Lietuviu Liaudies Teatro pir
mininkė. V. Bovinas išrink
tas sekretorium vieton buvusio' 
P. Baranausko. Iždininku pa
siliko M. Stakovas.

Baranauskas, kuris daug 
dirbo prie L. L. Teatro kaipo 
sekretorius ir šiaip darbuoto
jas,—veiks ir toliaus kaipo ak
torius ir darbuotojas.

Valdyba kviečia visus mū
sų narius ir simpatikus pra
dėti darbuotis budavojimui ir 
auklėiimui L. L. Teatro orga
nizacijos ir vaidybos.

V. Bovinas, LLT Sekr.

Gaisras New York Journal 
and American spaustuvėj, 
419 Water St., N. Y., sunai
kino $75,000 vertės popieros.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 55 kp. susirinkimas Įvyks 
trečiadieni, rūgščio 21 d.. 8 v. v. ša- 
nalo-Vaiginio salėjo, 147 Thames St. 
Prašome visų narių dalyvauti, nes 
orui atvėsus reikės praplėsti mūsų 
įtikimas. — Sekr. P. V. (220-221)

PA JIEŠKO JIMAr

Įvyko Vestuvės

Newark N. J.
Pirmadienį, d. T. Stočkienė 

pasidavė sunkiai operacijai. 
Jinai tik ką sugrįžo iš Lietu
vos savaitė laiko atgal. Randa
si St. Michaels Ligoninėj, Pligh 
St., Newarke. Lankyti ją gali
ma kasdien nuo 2—4 vai. p. p. 
ir 7—8 v. v.

Drg. Stočkienė yra pasižymė
jusi kaipo veikli Sietyno Cho
ro narė ir žymi scenos mėgėja. 
Būtų ligonei daug ramiau, jei
gu jos draugai ir draugės ap
lankytų ją. Rep.

Brownsvillej Jieško Padegėjo
Brownsvillej pereitą pirma

dienį, netoli viens nuo kito, 
padegta 9 namai anksti rytą 
ir vienmarškiniai gyventojai 
išvyta iš namų 343, 345 ir 347 
Osborn St. Kiti gaisrai užkur
ta ant Dumont Ave., Watkins 
ir Bristol Sts., taipgi ant 
Chester St. ir Thatford ir 
Rockaway Avės. Gaisrai greit 
užgesinta ir gyvybių nepaėmė, 
tačiau padaryta daug nuosto
lių.

Nužiūrima, kad apylinkėj 
esąs alkoholikas, kuris, įsigė
ręs, įgauna nesuvaldomą norą 
padeginėt.

Sekmadienį, rugsėjo 17-tą, 
įvyko vestuves Jos e p h i n e 
Abazoriūtės ir Anthony Kai
rio. Abu iš Woodhaven, L. 
T. Vestuvių pokilis įvyko 
Grand Paradise svetainėje, 
dalyvavo daug svečių. Jauna
vedžiai apsigyvens Woodha- 
vene. Linkime jiems daug 
laimės ateityje.

“L.” Rep.

Pajieškau kambario pas ramius 
lietuvius. Norėčiau gauti valgius na
muose ir kad būtų prie gerų komu
nikacijų. Norėčiau, kad kambarys 
būtų garu šildomas. Prašau rašvti 
sekančiu antrašu: Ed. Dobilas, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(220-222)

PARDAVIMAI
Bar ir/Grill restauraciia, * labai 

geroje \netoje. Restauraciia nauja. 
Kaina labai pigi. Priežastis parda
vimo yra savininko nesveikumas. 
Atsišaukite bile laiku šiuo antrašu: 
470 Union Ave.. Brooklyn, N. Y.

(216-221)

Gera Pradžia
Kings County komunistai 

padarė gerą pradžią Komu
nistų Partijos finansinėj kam
panijoj. Pereitą savaitę ap
skričio komitetas pridavė $4,- 
100, pakeliant visą sukeltą 
sumą iki $6,560. Kvota yra 
$62,000.

M. Aluchi norėjo Coney Is
lande pasimaudyt pereitą sek
madienį, bet šaltam vandenyj 
suėmė skausmai. Jį .išgelbėjo 
George Larkin, kuris su visais 
drabužiais šoko jį gelbėt.

Brooklyno vaikų prieglau
dos įnamių A. Gibson ir Ed. 
Maston vestuvių svečią, taipgi 
buvusį įnamį Peter Karbiner 
kaž kas užmušė ar pats kris
damas užsimušė prie įstaigos 
namų, 141 S. 3rd St., kur bu
vo vestuvės.

Jei nori parduot—garsinkis 
“Laisvėje.”

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktoriui
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4885

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

4

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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 aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

ra

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
K /

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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




