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Anglija nereikalausianti su
grąžinimo Lenkijai tų kraštų, 
kuriuos Sovietų Sąjunga iš
laisvino iš po ponų jungo. Ir 
“lenkų valdžia” taipgi sutin
kanti nebereikalauti atgal 
Baltgudijos ir Vakarinės 
Ukrainos, kai karas pasibaig
siąs.

Gal ir ponai proto įgaus ir 
sumažins savo apetitus, ypa
tingai, kai žino, jog vis tiek jų 
išlaisvintų kraštų nebegaus.

Bet kodėl tada ta pati An
glija ir ta pati “lenkų val
džia” grūmoja Lietuvai atė
mimu Vilniaus krašto? Dar 
kartą tos vyriausybės turės 
apsiversti ir dar vieną atsiža
dėjimą padaryti.

Vilniaus kraštas taip sau
gus, kaip saugi Baltgudija ir 
Vakarinė Ukraina. Lietuva 
dabar nebe viena. Praėjo tie 
laikai, kuomet Pilsudskiai ir 
Hitleriai galėjo ją žaginti. Už 
Lietuvos nugaros dabar stovi 
galinga Sovietų Sąjunga.

Tegul to nepamiršta visi 
Charwatai ir Chamberlainai.

Pabaltijos kraštai apsigyni
mo sutarties laimėjimais jau 
pradėjo džiaugtis. Lietuvos 
prekyba su Sovietų Sąjunga 
padvigubėja, o Latvijos pre
kyba su Sovietais net patrigu
bėja. Ekonominis liaudies gy
venimas tuojau paskaistės.

Amerikos žibalo pramonė
je tebeina baisus aikvojimas. 
Apskaitoma, kad kasmet su
naikinama per bilioną dolerių 
vertės žibalo. Tai visai nerei- 

* kalingi nuostoliai. Gamybos 
i pagerinimas tuos nuostolius 

prašalintų. Bet kapitalizmas 
nepasirūpina. Kol žemės gel
mėse yra žibalo, tai jį siurbia 
be jokios atodairos ir pelnus 
kraunasi.

Kol kas Chiang Kai-shekas 
nesvyruoja ir Japonijai nepar- 
siduoda. Chinijos armijai pra
deda sektis. Ji dabar geriau 
ginkluota ir išlavinta. Sovietų 
šalis chiniečiams labai daug 
gelbsti.

Japonai jieško išdavikų chi- 
nų eilėse. Tą permato ir 
Chiang Kai-shekas. Paskutinė
je savo kalboje jis prižadėjo 
gaudyti pardavikus ir bausti, i

“Laisvės” va.fus dar neįsi
siūbuoja, kaip reikia. O va
jaus pasisekimui sąlygos labai 
geros. Ir oras nebe per karš
tas. Jokio pasiteisinimo nie
kam nebeliko.

Lietuvių susidomėjimas svie
to reikalais dabar labai dide
lis. Jie jieško žinių ir tiesos. 
“Laisvė” juos visus tuomi ap
rūpintų, jeigu jie ją skaitytų. 
Deja,.niekas jiems dienraščio 
nepasiūlo ir neužrašo.

Štai darbas visų laisviečių— 
senųjų “Laisvės” skaitytojų. 
Atskiri vajininkai, tie keli pa
siryžėliai, kiekvieno nepama
tys ir prie kiekvieno neprieis. 
Čia reikia didelės talkos. Rei
kia tūkstančių darbo.

Būtų ir gražu ir prakilnu, 
jeigu kiekvienas senas skaity
tojas gautų nors vieną naują 
skaitytoją. O kiekvienas tą 
padaryti gali visai nesunkiai.

Iš SOVIETŲ DERYBŲ SU 
SUOMIJA

• Maskva, spal. 24.—Nepa
tvirtintai pranešama, jog 
Sovietai norį, kad Suomija 
(Finija) pervestų jiem tris 
mažasj bet kariniai svar
bias salas netoli Kronštadto 
ir prisiimtų Sovietus į ben
drą kontroliavimą Alando 
salų.
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a
SAKOMA, KAD SOVIE
TAI PARĖMĘ LIETUVĄ 

ŠIUO KLAUSIMU
‘ Ryga.— “Iš patikimų šal
tinių” pranešama, kad Lie
tuva ir Vokietija “veda 
rimtas derybas dėlei viso 
Klaipėdos uosto perleidimo 
Lietuvai penkias dešimt 
penkiem metam. Sakoma, 
kad greitu laiku galėsiąs 
būt paskelbtas susitari
mas,” kaip rašo New York 
Times korespondentas iš 
Rygos.

Manoma, jog Sovietai da
rė įtakos Vokietijai, kad ji
nai pervestų Klaipėdą Lie
tuvai.

Vokietija kelios savaitės 
atgal pradėjo ardyt savo 
tvirtumas Klaipėdoje; tai 
gal ir tas liudijąs, kad na
ziai bene tik rengiąsi sugrą
žint Klaipėdą Lietuvai. O 
kai praeitą pavasarį Vo
kietija atėmė Klaipėdą iš 
Lietuvos, tada naziar visu 
smarkumu puolėsi kariškai 
aptvirtint Klaipėdą.

(Šis pranešimas, tačiau, 
nepatvirtintas.)

Prakalbos apie Lie 
tuvą ir Vilnių

f

ir

Sovietų Laivyno Sto
vykla Palangoje?

Tallinn, Estonija. — Ma
noma, kad Sovietai įsteigs 
savo karo laivyno stovyklą 
Palangoj, pagal tarpsavinės 
pagalbos sutartį su Lietu
va, kaip praneša N. Y. Ti
mes korespondentas O. D. 
Tolischus.

Sovietų Palankumas 
Lietuvai

Jis, be kitko, pažymi, jog 
Sovietų sutartis su Lietuva 
yra palankesnė Lietuvai, 
negu Sovietų sutartys su 
Estonija ir Latvija. Nes 
Sovietai davė Lietuvai Vil
nių su apskričiais, o Estoni
ja ir Latvija negavo iš So
vietų jokių žemių nei mies-

Tas pats korespondentas 
rašo, kad Sovietai įsteigsią 
savo laivyno stovyklas Lie
pojoj ir Ventpilv (Vinda- 
voj), pajūrio artilerijos sto
tį tarp Pitrags ir Ventnilio 
ir lėktuvų stovyklas, sutar
tose vietose Latvijoj.

Anglai Spėja, kad Ją 
Lėktuvai Sunaikinę 2 

Nazių Submarinus
Mi London. — Anglijos ' la

kūnai pranešė, kad jie už
puolę vieną vokiečių subma- 
riną šiaurinėje Jūroje, o

Haverhillio, Lowellio
Našvės -Lietuviams

Pabaigoj savaitės R. 
žara sakys prakalbas apie 
Lietuvą ir Vilnių šiose vie
tose:

Spal. 27 d. Haverhill, kitą Atlanto Vandenyne; 
Mass., Kliubo Svetainėje,!paleidę oro bombas į sub- 
324 River St.; pradžia 7:30 marinus, ir po to submari- 
vai. vlakaro. nai staiga panirę po vande-

Spal. 28 d. Lowell, Mass.,; “u; tada, anglų lėktuvai 
L. D. Kliubo Svetainėj, 338 
Central St.; pradžia 7:30 v. 
vakaro.

Spal. 29 d. Nashua, N. H., 
O’Donnell Svetainėj, 
High St.; pradžia 2 * v. 
pietų.

Paminėtų miestų ir apy
linkių lietuviai kviečiami 
atsilankyti į prakalbas, o 
išgirsite daug svarbių ži
nių.

nai staiga panirę po vande-

20
po

Raudonarmiečiai Atsivežė 
Jodžius ir Spaustuves į 

Stovyklas Estonijoj
Tallinn, Estonija. — So

vietų raudonarmiečiai, jū- 
rįninkai ir lakūnai, atsi- 
kraustydami į sutartas vie
tas Estonijos salose ir ki
tuose punktuose, atsigabe
no judamųjų paveikslų ro
dymo prietaisus ir -įrengi
mus savo spaustuvėms te
nai.

Į judamuosius paveiks
lus, rodomus raudonarmie
čiams, kai kur jau įleidžia
ma ir estonų publika.

dar paleidę bombų, taiky
dami į tuos submarinus; ir 
vienoj vietoj įvykus didelė 
eksplozija po vandeniu, o 
kitoj pasirodę kokie tai 
tamsūs daiktai ir oro bur
bulai; buvę matyt ir iš
plaukusio viršun aliejaus. 
Taip sakė vieno anglų lėk
tuvo vairuotojas, o kito 
šaulys.

Anglijos oro ministerija, 
todėl, paskelbė, jog “mano
ma.” kad jos lėktuvai tą 
pačia dieną “sunaikinę” du 
Vokietiios submarinus.

(Žymėtina, jog nazių sub
marina i kartais vartoja 
prie^aulę-kamuflaža: tyčia 
paleidžia viršun kiek alie
jaus arba išpučia oro bur
bulus, kad priešai manytu, 

, būk submarinas jau “sunai
kintas” ir liautųsi jį bom
bardavę arba gaudę, 
tarpu submarinas po 
deniu plaukia savais 
liais.)

TŲ PRIEPLAUKĄ MURMANSKĄ
Anglija Užgrobė

Washington. — Kongre- teriją, kad jinai vis atidė- 
smanas M. Dies pareikala- bojus ir nenorėjus patrauk- 
vo, kad Jungtinių Valstijų ti į teismą Earlą Browderį, 
vyriausybė trauktų į teis- Komunistų Partijos genera- 
mą Komunistų Partiją ir lį sekretorių, 
visas organizacijas, “kurias 
jinai kontroliuoja.” Dies, 
p i r m i n inkas kongresinės 
komisijos, neva tyrinėjan
čios “prieš-amęrikinius ju- mais vardais išsiėmęs Ame- 
dėjimus,” lošė, būk jis be- 
pusiškas. Todėl jis, nors 
būdamas fašistų pakalikas, 
tačiau, dėl neva “bepusiš- 
kumo,” sakė, kad valdžia 
turėtų pradėt veikt ir prieš svetimvardžiais pasportais 
nazių organizaciją Bundą. į keliavęs į užsienius.

Bet visos Dieso atakos' Pašauktas į Dieso komi-;
buvo atkreiptos prieš Ame- siją, dr. H. F. Ward, pirmi- nius, užgrobiamus iš Ame
rikos komunistus ir jų pri- ninkas Amerikiečių Sąjun- rikos laivų, kaipo bepusiš- 
tarėjus. Dies vadino juos gos dėlei Taikos ir Demo- k°s šalies.

Pagal Dieso reikalavimą, 
dabar Browderis buvo areš
tuotas New Yorke, kad 
1921. ir 1927 m. jis sveti-

rikos pasportus keliaut į 
užsienius. Bet ir patys fe- 
deraliai prokurorai New 
Yorke nemėgina kaltint 
Browderį, kad jis su tokiais

Į Amerikos Laivus
Washington. — Anglija; 

yra suėmus keturis ar pen
kis Jungtinių Valstijų lai
vus. Sako, kad jie vežę reik
menis į bepusiškus kraš
tus, bet,, girdi, tie reikme
nys paskui būtų persiųsti iš 
tų kraštų į Vokietiją.

Pagal tarptautines karo 
teises, tai Anglija turėtų 
užmokėt už tokius krovi-

ANGLIJAI
Maskva. — Vienas Vokie

tijos šarvuotlaivis sugavo 
i Amerikos prekinį laivą “Ci
ty of Flint,” 4,963-jų tonų 
įtalpos, ir atsivarė jį į 
šiaurinę Sovietų prieplauką 
Murmanską, Kolos Įlan-

“svetimos šalies agentais, 
kurie nėra užsiregistravę 
kaipo tokie,” pagal Ameri- 

i kos įstatymą.
Dies kaltino Jungtinių 

Valstijų teisdarystės minis-

kratijos, be kitko, pareiškė, 
kad Diesas stengiasi pa
smaugti pilietines žmonių 
teises.—Dr. Ward yra pro
fesorius Union Teologinės 
Seminarijos New Yorke.

Karinė Sovietu Komi
sija Kaune dėlei Ben

dradarbiavimo

Tuo 
van- 

ke-

ka
nu-

Reno, Nev. — Buvęs 
pitonas N. A. Webster 
šovė savo žmoną, jos slaugę 
ir pats nusišovė. Jis buvo 
60 metų.

BLOGAI ATSILIEPIA PREZID. ROOSEVELTUI 
MALDA UŽ KARO LAIMĖJIMĄ ANGLIJAI

Washington.— Demokra- kodėl prez. Rooseveltas po 
tas senatorius^Clark peikė pamaldų nusifotografavo su 
pamaldas, kuriose preziden
tas Rooseveltas dalyvavo 
praeitą sekmadienį episko- 
palu bažnyčioj, Hyde Par
ke, N.

tuom kunigu?

AMERIKOS VALDŽIA 
NEKLIUDO ŠIO ANGLI

JOS AGENTO

Kaunas. — Atvyko Sovie
tų karinė komisija trauki
niu iš Minsko tartis su Lie
tuvos karine vyriausybe 
apie Raudonosios Armijos 
ir Lietuvos kariuomenės 
bendradarbiavimą pagal 
Lietuvos tarpusavio apsigy
nimo sutartį su Sovietais.

Tas laivas, priklausantis 
Jungtinių Valstijų Jūrinin
kystės Komisijai , gabeno 
Anglijai traktorius, grūdus, 
vaisius, odas ir vašką.

Naziai atplukdė “City of 
Flint” po savo vėliavą į 
Murmanską. Sovietų vy
riausybė sulaikė šį laivą ir 
internavo visus vokiečius jo 
įgulos narius, 18-ką vyrų. 
Jie buvo perėję nuo nazių 
šarvuotlaivio į “City of 
Flint,” kaipo nauji jūrinin
kai šio amerikinio laivo. ’ 
Dar nėra žinios, kur randa
si amerikiečiai jo įgulos 
nariai.

AMERIKA NEŽADA 
PROTESTUOT

Washington. — Praneša
ma, jog Amerikos vyriausy* 
bė neprotestuos, kad naziai

Sovietinės komisijos pirmi- užgrobė šios šalies laivą
ninkas yra Raudonosios Ar
mijos komandierius Kova
levas.

Sovietų delegatus pasiti
ko generolas Pundziavi- 
čius, galva generalinio Lie
tuvos štabo; gen. Adamke-

. Tose pamaldose 
kunigas Fr. R. Wilson gar
siai meldėsi, kad Dievas su
stiprintų Anglijos karalių 
Jurgį VI, idant Jurgis “nu
kariautų ir nugalėtų visus 
savo priešus. --Šią maldą p-aran prįeš Vokietija. Bet vičius, Kauno kariuomenės 
kunigas garsiai skaitė is 
kanadiškės episkopalų-ang- 
lų maldaknygės, kad ir pa- 
rapijonai sykiu taip mels
tųsi.

Senatorius Clark užreiškė Lenkijos “finansų ministe- 
senate, jog Amerikos “vai- rija” pasakoja, kaip lenkai 
dininkai turėtų vengt tokių su 70 tonų aukso pabėgo iš 
atsitikimų, kur atrodo, kad 
jie pritaria vienai ar antrai 
kariaujančiai pusei Euro
poj.” O iš Roosevelto daly
vavimo tose pamaldose dau
geliui atrodė, kad jis yra 
Anglijos šalininkas prieš 
Vokietiją.

“Tokiu laiku, kaip da
bar,” sakė senatorius Clark, 
“neturėtų būt skaitoma 
maldos iš (Anglijos) kara
liaus maldaknygės; geriau 
būtų, kad mes imtume pa
vyzdį iš William sburgo 
(Va.), kur kunigas seniau
sios bažnyčios Jungtinėse 
Valstijose išskuto iš Anglų 
Maldaknygės žodžius: ‘Die; 
ve, apsaugok karalių,’ o jų 
vietoj įrašė: ‘Dieve, apsau
gok Jungtinių Valstijų pre
zidentą’.”

Demokratų senatorių va
das Barkley aiškino, jog 
prez. Rooseveltas nežinojęs, 
kad kunigas balsiai skaitys 
tokią maldą bažnyčioj.

Bet kai kas iš ąenatorių 
pastebėjo, kad jeigu Roose- 
veltui nepatiko ta malda už 
karo laimėjimą Anglijai, tai įvykus per gaisrą.)

Washington. — Atvykęs 
A. D. Coopęr, buvęs Angli
jos karo laivyno ministeris, 
agituoja, kad Amerika eitų

valdžia nekliudo šio Angli
jos imperialistų agento.

Paryžius. Čionaitinė

Varšavos nuo nazių, išga
bendami tą auksą trokais 
ir traukiniais į Paryžių.

RADIATORIŲ GARAS 
UŽTROŠKIN0 4 KŪDI

KIUS LIGONINĖJE

“City of Flint,” kaipo ve
žusį Anglijai daiktus, ku
riuos Vokietija vadina ka
rine kontrabanda. Tokius 
daiktus Anglija taip pat 
laiko kontrabandiškais, jei
gu mato, kad jie gali patekt 

; Vokietijai. Amerika praei- 
komandierius, ir kiti aukš- tame pasauliniame kare 

juos irgi skaitė kontraban
da.

i ti Lietuvos armijos oficie- 
! riai.

Žinios iš Lietuvos
Paskola Vilniaus Krašto 

Reikalams
Kaunas, spalių 22 d.— 

Perėmimas nualinto Vil
niaus Krašto tuojau reika
lauja iš valstybės iždo iš
laidų, kurios normaliam 
biudžete nenumatytos. Tam 
reikalui Lietuvos seimas 
priėmė 50 mil. paskolą, ku
ri vadinsis Vilniaus Pasko
la.

Ottawa. — Kanados val
džia uždraudė įgabent žur
nalą “Soviet Russia To
day,” kuris leidžiama^ New 
Yorke.

Laisve Sovietų At
vaduotiem Žmonėm

Perth Amboy, N. J.— 
Nuo pratrukusio garo iš ra- 
diatorio užtroško Generalė- 
je Ligoninėje keturi nauja
gimiai kūdikiai, du berniu
kai ir dvi mergaitės.

Radiatoriai taip buvo iš
rūdiję ir išgedę, kad slau
gės juos plasteriais aplipi- 
nėdavo, o kai kada nuim
davo plasterius ir paleisda
vo vidun garą, idant kam
bariai greičiau užšiltų.

Miestinis tyrinėtojas-ko- 
roneris, tačiau, išdavė ra
portą, būk tai buvus “ne
išvengiama nelaimė.”

Tuo laiku ligoninėje gulė
jo ir motinos dviejų žuvu
sių kūdikių.

(Iš karto buvo klaidingai 
pranešta, kad ši nelaimė ORAS. — Šį ketvirtadienį

> i būsią lietaus.

Naziai Nuskandino Švedų 
Laivą Arti Anglijos

Copenhagen, Danija. — 
Pranešama, kad vokiečių 
submarinas torpedavo ir 
nuskandino prekinį Švedi
jos laivą “Albania,” arti 
Grimsby, Anglijos. Laivas 
buvo 1,241-no tonų įtalpos. 
Du jo jūrininkai žuvo, o 
18 išgelbėta.

London. — Vis mažai kas 
veikiama karo fronte tarp 

i Francijos ir Vokietijos.

Lwow, Vakarinė Ukrai
na. — Dar skaitliuojama 
balsai gyventojų šio krašto, 
kurį Sovietai atvadavo nuo 
Lenkijos. Steigiamojo seimo 
rinkimuose praeitą sekma
dienį, Sovietai davė visiem 
lygią teisę balsuoti, ne tik 
darbininkams ir valstie
čiams, bet ir kunigams, 
d v a r i n inkams, pirkliams, 
fabrikantams . ir vienuo
liams. Į vieną balsavimų 
būdelę, pavyzdžiui, suėjo . 
ir balsavo net 60 minyškų.

Išrinktas seimas spręs, ar 
tas. kraštas prisideda prie 
Sovietų Ukrainos ar liekasi 
visai nepriklausoma respub- 
lika. I

Panašūs rinkimai įvyko 
ir atvaduotoj nuo Lenkijos 
Vakarinėj Baltarusijoj.

u
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Vargu, Ar Iš To Kas Išeis, 
į). Jankauskai!

Philadelphietis p. Z. Jankauskas rašo 
straipsnį “Vienybėje” (laidoj iš spal. 21 
d.). Jis rašo apie Lietuvos-Sovietų Są
jungos sutartį. Pono Jankausko nuomo
ne, Lietuva “geriausiai padarė, pasira
šydama su Sov. Sąjunga abiejų naudai 
paktą.” Reikia priminti, kad p. Jankaus-* 
kas yra vienas tautininkų, kuris jau se
nai savo nuomonę per spaudą teiškė, 
kad Lietuva turi glaustis prie Sovietų 
Sąjungos. Mums teko cituoti jį apie porą 
kartų. Mes tuomet sakėme ir dabar pri
pažįstame, kad p. Jankauskas tuo atžvil
giu buvo ir yra teisingas.

Ten pat rašytojas nurodo, kad “Len
kijai (vadinasi, buvusiems Lenkijos val
dovams.—“L.” Red.) stokavo šalto ir 
rimto proto logiškiems išskaičiavimams, 
kur Lenkija šiandien atsidūrė? Lenkija 
galėjo savo mirties išvengti, jei būtų va
dovavusi sveiku, šaltu protu ir logišku 
išskaičiavimu, kaip Lietuva padarė dėl 
Klaipėdos krašto. Greičiaus šiandien ir 
Lenkija būtų palikus Europoj kaipo val
stybė ...”

P-nas Jankauskas pataria Amerikos 
Lietuviams nuo šio laiko šaltai ir rimtai 
užsilaikyti. Jo paties žodžiais:

“Taigi nuo šio laiko, kaip pavieni ra
šytojai, taip Amerikos lietuvių spaudos 
redakcijos, turi imtis daugiau rimtumo 
j atliktą dalyką žiūrėti, susilaikyti nuo 
piktos valios ir norų, kad neerzinti ir nc- 
darkyti santykių, kuriuos tėvynė Lietu
va su savo didžia kaimyne sudarė.”

Pasakyta labai gražiai ir aiškiai. Deja, 
tas pats laikraštis, kuriame minėtas 
Jankausko straipsnis tilpo, elgiasi kaip 
tik priešingai. Tiesa, jo redaktorius yra 
pro-hitleristas. Jis andai pareiškė noro, 
kad Lietuvą “globotų” Hitleris (ir kad 
jis ją, aišku, naudotų karui prieš Angli
ją). Dėlto “Vienybė” patapo tokia ne
rimta. Dėlto jos redaktorius įpuolė des- 
peracijon ir jo sielojimuisi galo nesima
to.

Tik tegu skaitytojas meta žvilgsnį į 
tai, kas žemiau seka:

Leidžiasi saulelė, baigiasi diena! 
Po letena rusų visa Lietuva. 
Vilniaus kalneliai, sveikiname jus 
Stalino kareiviai ruošia mums kapus. 
Mūsų vadai narsūs vedė mus kovon, 
Bet patys nubėgo jie skubiai Maskvon. 
Vilniaus kalneliai, sveikiname jus, 
Mes išsidainavom Vilniuje kapus.

Šitoji “poezija” tilpo “Vienybės” 
doj iš spal. 23 d., tuojau, kai .buvo 
sirodęs anas p. Jankausko rašinys. Tie
sa, “poezija” įdėta neva juokų skyriuj, 
bet dalykų tas neatmaino.

Ką gi ši “poezija” parodo? Vitaičio. 
bendradarbis sako, kad jis ‘išsidainavo 
Vilniuje kapus.” Kam tie kapai? Kapai 
gali būti tik tiems, kurie buvo pro-na- 
ziai, kurie geidė Lietuvai nelaimės, ku
rie norėjo, kad Lietuva būtų Hitlerio 
pavergta, jo “globoj.”

Taigi atrodo, kad p. Jankausko sveiki 
patarimai “Vienybei” neprilipo. “Vieny
bė” kaip buvo nerimta, kaip plepėjo nie
kus, taip juos tebeplepa.

Mums neįstabu, kad Vitaitis sp savo 
bendradarbiais taip negudriai elgiasi, 

j kad jis tuo būdu paneigia visą Lietuvos 
į tautą. Mums įstabu tik tas, kad dar yra 

saujelė žmonių, kurie su tuo laikraščiu, 
katrame telpa, toki plepalai, žeminą tau
tą, dar vis skaitosi!

i

lai-
pa-

Argi Tai Bus Anglijos Darbelis?
Vokietijos' propagandos ministeriš 

Goebbelsas tvirtina, kad “Athenia” lai
vas buvo nuskandintas pačių anglų tiks
lu, idant sukėlus Amerikos žmonių opi
niją prieš Vokietiją, Mat, “Athenia” lai
vu važiavo amerikiečių pasažierių. Tai
gi anglai, pasak Goebbelso, nuskandino 
savo laivą ir suvertė kaltę ant Vokieti
jos, kad tuo būdu suerzinus Amerikos 
žmones.

Kai tik karas prasidėjo, tai mes sakė
me, jog šiuo metu, t. y. per karą, su žinių 
apie karą įvertinimu turime būti labai 
atsargūs, nes tos žinios bus tokios, ko
kias praleis vieno ar kito krašto karo 
cenzūra. Kitais žodžiais, tos žinios bus 
kariaujančių šalių propaganda.

Tą patį galime pasakyti ir apie “Athe
nia” laivo nuskandinimą. Abu kraštai— 
Anglija ir Vokietija—bando apie tai ži
nias paduoti tokias, kokios joms patinka.

Tačiau, kad Anglijos imperialistai ga
lėjo “Athenią” laįvą nuskandinti,—tiks
liai ar ne tiksliai,-Uabai galimas daiktas. 
Mums nesinorėtų tikėti, kad “Athenią” 
laivą būtų skandinę vokiečiai. Atrodo, 
kad Hitleriui šiandien neapsimoka pyk- 
dinti Jungtines Valstijas. Pagaliau, ir 
amerikietis Gustavas A. Andersonas, ku
ris “Athenia” laivu plaukė ir išsigelbėjo, 
pareiškė, jog “Athenia” laivas buvo nu
skandintas ne vokiečių submarine.

Mes vieną žinome: daro visokias pro
vokacijas Vokietijos naziai, bet jąsias 
daro ir anglai. Anglijos imperialistai yra 
taipjau provokacijų meisteriai, kai tosios 
provokacijos eina jiems naudon.

Iš to, ką mes čia pasakėme, išvada iš
plaukia ta: turime būti labai atsargūs 
su visokiom žiniom. Nesiduokime išpro
vokuojami. Amerikos žmonės tūri imti 
viską šaltai ir apgalvotai ir tuomi turi, 
aišku, saugotis, kad Europos imperialis
tai neįtrauktų ir mūsų krašto į tą kru
viną žmonių skerdynę.

: Sanatorinė Pagalba Vaikams 
Sovietų Sąjungoj

“Vilnis” Apie Provokacinių 
Gandų Fabrikantus

Chicagos lietuvių laikraštis “Vilnis” 
rašo:

“Kalviai melagiai dirba rankoves pasi
raitoję ir ištempę liežuvius. Melų fabri
kai dirba viršlaikį. Ta melagių skleidžia
ma propaganda jau palietė Baltijos vals
tybes ir jų naujai nustatytus santykius 
su Sovietų Sąjunga.

“Labai aišku, kas inspiruoja tą pro
pagandą. Tai Anglijos ir kitų valstybių 
reakcininkai. Iš skiedros jie vežimą pri
skaldo. Teisingas žinias slepia, o netei
singas žinias skleidžia visais prieinamais 
būdais.

“Štai pavyzdis: Sovietų jūrininkai vyk
sta Estijon, kad bendrai su Estijos ka
riuomene saugot toj šalyj taiką ir už- 
tikrint jos saugumą. Sovietų jūrininkai 
vežasi su savim daug knygų. Rodosi, iš 
to galima tik pasidžiaugti. Bet, melagiai 
tuč-tuojauš paleidžia burbulą: Estijoj 
tuoj bus Sovietų valdžia!

“Du žymiausi estų dienraščiai (abudu 
buržuaziniai) ‘Peevalekt’ ir ‘Uusi Esti’ 
duoda tinkamą atsakymą tiems mela
giams.

“ ‘Uusi Esti’ rašo: Tie gandai apie Es
tijos ir Latvijos sovietizaciją yra tyčia 
skleidžiami. Jie neturi jokio pagrindo. 
Tie gandai skleidžiami tuo tikslu, kad 
sugadinti gerus santykius tarp tų dviejų 
valstybių ir Sovietų Sąjungos.

“ ‘Uusi Esti’ teisingai pažymi, kad tuos 
gandus skleidžia užsienio klikos. Juk to
kioj Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoj pilna 
anglų, francūzų ir lenkų diplomatų. Aiš
ku savaime, jog jie ir naktį nemiega, kad 
tik kuo daugiausia paskleidūs anti-so- 
vietinės propagandos.

“Kuomet visa Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos spauda (o ji juk yra ne, sovietine, 
bet buržuazinė) • užgiria padarytas su
tartis, kuomet už tas sutartis pasisakė 
visi tų valstybių vyrai, kuomet gėrai ži
noma, kad tų valstybių liaudis, o ypač 
darbininkų klasė, pilniausia užgiria tas 
sutartis, tai provokacinių gandų sklei
dėjai jaučiasi visiškai izoliuoti. Jie bes- 
pėkiąi, pamatas išslydo jiems iš po kojų. 
Jiems niekas kitas neliko: meluoti ir 
dar daugiau meluoti.

“Stambiausias buržuazinis laikraštis 
Estijoj ‘Peevalekt’ sako? ‘Sovietų karėk

V alkų Sanatorijos

Sovietų Sąjungoje daug dė- 
• mesio kreipiama į vaikų svei

katos apsaugą. Sovietų vy
riausybė yra pasistačiusi sau 
tikslą: “parengti fiziniai svei
ką ir stiprią komunizmo kū
rėjų pakaitą.-”

Sveikatos komisarijatas, ku
riam yra pavesta šitą uždavi
nį vykdyti, turi specialius mo
tinos ir kūdikystės ir vaikų 
sveikatos apsaugos skyrius.

Motinos ir kūdikystės ap
saugos skyriai sprendžia visus 
klausimus, susijusius su auk
lėjimu ir vaikų iki 3 metų 
amžiaus sveikatos apsauga.

SSSR veikia visas tinklas 
konsultacijų, kurios suteikia 
medicinos pagalbą susirgu- 
siems vaikams ir duoda medi
cininius patarimus motinoms, 
ateinančioms su sveikais vai
kais. Tokiu būdu užtikrina
ma profilaktinė pagalba, ra- 
cionalihis auklėjimas ir mažų 
vaikų priežiūra.

Daugiau kaip 500,000 vai
kų laikomi lopšeliuose ištisus 
metus ir apie ,5,000,000 vasa
ros lopšeliuose. Reikia atsi
minti, kad sąlygos lopšeliuose 
ir priežiūros sistema yra la- M 
bai artimos sanatorinėms įs
taigoms ir todėl vaikams iki 3 
metų nėra didelio reikalo 
steigti specialias sanatorijas. 
Bet vis dėlto Sovietų Sąjun
goje yra organizuotas visas 
tinklas sanatorinių lopšelių, 
sergantiems sunkia rachito 
forma arba tuberkulioziniems 
vaikams. Tokių lopšelinių sa
natorijų yra .45 su 2,359 lo
vomis. 1916 sanatorijų veikia 
visus metus.

Vaikų sveikatos apsaugos 
skyriai rūpinasi 3—17 metų 
amžiaus vaikų sveikata. Sana
torinė pagalba daugiausia su
teikiama tokio amžiaus vai
kams.

Vaikų Sveikatos Apsauga 
Miestų Rajonuose

Kiekviename miesto rajone 
yra vaikų polįklinika. Polikli
nikoje vaikai patenka į filtrą. 
Čia mediciniškoji sesuo, išaiš
kindama vaiko sveikatos sto
vį, siunčia jį į atitinkamą sky
rių. Vaikai, turį temperatū
rą al‘ba įtartini, kaip infekci
niai susirgę, patenka į izo
liatorių, kur atskiruose kabi
netuose juos apžiūri filtro gy
dytojas. Kiti vaikai taip pat 
siunčiami į atitinkamus' kabi
netus.

Rajoninėje poliklinikoje es
ti ligos istorija, kuri laikoma 
centrinėje registratūroje, kur 
kortelės (ligos istorijos) su
skirstytos gatvėmis ir pavar
dėmis.

Siunčiant vaiką į gydytojo 
kabinetą,' ten pat perduodama 
ir jo kortelė. Todėl kiekvie
nas- gydytojas, susipažinęs su 
ligos istorija, gali sužinoti, 
kuo jau buvo sirgęs vaikas ir 
kokia yra jo organizmo padė
tis.

Kiekvienas miesto rajonas 
yra suskirstytas į kvartalus. 
Kiekvienas vaikų gydytojas 
tūri savo kvartalą. Reikalui 
esant,- gydytojas gūli būti iš
šauktas telefonu pagalbą su-J 
teikti namuose. Poliklinikoje 
vaikus priima atitinkamo kvar
talo gydytojas. Reikalui esant, 
jis siunčia vaiką pas gydytoją 
specialistą, kiekvienoje vaikų 
poliklinikoje priima tokie spe
cialistai: otoliariiigologas, tu- 
berkulidzinirikas, dantų gy
dytojas, odos ligų gydytojas, 
dermatologas, neurologas ir 
chirurgas. Be to, >prie vaikų 
poliklinikų yra gydytojai ma-

ni ioro Jogai, bei m in to Jogai-.
Kiekvienoje vaikų polikli

nikoje yra rentgeno kabinetas 
ir iclinikinė laboratorija. Pla
čiai organizuota ir medicinos 
pagalba vaikams namuose. Ją 
suteikia kvartalo gydytojas. 
Jis turi savo žinioje lengvą 
automobilį.

Kiekviename rajone yra 10- 
15 mokyklų. Kiekvienoje mo
kykloje maž daug apie 800 
mokinių. Vaikų poliklinika 
skiria į kiekvieną mokyklą 
nuolatinį pediatrą.

Visos
rūšys suteikiamos dovanai.

Visi gydytojai bėgamojo 
darbo procese išaiškina, kuris 
vaikas yra reikalingas sana
torinės pagalbos. Speciali ko
misija prie vaikų poliklinikos 
apžiūri vaikus ir nustato, į 
kokio tipo sanatoriją turi būti 
pasiųstas tas ar kitas vaikas.

Už sanatorinį gydymą rei
kia mokėti. Bet tais atvejais, 
kai tėvai negali sumokėti, 
atitinkamos profesinės orga
nizacijos apmoka vaikų gydy
mą.

medicinos pagalbos

Sanatorinė Pagalba Kaulų 
Tuberkuliozu Sergan

tiems Vaikams

SSSR yra 69 sanatorijos, 
kuriose gydomi kaulų tuber- 
kuiiozu sergą vaikai. Sana
torijos turi 6,030 lovų. Sana
torijų tinklas tebeplečiamas. 
Taip Ėvpatorijoje (Krymas) 
statoma puiki sanatorija 500 
lovų. Sanatorijos 
įrengimas atseis 
rublių. Plečiamos 
čios sanatorijos.

Daugiau kaip pusė visų sa
natorijų yra Juodosios jūros 
pakrantėje, kur klimato są
lygos ypač palankios tuberku- 
lioziniems ligoniams gydytis. 
Ėvpatorijoje, pavyzdžiui, yra 
1,300 lovų. Prie Jaltos yra 
dvi sanatorijos, kurios yra ži
nomos ne tiktai SSSR, bet už
sienyje’. Tai Kšin-Ado ir pro
fesoriaus Bobrovo vardo sana
torijos.

Klimato sąlygos leidžia čia, 
reikalui ,esant, laikyti vaikus 
gryname ore visą parą ir per 
visus metus.

Tuberkuliozinės Sanatorijos

SSSR yra du tuberkuliozi
nių sanatorijų tipai: sergan
tiems paslėpta tuberkuliozės 
forma ir sergantiems atvira. 
Viso tuberkuliozinių sanatori

statyba ir 
15,000,000 
ir veikian-

jų yra 98 su 8,987 lovomis. 
Reikia pažymėti, kad SSSR 
pagalba sergantieriis tuberku
lioze sukoncentruota plačia
me tuberkuliozinių dispanse
rių tinkle. Prie dispanserių 
yra specialūs vaikų skyriai.

Tuberkuliozinės vaikų sa
natorijos pietinėje Krymo pa
krantėje (Jaltos apylinkėse) 
naudojasi puikiomis gamtos 
ir klimato sąlygomis. Penkios 
jų pastatytos milžiniškuose 
parkuose, Krymo kalnų įvai
rioje 
čioje 
1938 
buvo 
žinių

Laisves” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų
'Nieko nesakusi, ji iš 7-tos 

vietos peršoko į pirmą. Nuo 
dabar ji žada ne žodžiais, ale 
punktais kalbėti.

Su džiaugsmu, kad Sovietų 
Sąjunga sugrąžino 
Vilnių, dirbkime, 
daugiausia gauti 
naujų skaitytojų.

Daugelis kolonijų 
tyli. O vajus jau 
Draugučiai prabilkite, 
laukiame naujų skaitytojų iš 
visų kolonijų.

> Lietuvai 
kad kuo- 

“Laisvei”

visdar 
įpusėjo.

Labai

K. Žukauskienė

Šiandien kontestantų surašąs stovi šiaip:
K. Žukauskienė, Newark ..............................
G. Shimaitis, Montello . . .............................
A. Sfripeika, Elizabeth .................................
Penkauskas-Tamašauskas, Lawrence ...... 
ALDLt) 10 kp., Philadelphia ......................
Sertkevičienė-Šlapikas, Easton ........................
J. Rudriian, New Haven...................................
L. Prūseika/ Chicago ................ ....................
A. Klimas, Hartfordo .....................................
V. Vindžiulis, Hudson .....................................
Waterbury Vajininkai .....................................
A. Taraška, Hartford .......................................
J. Bim'ba-R. Aučiūs, Patersdii ........................
M. Youces, Cleveland.......................................
J. Bakšys, Worcester.......................................
H. Žukiėnė, Birighamton .................................
J. Simutis, Nashua .............................................
A. Žemaitis, Baltimore .....................................
S. Kuzmickas,, Shenandoah ............................
J. Repšys, Milford.........'...................................
J. Barris, Dedham . .............  ....
P. Kabosis, Maidsvillg -.... ... ... .
E. Dovidoriieilė, - Worcester ...............
F. J. Madison, YoUU^stdWn '............... ............
Senas Vintai, Gibbstown ...................................
J. A. Jerome, Barre Plain .............
V. Padgalskas, Mexico . ........... .. .....................
D* P. Lekavičius; Pittsburgh ...................... .L.
J.- Grybas; Norwdnd .................. .-...............
R. Jarvis, Plymouth ......... ...............
G. Kuraitis, Brooklyn . . ................. ..
J. Chuplis, Springdale ........... ............................
A. Lideikienė,. Great Neck ............................
J. Žilinskas, LeWistpU .....................................
P. Sprindis, Kenosha .......................................
X Visockis, Wilkes-Berre .................................
M. Cipliaūskas, Waterbury ............................
R. Mizara,' Brooklyn .........................................
J. J. Mockaifis, Bridgeport . . . .........................
S. Žostautas,- Kapuskasing,, Canada .............
J. Navickas, Haverhill............... .......................
J. Ramanauskas, Minersville............................

viai atvyksta Estijon ne protektoratą 
įvesti, ar įvesti1 kokią nors naują val
džios sistemą.-' Jie atvyksta sustiprihti 
tūlus mūsų strateginius , punktus, kad 
mes ir jie bendri galėtume atmušti bi-
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le ataką, jeigu mus užatakuotų kuri bent 
stambioji Europos valstybė'.’

“Rodosi, viską aišku, kaip diena. Bet 
melų ir provokacinių gandųv fabrikantai 
nenurimsta. Ir ateityje jie nenurims.”

aukštumoje, atitinkan- 
tuberkuliozės formas.

m. dar dvi sanatorijos 
pritaikintos tuberkulio- 
vaikų reikalams.

Prie dispanserių ir vaikų 
poliklinikų paprastai organi
zuojamos dieninės ir naktinės 
sanatorijos. Dalis jų aptar
nauja vaikus, šiuo metu yra 
148 dieninių ir naktinių vai
kų sanatorijos su 7,262 lovo
mis. Mokiniai—vaikai—baigę 
savo darbą mokykloje, visą 
likusį laiką praleidžia dieni
nėse sanatorijose. Vaikai ir 
paaugliai dirbą gamyboje 
(fabrikų ir dirbtuvių moki
nių mokyklose), kurie esti 
laisvi pavakarę, visą likusį pa
ros laiką praleidžia naktinė
se sanatorijose (su nakvyne). 
Šitos dieninės ir naktinės sa
natorijos dažnai reorganizuo
jamos į visos paros sanatori
jas.

Bendro Tipo Vaiku 
Sanatorijos

Kasmet vasarą švietimo ko
misarijatas per savo miestų 
skyrius organizuoja pijonierių 
stovyklas, kad vaikai galėtų 
masėmis išvažiuoti iš miesto į 
gryną orą.

Kasmet apie 6-7 milijonus 
mokinių pereina per pijonie
rių stovyklas.

Ten siunčiami nusilpę vai
kai, bet nereikalingi individu
alaus režimo. Sergantieji vai
kai mokiniai, reikalingi spe
cialių priemonių sveikatai pa
taisyti, važiuoja į visus metus 
veikiančias sanatorijas ir iš 
dalies į vasaros sanatorijas. 
Viso tokių sanatorijų yra 313 
su 30,389 lovomis.

Viena iš įdomiausių ir po
puliariausių vaikų sanatorijų 
yra pijonierių stovykla “Ar
tekas,” Kryme, į rytus nuo 
Jaltos. Iš tolimiausių SSSR 
kampų į “Arteką” suvažiuo
ja įvairių tautybių vaikai, ši
toje stovykloje galima pama
tyti vaikus muzikus, dailinin
kus, konstruktorius ir tt. Ko
munistinio jaunimo sąjungos 
centrinis komitetas kasmet 
siunčia į “Arteką” apie 5,000 

“Artekas” re- 
Po to jame 
apie 12,000

vaikų sanato-

vaikų. Dabar 
konstruojamas, 
kasmet ilsėsis 
vaikų.

Įdomi ir kita
rija, Ukrainos “Artekas” 
(prie Odesos).

švietimo komisarijatas turi 
didelį miškų mokyklų tinklą, 
kur vaikai ir mokosi ir gydo
si. šitos mokyklos yra savo 
rūšies sanatorijomis. Miško 
mokyklose šiuo metu yra ke-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš norėčiau tapti Ame
rikos piliečiu. Aš šion šalin 
įvažiavau 1925 metais nele- 
gališkai. Aš apsivedžiau 
amerikos pilietę, bet 1935 
metais persiskyriau. Ką aš 
dabar turėčiau daryti?

Atsakymas
Jeigu jūs jau vėl apsive- 

dėte ir su ne piliete, tai tu
rite paduoti prašymą pir
mųjų popierų. Bet jeigu te
besate antru kartu nevedę, 
tai užteks prašyti antrųjų 
arba paskutinių pilietinių 
popierų.

Amerikinis Komitetas 
Gynimui Ateivių.
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“Laisvė” buvo pirmutinis laikraštis ry
tinėse valstijose, kuris mums įsteigė sky
rių. Jau kelios 'moterys randasi vajinin- 
ky sąraše, bet reikia daugiau. Kuri iš 
motery šiemet laimės dovaną ?

Motery Seimo paskaitos, sukėlusios 
audringą entuziazmą Seime, bus skolina
mos draugijoms-kuopoms skaityt savo su
sirinkimuose. Paskaitę reikalaukite pas 
Motery Tarybos sekretorę K. Petrikienę.

Am. Lietuvių Moterų Tarybos 
Sekretores Pranešimas

Įvykusio Seimo dalyvėms ir 
atskiroms moterų draugijoms 
turiu pranešti, kad Seimo dar
bų sutrauka jau baigiama 
spausdinti. Bus graži, virš 
šimto puslapių knygelė su 
daug gerų informacijų apie 
moterų judėjimą. Kiekvienos 
moters pareiga turėtų būt įsi
gyti šią knygelę ir atydžiai ją 
perskaityti, nes joje telpa 
daug įdomių statistikų iš mo
terų judėjimo, kelios labai 
įdomios paskaitos, Seimo tari
mai, daugelio moterų draugijų 
darbuotės istorijos, Seimo pri
imtos rezoliucijos, įdomūs pa
sveikinimai ir Seimo rėmėjų 
sąrašas. Tai bus pirmutinis 
tos rūšies leidinys mūsų mo
terų judėjime. Kaina tik 15c. 
Imančios platinimui ne ma
žiau kaip dešimtį egzemplio
rių, gaus po 10c. Užsakymus 
siųskite S. Sasnos vardu, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y., arba K. Petrikienės, 221 
S. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Įvairiose kolonijose moterų 
draugijos, kur dar nebuvo 
duodama platesni raportai 
apie įvykusį Moterų Seimą,

gali kreiptis prie Centro se
kretorės arba prie Apskričių 
Komitetų viršininkių, o jos pa
rūpins jums kompetehtiškas 
kalbėtojas, kurios išaiškins, ką 
Seimo dalyvės yra pasibrėžu- 
sios veikti. Nėra reikalo reng
ti masinius mitingus, galima 
sukviesti platesnius moterų su
sirinkimus, kuriuose būtų ga
lima moterų darbuotės planai 
gvildenti.

Tenka pastebėti spaudoje, 
kad po įvykusio Seimo, dauge
lyje kolonijų, moterų darbuotė 
žymiai padidėjo, keliose kolo
nijose-jau įsikūrė moterų kliu- 
bai, kitur prisirašo žymus 
skaitlius naujų narių. Bet yra 
vietų, kur judėjimas nesijudi
na iš vietos. Tai neleistinas 
draugių apsileidimas, kad ma
tant vienas apsikrovusias ga
lybe darbų, o jos iš vietos ne
sijudina. Mes nereikalaujame 
iš tokių draugių perdidelio 
pasiaukojimo, bet truputį pa
dirbėti kožna privalo skaityt 
sau už pareigą, tuomet nerei- 

I kės bėdavot, kad kaip kam 
■ perdaug garbės yra teikiama.

K. Petrikienė.

SKOLASTIKA

Margareta Sanger
(Pabaiga)

Indijos Mahatma Gandhi, 
nors nesavynaudiškai susiinte- 
resavęs savo žmonių gerove, 
vienok gimdymo kontrolės 
klausimu tebebuvo taip atsili
kęs 1925 metais, kad jai pa
sipriešino, sakydamas, kad 
reikia rubežiuot šeimas susi
valdymu. Tačiau toliau įma- 
tąs to paties krašto vyras Ra
bindranath Tagore parašė už- 
gyrimo laišką tiesiog pačiai 
Margaretai Sanger. Ištikrųju 
Indija turi sunkią užduotį. 
Didžiuma jos problemų, gali
ma sakyt, paeina nuo jos re
ligijos, prie kurios indėnai 
tebėra drūčiai prisirišę.

lė kitų pasaulio šalių pamatė 
gimdymo kontrolės svarbą. 
Pastangos išrast geresnius bū
dus apsaugai paakstinta.

Daug kredito už tai priklau
so moteriškei, kuri pašventė 
didžiausią dalį savo gyvenimo 
tam, kad motinystė būtų liups- 
norė, tuomi užtikrinant moti
nos ir kūdikio gerovę ir pa
keliant šeimos ekonominį sau
gumą ir džiaugsmą. Mes ga
lime pasididžiuoti Margareta 
Sanger, — moteriške, kuri ne
dvejodama pasišventė idėjai.

Perjauna Ištekėt, Bet 
Ji Turi Kūdikį

Dešimties metų mergaitė 
Maria Justina Lez susilaukė 
dukrelės Mercedes, San Luis 
Provincijoj, Argentinoj. Kada 
nustebę susiedai, dovanomis 
nešini, būriais ėjo lankyt jau
nutę motiną, tai teisėjai suko 
galvas, kaip čia padaryti su 
naujagimio kūdikio tėvo pra
šymu leisti apsivesti su mer
gaite. Mat, jaunesnėms 13- 
kos metų mergaitėms įstaty
mais draudžiama ištekėt.

Kailinių Pirkė
joms Gera Žinia

--- -----
Federalė Prekybos Komisija 

nesenai išleido naują patvar
kymą, kuriuo nustatoma tai
syklės (Fair Trade Practice 
Rules) teisingai prekybai kai
liais.

Naujosios taisyklės pirmiau
sia draudžia neteisingai ar 
kaip nors supintai, nesupran
tamai perstatyt kailinių rūšį 
ant prekės užkabintoj korte
lėj. Uždrausta apgavinėt ir 
n e d a s a kymu - nutylėjimu.

Ant kiekvienų kailinių turi 
būt- prisegta nekaitaliojama 
kortelė. Ant jos turi būt ti
kras kailio pavadinimas. Jei 
kailis, sakysim, kraliko, bet 
nudažytas-išdirbtas, kad atro
dytų panašus- ruoniui, taip tu
ri būt ir pasakyta, nevalia pa
vadint ruonio kailiu. Taip pat 
nevalia pavadint išmislytu 
vardu, kokiu nesivadina joks 
kailiuotas gyvūnas. Jei vadi
nama kokiu pagražintu vardu, 
tai ant vietos privalo būt ir 
paaiškinimas, koks ten ištikrų- 
jų yra tas kailis. Taip pat 
privalo būt pažymėta kailio 
paėjimo kraštas, kas labai 
daug skirtumo daro tūluose 
kailiuose, taipgi jei padaryti 
iš šmotukų arba persiūti iš 
vartotų kailių, irgi turi būt at
žymima.

Gimdymo kontrolė Jungtinė
se Valstijose pasiekė tos vie
tos, kad daktarams leista su
teikt moterims pageidaujamas 
informacijas klinikose ir sa
vo privatiškuose ofisuose. Dr. 
James F. Cooper atliko puikų 
darbą prelekcijomis medika- 
liškose draugijose apie apsau
gos teoriją ir praktiką. To
kiu būdu, į Margaret Sanger 
laiškais atsikreipusios moterys 
gauna nurodymus kreiptis į 
daktarus savo apylinkėj, ku
rie gali suteikt joms tinka
mus patarimus.

Stebėtina, kad dar taip ne
seniai, kaip 1929 m., New
Yorke klinika buvo išgrtosta ir 
du daktarai ir trys slaugės, 
buvusieji ofise, areštuota. To 
pasekmės, apart garbingo pa- 
liuosavimo areštuotų, buvo 
tokios, kad Amerikos Gimdy
mo Kontrolės Lyga įsileista 
nacionalėn Socialio Darbo 
Konvencijon. Biuras paskelb
ta legaliu ir iš naujo atidary
tas.

Anglijos Sveikatos Ministe- 
ris užgyrė valdžios reguliavi
mą gimdymo kontrolės klini
kų. Amerikoj Kristaus Baž
nyčių Federalė Taryba užgy
rė gimdymo kontrolę ir įvai
rios religinės sąjungos ją pa
sekė. Gimdymo' kontrolės 
centrai paplito po visas Jung
tines Valstijas, Alaską, ,Ha
waii ir Puerto Rico, Japoniją, 
Chiniją, Indiją, Ispaniją ir ei-

KAS TOJI GRAŽUOLĖ MOTERIŠKĖ?

Lazdynų Pelėda—Sofija Pšibiliauskienė

N. Anglijos Mo
terą Sąryšio 

Žinios
r

Praėjus vasarai ir šiltam 
orui, keičiasi ir veikimo for
ma. Viskas grįžta į miesto 
sales-kliubus, nes gamta yra 
visagalė šiuo klausimu, pasi
priešinti nėra kaip. Todėl Są
ryšio Komitetas laikė savo po
sėdį spalio 15-tą, So. Bostone, 
ir svarstė žiemos sezono vei
kimo planą.

Visapusiai Pavyko Vasaros 
Veikimo Planai

Didžiausis parengimas buvo 
tai piknikas su rankdarbių pa
roda ir šiaip gražia programa, 
įvykęs Montelloj, kuris davė 
porą šimtų dolerių pelno ir 
šiaip viskas išėjo šimtu nuo
šimčių gerai. Gerai buvo pri
sirengta ir imta dalyvumas 
atsibuvusiame Moterų Seime, 
turėta skaitlinga delegacija iš 
Sąryšio ribų. Taipgi paremta 
seimas finansiniai, ir matosi 
pasirįžimas tęsti seimo pradė
tą darbą.

Tarimai Žiemos Sezonui

Nutarta turėti antrą metinį 
Sąryšio suvažiavimą 21 sau
sio, 1940 metais, So. Bostone. 
Turėti šaunų koncertą pasi- 
bąigus konferencijai, vakare. 
Konferencija ir koncertas at
sibus Lietuvių Salėje, E ir Sil
ver Sts., So. Bostone. (Prašo
ma Bostono ir apylinkės drau
gijų palikti tą dieną liuosa 
nuo savo parengimų ir daly
vauti Sąryšio koncerte, kuris 
bus pirmos klasės.)

Nutarta rengti prakalbų 
maršrutą. Darbas paliktas 
komitetui.

Nutarta įstoti į Amerikos 
Lietuvių Moterų Tarybą.

Patarta komitetui raginti 
moterų kliubus-draugijas or
ganizuoti lavinimosi vakarus 
įvairiais klausimais. Reikale 
paskaitų ar bile medžiagos 
dėlęi lavinimosi vakarų, kreip
kitės prie Moterų Tarybos se
kretorės K. Petrikienės, 221 
So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

' Nutarta užregistruoti vietą 
sekančiam metiniam piknikui 
(1940). Vietos numatomos 
Montello ar Worcester.

Nutarta bandyt su organi
zuot moterų kliubus kolonijo
se, kur jų nesiranda. S.

Pasižiūrėjus į tą žavią, či- 
gonaitei panašią moteriškę 
greičiausia ją paskaitytume 
kokia nors šokėja. Tačiau tai

. B--------------------------- :---------------------
sėdant už stalo — įsigriovė į 
kambarį moteriškė sodietė 
nėščia ir trimis mažais vaiku-

buvo viena iš žymių anksty
bųjų lietuvių rašytojų, kurios 
kūrybai sąlygos buvo ne auk
sinės, nežiūrint jos poniškos- 
bajoriškos kilmės.

§tai kaip ji pati rašo apie 
savo skurdų gyvenimą, kuris 
prasidėjo su jos vestuvėmis, 
vos sulaukus 24 metų, pačia
me gyvenimo žydėsyje:

“Iš pirmojo vakaro griuvo 
visa, kada vestuvių svečiams

čiais vedina . . . Tai buvo baž
nyčios nepripažinta., betgi ma
no vyro žmona ir jojo vaikai, 
kurie tuo laiku, kada mumis 
kunigas rišo, klebonijos kūtė
je buvo uždaryti, kad nekliu
dytų.

“Vyro niekada namie.nebū
davo, o kada ir buvo, tai ta
da, kada pinigų neturėjo ar
ba pagiriomis sirgo .. . Atsira
do vienas vaikas, į dešimtą

menesį antras. Namie netvar
ka, aš suvargusi susmukau vi
sai, keikdama savo laimę ir tą 
naštą, kuria buvau prislėg
ta.. .”

O betgi ji nepaliovė rašius. 
Apie jos gyvenimą ir darbus 
plačiai aprašyta Lietuvių Li
teratūros Draugijos naujai iš-, 
leistoj knygoj “Lietuvių Tau
tinio Atbudimo Pionieriai,” 
parašytoj dr. A. Petrikos. 
Knygą šiemet gavo visos LLD 
narės. Joj dar aprašoma kiti 
paskilbę rašėjai: dr. V. Ku
dirka, P. Višinskis, G. Pet- 
kevičaitė-Bitė, J. Biliūnas, že
maitė, Šatrijos Ragana.

Kokiose sąlygose jie rašė? 
Ar jie buvo didžiamoksliai ? 
Kuo jie pelnėsi duona rašyto- 
jaudami? Visa tai rasite mi
nėto j knygoj. Perskaitykite. 
Duokite savo draugėms pa
skaityt ir nepamirškite pa
kviest įsirašyt Liet. Literatūros 
D-jon, pagelbėt išleist daugiau 
tokių knygų.

Motinos Pasišventimas 
Išgelbėjo Dukterį

Motinos pasišventimo vai
kams dėka Mrs. M. Gunder- 
sen džiaugiasi, kad jos 9 me
tų dukrelė Eleanor išliko gy- 
va. Mergaitė įkrito vandenin 
nuo pervažos tarp Staten Is
land ir Brooklyno. Motina; šo
ko paskui ir nors menkai mo
kėdama plaukt išlaikė mer
gaitę virš vandens, kol pribu
vo p a geliui.

Unijistes Pasiti
ko Barbutę

Unijistės merginos, dirban
čios Woolworth dešimtukinėse 
krautuvėse, taip myli savo po
nią Barbarą Hutton, jog ją 
pasitiko prie laivo—su pikie- 
tu. Ir jų iškabos jai pasakojo 
nelabai romantiškų dalykų, 
nors 26 metų amžiaus Barbutė 
pilna romantizmo.

Viena CIO unijos iškaba, 
pavyzdin, klausė:

“Babs, Mes Gyvename ant 
$15.60 per Savaitę. Ar Jūs 
Galėtumėte Gyvent?”

Kitoj iškaboj užrašyta:
“Babs, Woolworth pažadė

jo pasiduot arbitracijai, vie
nok atsisako atsilygint,, kada 
pralaimėjo.”

Dar kita iškaba rašė:
“Babs pabėgo iš Europos 

Jieškot Taikos. Kaip su Tai
ka Mūsą Unijai?”

Barbutė, tiesą pasakius, bu
vo labai susijaudinus, žino
ma, ne iš gailesčio merginų, 
bet dėl jai daromo nemalonu
mo, ir pasakė teturinti labai 
“mažus' įdėlius Woolworth 
kompanijoj, jie mažai ką reiš
kia,”' tačiaus jai “vis taip pa
sitaiko.”

Kiek ištikrųjų ji beturi tur
to po atmokėjimo gerų krai
čių rojališko kraujo dviem 
pirmiems vyrams, sunku būtų 
aprokuoti, tačiau vienu tarpu 
jos turtelis buvo rokuojama 
apie 40 milionų. Jis, didžiu
moj, buvo sudėtas nikeliais ir 
dešimtukais, kuriuos suren
kančios merginos-pardavinėto- 
jos dešimtukinėse krautuvėse 
dirba už pusbadžio algas.

Barbara sugrįžo laivu Con- 
,te de Savoia spalių 22, lydi
ma Roberto Sweeney, golferio 
ir brokerio, kuris, menama, 
būsiąs jos trečiu vyru kaip 
greit ji gaus divorsą nuo Da
nijos rojalisto Haugwitz-Re- 
ventlow.

Beje, jos pasamdyti žymūs 
advokatai jau tyrinėja gali
mybes jai atgaut pilietybę, 
kurios ji išsižadėjo, kad ne
reikėtų mokėti tam tikrų tak
sų nuo Amerikoj pelnomų 
įplaukų. D—kė.

Binghamton, N. Y.

Įspūdžiai iš Atsibuvusio
Moterą Seimo

Pirmasis Amerikos Moterų 
Seimas jau praėjo labai sėk
mingai, palikdamas gilią, il
gą atmintį Amerikos lietuvių 
moterų tarpe.

Norisi išreikšti mintis, kad 
mūsų veteranės, pirmosios vei
kėjos lietuvių moterų tarpe, 
įdėjo sunkaus darbo ir energi
jos priruošti seimą taip, kad 
padėjus pamatątolimesniam 
veikimui tarpe moterų ir mū
sų -jaunosios kartos dėlei ge
resnės ateities, šviesesnio ryto
jaus.

Didelės svarbos duoda ir 
tas, kad Pirmasis Amerikos 
Lietuvių Moterų Seimas nebu
vo kokioje paprastoje svetai
nėje, bet puikiapie Brooklyno 
Dailės Muzėjuje.: Manau, jog 
ne vienai iš delegačių kilo 
įhintis, kad mes turime laimę 
nimas į grupeles. Bus bandy
ta tuos pasiskirstymus praša
linti, o daugiau rūpintis mo
terų veikimo reikalais. Buvo 
mintis, kad panaikinti dabar 
gyvuojantį LLD 20 kuopos 
Moterų Skyrių ir jo vietoje 
suorgnizuoti naują kokią nors 
moterų draugiją arba kliubą. 
čia svarbus ir rimtas klausi
mas, kuris turėtų būti daug 
plačiau diskusuojamas ir ne 
vien mūsų pačių tarpe, bet su 
Centro žinia.

Mano nuomone, tai dabar
tinis Moterų Skyrius gali pa
silikti taip, kaip jis kad dabai’ 
yra. O dėl bendresnio veiki
mo galima suorganizuoti kokį 
moterų kliubą. Kurios mote
rys nenorėtų priklausyti prie 
LLD Moterų Skyriaus, tai jos 
galėtų rasti sau vietos kitoje 
moterų grupėje. Tuo klausi
niu turėtų susidomėti ne tik 
Moterų Skyriaus narės, bet ir 
kitų organizacijų moterys ir 
visapusiškai išdiskusavusios tą 
klausimą galėtumėm daryti 
vienokį ar kitokį žingsnį.

Taip šis susirinkimas ir už
sibaigė gražioje nuotaikoje.

Mot. Skyr. Kcfresp. O. G.

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai- 
svčs” bendrovė

Iš Moterą Skyr. Susirinkimo
Moterų Skyriaus susirinki

mas įvyko spalio 6-tą, Lietu
vių Svetainėje. Dalyvavo gra
žus būrelis moterų, kaip LLD 
20 kuopos Moterų Skyriaus 
narių, taip ir ne narių. Mat, 
šis susirinkimas buvo šaukia
mas kaipo išdavimui raporto 
iš atsibuvusio Moterų Seimo.

Mūsų delegatės, dalyvavu
sios Moterų Seime, išdavė pla
tų raportą ir perskaitė Seime 
priimtas rezoliucijas. O pas
kiau sekė klausimai ir disku
sijos. Diskusijos daugiausiai 
buvo atkreiptos į tai, kaip su
bendrinti veikimą vietos mo
terų tarpe. Apart smulkių da
lykėlių, kurie reiškiasi tarp 
moterų, imta domėn pasidali-

Nors suvėluotai, bet svarbu 
žinoti visiems geros širdies 
žmonėms, kurie pirko tikie- 
tukus “Vilnies“ pikniko, bu
vusio rugpjūčio 20-tą, Chica
go}, kad vieną tų dovanų, $10 
pinigais, laimėjo Salomutė 
Kulbiūtė, 14 Hazel Street, K. 
Kulbio, K. Juozapaitienės ir 
A. Žemaitienės seselė, kuri 
gyvena Lietuvoj.

Bilietukus platinome kelios 
Moterų Skyriaus narės: A. 
Žemaitienė išplatino už $1.- 
68, O. Girnienė už $3.20, J. 
K. Navalinskienė už $7.77. 
Mums gelbėjo dd.: V. Kapi- 
čauskienė, M. žvirblienė ir O. 
Mikalajūnienė. Dėkavoju šir
dingai pirkusiems tikietukus 
ir parėmusiems dienraštį “Vil
nį.”

J, K. Navalinskienė.

Šeimininkėms
/ Žalią Pomidorą Konservas

1 kvortą žalių, supjaustytų 
pomidorų,

4 puodukai cukraus,
1 citrinos nutarkuota žievė 

ir visa smulkiai supjaustyta 
citirina,

gabalėlis nesutarkuoto ci
namono.

Viską krūvon sumaišiusi 
leisk puode pastovėti kelias 
valandas, kol atsiras skystimo. 
Virink ant lengvos ugnies, kol 
gerai sutirštės. Supilstyk į iš- 
sterilizuotas bonkas ir drūčiai 
užsuk.

ir progą seimavoti, svarstyti 
savo reikalus, svarbius dienos 
įvykius tame puikiame Muzė- 
juje.

šis Pirmasis Amerikos Lietu
vių Moterų Seimas pasiliks ne 
tik delegačių ilgoje atminty
je, bet jis jau tapo įrašytas į 
mūsų ateivijos istorijos lapą; 
jis paliko kūną subendrinimui 
bei praplėtimui kilnesnio vei
kimo plačiose lietuviu moterų 
masėse.

Kaip sudėčia, taip ir entu
ziazmu ir eile naudingų tari
mų Seimas buvo nepalygina
mai geresnis, negu pačios ren
gėjos tikėjosi.

Seime atstovybė irgi buvo 
labai sudėtinga. Iš 68 atsto
vaujamų organizacijų 30 jų 
buvo moterų organizacijos, 
daugelis įvairaus pobūdžio ir 
skirtingų vardų draugijos bei 
kliubai. Tas parodo, kad Sei
mas apėmė plačią lietuvių 
moterų visuomenę. Jame da
lyvavo slaugės, raštininkės, 
šapų darbininkės, laikraštinin- 
kės ir šeimininkės.

i Seimui pridavė daug svar
bos ir tas, kad mūsų jaunuo
lės suvaidino itin svarbią ’ro

pę jame. Negana, kad buvo1 
duotos paskaitos, per senesnes 

į darbuotojas, taipgi ir jaunuo
lės neatsiliko. O. Stelmokai- 
tės, B. šalinaitės ir M. Gu- 
dzinskaitės paskaitos turi ne
apsakomai daug vertės mūsų 
moterų veikime.

Seimas ėjo labai sklandžiai, 
tvarkingai. Delegatės disku-___
suodamos klausimus prisilaikė 
geros tvarkos ir savo disku- 
siiines kalbas taikė i tą tašką, 
anie ka -buvo kalbama. Kas 
duoda manyti, kad moterys 
yra pažengusios toli pirmyn ir 
žino, kaip laikytis svarbiuose 
susirinkimuose bei seimuose.

RANKDARBIŲ PARODA

Salės gale ant stalų ir ant 
'sienų (kur buvo laikomas sei- 
I m as, taipgi viršuje, kitame 
i kambaryje) išdėti rankdar- 
' biai. Ten buvo austų, mėgs
tu ir siuvinėtų dalykėlių. Su
sirinkusios delegatės tuojaus 
puolė jų žiūrėti. Prie išsta
tytų daiktų buvo pridėti pa
rašai, kam tie daiktai priklau- ? 
so. Tad kai kurios delegatės 
jieškojo savo dirbinių ir, žino
ma, juos rado. Tai buvo gra
žių dalykėlių pridėta. Kai" 
kurių dirbinių sudėstymas, 
sutaikymas taip gražiai, Sko
ningai reikalavo daug gražaus 
laiko ir energijos iki juos pri
rengė parodai, kur jais gėrė
josi ne tik lietuvės, bet ir 
amerikonės, kurios tik matė 
juos.

. Norėtųsi daugiau ką rašyti 
apie seimą, bet dėl vietos sto
kos ir tiek bus gana, nes jau 
pirmesnių draugių buvo apra
šyta, tai atkartoti nesinori.

O. Girnienė.

DĖL AUKŲ MOTERŲ 
SEIMUI

Visi aukojusieji Moterų Sei- 
miu, taipgi rinkėjos aukų, pra
šoma įsitėmyti,' kad prieš pat 
seimą ir laike seimo gautosios 
aukos neskelbiamos laikrašty- * 
je, kadangi visų aukojusių 
vardai skelbiama šeiminėj 
programoj, kuri baigiama 
spausdinti. <•,

Programa bus pasiųsta vi- » . 
soms aukojusioms organizaci
joms ir aukas prisiuntusioms 
draugėms. Visi kiti galės įsi
gyt už 15c kopiją. Platinto
jams duoda nuolaidą.

Skyriaus Vedėja.
A
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KĄ MAČIAU IR PATYRIAU Bloomfield, N. 1

LIETUVOJE
' P. Baranauskas

(Tąsa)

Kaip kuriam kaimo vakarėlyje įvyks
ta labai “svarbios” muštynės, tai tuomet 
būna iššaukti net vedę stipresni ir drą
sesni vyrai, kad atlaikius savo kaimo po
ziciją.

Tačiaus, kad ir toj pačioj Dzūkijoj yra 
vaikinų ir mergaičių labai pavyzdingų; 
stengiasi kur nugriebdami skaityti laik
raščius, knygas; suranda tam ir laiko ir 
galimybės. Ypatingai įvertinami ameri- 
koniški-lietuviški laikraščiai, arba nors 
iškarpos, kurių kartais parsiųsdavo kaip 
kas laiškais.

Ypatingai per rankas eina ir su dideliu 
pamėgimu skaitomos iš Amerikos lietu
viškos knygos, tik gaila, kad jų perma- 
žai Lietuvoje yra. Todėl manęs daugelis 
prašė parvažiavus, kad kokiu būdu pa
siųsčiau ar kam įduočiau važiuojant to
kių knygų, kaip: “Mortos Vilkienės Di- 
vorsas,” “Povilas Yurka” ir panašių. 
Beje, man drūčiai dėkavojo, kuriems da
viau perskaityti “Ūkanas”; ta knyga tai 
nebuvo liuosa nei vienos dienos.

Toj pačioj Dzūkijoj yra vaikinų, dar 
jaunų savo amžiumi, bet su jais būtų 
smagu kalbėtis dieną-naktį; jie taip pui
kiai supranta dalykus, kad daugeliu at
vejų būtų galima mums amerikiečiams iš 
jų pasimokinti. Taip lygiai yra rimtų, 
plačiai mąstančių, laisvų mergaičių. Kai 
kuriuose kaimuose susimokinama ir, sa
koma, vykusiai suvaidinama veikalai, ko
medijos ir tt. Tokis jaunimas uoliai dar
buojasi, kad įvedus civilę metrikaciją 
Lietuvoje, nors prieš tokią mintį piestu 
stovi mūsų klebonėliai ir bendrai visa 
dvasiškija. Toks jaunimas yra valdžios 
persekiojamas.

Merginų Bėdos
Bepigu mūsų amerikonkaitėms sau 

-su vaikinais per naktis automobiliuose, 
važinėtis, romansuoti, mylėtis, pažinti 
“gyvenimo saldybes”... Kuomet jos gu
drios, nebijo “bėdos”. Bet visai kas kita 
su mūsų Lietuvos kaimietėmis mergai
tėmis. Ten Verutė ar Onutė pasidrauga; 
vo su kavalierium metus ar kitus, tai 
žiūrėk, jau ir “nelaimė”!... Ir kiek čia 
būna kalbų, kalbelių, visokių “liežuvių,” 
o visą ką ta mūsų panelė turi perkentėti. 
Gerai, jeigu dar po tokios “nelaimės” pa
sitaiko apsivesti. Bet kurią pamiršta tas 
“mylimasis” ir nueina sau velniop—ta 
pražuvus amžinai...

Štai, prieš išvažiuosiant man į Ameri
ką, atėjo viena netolima kaiminka, p-lė 
L., kad parašyčiau skundą, kuriuo ji nori 
teismo keliu priversti buvusį savo “my
limą”, kad pastarasis ją vestų. Nedrą
siai, lyg mikčiodama, mergina pradeda:

—Ponas Petrai, man truputį sarmata 
jūs prašyti, bet reikalas verčia... ar ne- 
pagelbėtai man neščėscyj... kaip jau po
nui žinoma... Matai, va, jau Tadziukas 
antrus metus eina, o gi tas neprietelius 
aner jis tep, anei šitep...

—Tai ko gi jūs norite su juo daryti?— 
paklausiau.

Nugi kad jis su manim ženytus, ar kad 
duotų, nors va, Tadziuko užlaikymui ke
letą litų. Tai būk toks geras ponas, ir 
parašyk skundą... Aš tavo tėvams ati
dirbsiu ir pono nepamiršiu kol gyva bū
siu, už tokios loskos padarymą....

—Na, ar jūs panele L. su juo kalbatės, 
ir ką tas > “neprietelius” V. jums sako, 
kada jūs jam dalyką primenat?—pa
klausiau.

—Oi, ponas, kaip tik jį sueinu ir pri
menu ką, tai jis tuoj atkerta: “Čia tavo 
bėda, tu ir rūpinkis, ko tu rišiesi prie 
manęs!” Arba sako: “Ko tu čia taip sku
bini, tartum kad šis reikalas būtų ant 
skaurados spirginamas; gali da palauk
ti!” Na, o jau mane svietas ir taip pirš
tais bado... —Net su ašaromis mergina 
pasakojo.

—O ką jūs panele L. turite daugiau 
skunde paminėti? Gal turite kokių įro
dymų dėl šios jūs “neščėscies?” Ar jūs 
skundą paremiate liudininkais, ar kokiu 
kitu įrodymu?

—Taip, taip ponas... Jeigu reikalas 
būtų, gali daktaras išprabavoc, ve, Ta
dziuko kraują, ir tegul išprabavoja V. B. 
kraują. Ir gali ponas skunde paminėc, 
kad kada mes su V. draugavomės, tai 
jis vis sakė, kad “man per tave nėra 
gražesnės.., nenoriu jokio pasogo, nei 
turto, bile tik su tavim...” Bile kur už 
kampo mane ilgai bučiuodavo; šokanc 
visada spausdavo; iš vakaruškų namo 
lydėdavo... Kiek, Dzievuliau, naktelių 
be miego pas mūs priemeny išstovė- 
jom!... Negalėdavo manim atsidziaug- 
cie... Bet nuo to vakaro, kap pas An- 
tanieny buvo linų mynimo talka; kap 
jau pasitaikė šita neščėscis, tai nuo to 
ir atšalo, kap ledas... Dabar vakarėliuo
se nuo manęs šalinasi; jeigu aš nueinu 
kur į vakarėlį, tai žiūrėk, tik šmakšt, 
jau V. ir pražuvo...—Kada panelė L. 
baigė šiuos žodžius, jau ritosi kelios di
delės ašaros ant jos balto, bet suvargu
sio jauno veidelio.

Minėtą skundą parašiau, bet kokie re
zultatai bus—nežinau.

Bet tai ta, ne viena tokia panelė L., 
kuri augina Tadziuką. Ypatingai tokių 
Tadziukų Liefuvoj dabar auga daug, o 
dar daugiau tokių Tadziukų negauna 
progos nei pasaulį tinkamai pamatyti,— 
dar nemokėdami kalbos, tuoj po užgimi
mo, turi keliauti pas Abrahomą...

Virš minėtos panelės “mylimasis” atsi
sako vesti ją todėl, kad jis turi trimi ar 
keturiais hektarais daugiau žemės už 
panelę L. Ir todėl to “mylimojo” moti
na ir brolis pareiškė, kad “į mūs namus 
jokia marei kojos nekels, kuri bus bied- 
nesnė už mūs familiją!” Tačiau ir jie pa
tys kas metai turi skolintis rugių duo
nai, artinantis rugiapjūtei, o pardavimui 
nebūna niekada.

Kauno Panos, Paneles ir Našlės 
“Bėdų” Mažiau Turi

Besilankant man Kaune, teko susi
tikt su savo vienamečiais draugais, su 
kuriais kadaise esu sėdėjęs kartu dar 
mokyklos suole ir tt. Tokių sutikau apie 
penketą; jie šiandien gyvena Kaune, lan
ko jau universitetą, ir tuom pačiu sykiu 
jie turi sau šiltas vieteles, kaipo valdi
ninkai ... Sutinku, beje, žymų literatą, 
kaimyną, Julių Būtėną, kuris irgi lankė 
universitetą, bet pastarasis darosi sau 
pragyvenimą iš savo literatinio darbo: 
mes randame jo daugelį moksliškų strai
psnių “Kultūroje” ir kituose pažangiuo
se laikraščiuose. Jis yra parašęs keletą 
knygų—romanų, biografijų ir t.t., nors 
jis yra dar jaunas amžiumi.

Virš minėti valdininkai, kaipo buvę 
artimi draugai, papasakoja man įdomių 
dalykų apie savo gyvenimą Kaune. Ypa
tingai jie man daug pasakojo apie uni
versiteto įvairias korporacijas, kokius 
turi tikslus ir siekius tos jų “korporaci
jos,” kokios švelnios ir gudrios panelės 
priklauso tose universiteto korporacijo
se, kaip jie su tomis korporacijomis va
žiuoja į provincijas po pavyzdingus dva
rus atostogų ir panašiai. Jie visi pami
nėjo, kad jie jautęsi vergai, pakol užbai-. 
gę gimnaziją—ten ir studentės buvę 
“bailesnės,” tokios “netašytos,” bet jau 
universitete, visai kas kita... Jie pripa
žino, kad universitete, beje, jau yra to
kių damų gudrių, su kuriomis reikią būti 
atsargiam. (Studenčių yra irgi.daugelis, 
kurios turi tarnybą ir tuom pačiu sykiu 
lanko universitetą.) Sako, kurios iš kai
mo patenka į universitetą, tos daugiau
siai būna ramesnės, bet miesčionkos, val
dininkų dukterys, tai tos prikrečia viso
kių kurjozų. Jie nurodė pavyzdžiais ke
letą tokių atsitikimų, apie Kauno pane
les aferistes, kur veikiausiai “gudriau” 
nepadarys nei mūsų amerikonkaitės žyd- 
riaakės...

Štai, pasiskaitykite, ką sako J. Be
leckas apie tokios rūšies paneles vieno
je savo knygelėje, vardu “Nuodėmių 
Gatvė”:

(Bus daugiau)

Mirė Jonas Gabalas
Jonas Gabalas, gyvenęs 151 

.Baldwin St., Bloomfield, N. J., 
staiga mirė spalių 22-rą dieną. 
Pašarvotas namie. Laidos ket
virtadienį, spalių 26-tą, Glen
dale kapinėse, Bloomfielde. 
Giminės, draugai ir pažįstami 
prašomi suteikt velioniui pa
skutinį patarnavimą.

Draugas Gabalas buvo Liet. 
Literatūros Draugijos 221-mos 
kuopos fin. sekretorius, taip
gi , skaitytojas ir rėmėjas 
“Laisvės” ir viso darbininkiš
ko judėjimo. .Nepraleisdavo jis 
nei vieno svarbesnio vajaus, 
nei vieno nukentėjusio kovose 
už darbininkų gerovę ir demo
kratiją neparėmęs aukomis. 
Jo netekimas yra dideliu nuo
stoliu pažangiajam judėjimui. 
Apie jo mirtį telefonu prane
šė A. Kinderas.

girsti, jos taisosi gražius tau
tinius kostiumus.

Mano nuumone, tai vyram 
labai laikas baigti “vakaci- 
jas” ir imtis darbo, nes kitaip 
vyrai galės susilaukti negar
bingos ateities.

šiuo tarpu rengiamasi prie 
lapkričio 30. Yra paimtas 
gražus veikalėlis ir ruošiama 
koncertinė dalis. Vasaros me
tu daugumas dainininkų nusi
skundė, kad oro “karštumas” 
juos labai paliečia, “paken
kia” balsų stygom, ir jie to
dėl turi susilaikyti nuo lan
kymo pamokų ir laukti vėses
nio oro. Rodos, temperatūra

Newark N. J.
ALDLD 5 kuopos susirinki

mas įvyks 27 d. spalio, 7:30 
vai. vakare, Jurgine j Svetai
nėj, 180 New York Avė.

Da yra 22 nariai, kurie ne
užsimokėjo duoklių už 1939 
m.

Drauge, jeigu esi vienas iš 
tų 22, tai būtinai dalyvauk 
minėtam susirinkime ir užsi
mokėk duokles ir gausi naują 
knygą.

Sekr.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

LtlfnCtf Gaminam valgius ir 
A t u r im e Amerikos

■UJDA'į ifidirbimo ir impor- 
■r/j’l tuotų degtinių, vi- 

šokių vynų ir gero 
tiąnortf

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

•Gaukite ’•Laisvei'’’ Naujų 
Skaitvlntu.

WORCESTER, MASS.
Iš Aido Choro Veiklos

Jau gana ilgokas laikas, 
kaip “Laisvėj” tilpo Jauno 
Choristo korespondencija ir 
nežinia, kodėl J. Ch. daugiau 
neparašo? Nuo J. Ch. tūpu
sios korespondencijos jau daug 
kas nuveikta, kaip tai: su
kelta Meno S-gos naudai apie 
$10 paramos; merginų grupė 
nuolat žengia pirmyn; jos lai
mėjo 2-rą dovaną dainų kon- 
teste Moterų Sąryšio piknike, 
porą sykių vykusiai ėmė da- 
lyvumą J. Kubiliūno vedamoj 
radio programoj, ii’ apsiėmė 
dalyvaut koncerte lapkričio 
26 Bostone. Kiek teko nu

jau nupuolė, bet laukimas do 
vis aukštai laikosi. Kažin ko
kių aplinkybių pasikeitimo 
dabar laukiama? Lankan
tiems praktikas bile kokiam 
ore- būtų labai svarbu žinoti. 
Choro komitetas jau turi pla
ną pradėjimui darbo 25 metų 
choro gyvavimo paminėjimui, j 
Be raginimų, be pastabų pra
šoma buvusieji choristai ir 
šiaip dailę mylintieji ateiti į 
choro eiles ii' padėti tinkamai 
prisirengti prie šio istorinio 
atžymėjimo choro. Choro pa
mokos įvyksta trečiadienių 
vakarais. Lauksim jūs, drau
gai ! Ko—res—

Suomija Pervesianti So
vietam Tris Salas

Maskva, spal. 23. — Su-1 
grįžo Suęmijos (Finijos) 
pasiuntiniai į Maskvą tartis 
su Sovietais. Pranešama, 
kad Suomija sutiksianti 
“užleist” Sovietam tris ma
žas savo salas netoli Kron-
štadto. Tos salos svarbios 
Leningradui ginti.

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

Oficialia 
vardas STEAMBOAT INN

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

BAUDŽIAVOS NUOTAKOS
PERSTATYS LIAUDIES TEATRAS IR AIDO CHORAS 

VADOVYSTĖJE V. BOVINO

Sekmadieni, Spaliu
Pradžia 3:30 vai. po pietų

October, 1939
Po perstatymui šokiai

Brooklyn© Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės

~~ ~ NEW NATIONAL HALL
261-267 DRIGGS AVENUE BROOKLYN, NEW YORK

Draugės ir Draugai! “Baudžiavos Nuotakos” yra penkių veiksmų drama su dai
nomis, kuri vaizduoja baudžiavos laikų dvarokų ir baudžiauninkų gyvenimų—vargus 
ir kovas. Tai labai žingeidus istorinis veikalas, tat visi ir visos rengkitės pamatyti.

ĮŽANGA $1.60 ir 75c VIEN TIK ŠOKIAMS 50c

Y ŠOKIAI POPERSTATYMUI
Skaitykite platesnius aprašymus Vietinėse žiniose
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* i Jersey City, N. J
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dalykai surašinėti.
-kelionė suparaly-

priežasties stokos
Kaime ir mieste

laikus ir skurdą, ku- 
pergyventi, tai žino, 

baisūs nuotikiai. Ta- 
išvykstant iš Lietu- 
vienas Lietuvos gy- 
nieko nežinojo apie 
ir visos Vilnijos li-

Parvyko iš Lietuvos
14-tą d. spalio parvyko 

Lietuvos M. Baltulioniūtė, ku
ri apsistojo kuriam laikui pas 
A. Matulius. Baltulioniūtė 
viešėjosi Dzūkijoj, Merkinės 
apylinkėj, Jononių kaime. 
Kadangi jinai parvyko kaip 
tik tuo tarpu, kada karas pra
sidėjo, tai savo įspūdžius pie
šia taip.

Visi Lietuvos žmonės labai 
buvo nusiminę. Jauni vyrai 
buvo paimti į Lietuvos kariuo
menę. Arkliai ir kiti reikalin
gi karui 
Autobusų 
žinota i' 
gasolino.
šeimynų rauda dėl netekimo 
duondavių didelė, žinių apie 
pasaulinius karo nuotikius di
delis trūkumas, spauda nieko 
nerašė. Amerikos lietuvių 
laikraščių niekur nebuvo ga
lima gauti, kad ir Kaune, tik 
užtiko vieną seną numerį “Tė
vynės.” Tačiau iš kaimiečių 
išsireiškimų sužinai, kad jie 
nepaiso, po keno globa Lie
tuva būtų, bile tik karo nebū
tų. žmonės atsimena pasauli
nio karo 
rį turėjo 
kad tai 
čiau Jai 
vos nei 
ventojas 
Vilniaus
kimą, bei Sovietų su Lietuva 
vedamas derybas dėl Vilniaus 
ir Vilnijos.

Toliau Baltulioniūtė piešia, 
kad vykstant iš Kauno į Šve
diją, teko pervažiuoti per 
Latviją, Estoniją ir Suomiją. 
Tos trys mažutės valstybėlės 
mažai kuo skiriasi nuo Lietu
vos, kaimai, miestai panašūs, 
tik Suomijos sostinė atrodo 
modemiška. Važiuojant Šve
dijos laivu, irgi niekas nieko 
nežinojo apie Rusijos su Lie
tuva, Latvija ir Estoniją ve
damas derybas bei pasirašytas 
sutartis; tik pasiekus arčiau 
Amerikos pakraščius per ra
dio sužinojo Europos 
kius.

Dzūkija

Kadangi mes esamę 
Laisvėj” įspūdžius,

naujų

tokia, 
atgal.

tas. Tačiau Baltulioniūtė sa
ko, kad matosi vietose 
pušių priaugant.

Liškiavos bažnyčia 
kokia buvo 30 metų
Merkinę su Suvalkų puse jun
gia tiltas, valtelių nėra, kas 
buvo prieš karinius laikus.

Well, šį pasikalbėjimą pa
rašiau “Laisvei,” žinodamas, 
kad Merkinės, Liškiavos, Jo
nonių kaimo ir visos tos apy
linkės lietuvių Amerikoje yra 
gražus skaičius, kurie skaito 
“Laisvę.” Tie skaitytojai lai 
patiria, kaip dalykai yra jų 
gimtiniam krašte. Esu įsitiki
nęs, kad Baltulioniūtė parašys 
plačiau savo įspūdžius, patir
tus tame Dzūkijos krašte, 
tuomet plačiau skaitytojai su
žinos. K. Biuras.

FABRIKANTAI MĖGINS 
PANAIKINT VALANDŲ- 

ALGŲ ĮSTATYMĄ

Washington. — Fabri
kantai rengiasi reikalaut, 
kad Jungtinių Valstijų Vy
riausias teismas panaikin
tų, kaipo “nekonstitucinį”, 
įstatymą, kuris sutrumpina 
darbo savaitę iki 42 valan
dų ir nustato darbininkui 
nemažiau 30 centų algos už 
darbo valandą.

Sanatorinė Pagalba Vaikams 
Sovietų Sąjungoj
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

tūkstančių ispanų vai-

tiku sanatorija. Aplink Tbili
sį įsteigta visa eile vaikų ku
rortų su sanatorijomis. 1938 
m. pradėta statyti naujos vai
kų sanatorijos Armėnijoje .

SSSR šiaurėje, Karelijoje, 
ten, kur beveik vieną pusę 
metų esti naktis, o kitą pusę 
—saulė nenusileidžia, yra dvi 
sanatorijos: Murmanske ir 
Kiro ve. Gydytojai pastebi 
ypatingą gydymo efektingu
mą saulėtu laikotarpiu.

Volga ir Dniepru kursuoja 
du garlaiviai sanatorijos. Jie 
daro reguliarinius reisus. 
Čia plaukiančiose sanatorijose 
vaikai gauna visą reikalingo 
gydymo kursą ir grįžta pa
sveikę ir sustiprėję.

Vaikų turizmas vis labiau 
plečiasi. Kasmet galima pa
matyti tūkstančius vaikų, ke
liaujančių garlaiviais Mask
vos-Volgos ir Baltosios Jūros 
kanalais.

SSSR viso yra 480 vaikų sa
natorijų su 46,406 lovomis, 48 
dieninių ir naktinių sanatori
jų su 7,262 lovomis ir 22 sa
natorijos su 1,864 lovomis, 
“vaikų namų” vaikams (naš-

jaičiams). Yra dar specialus 
kurortinių vaikų sanatorijų 
tinklas su 2,600 lovų.
Kurortine pagalba vaikams 

sukoncentruota Juodosios jū
ros pakrantėje, prie Odesos, 
Anapos, Jaltos, Evpatorijos ir 
Gelendžiko. Pagalbai vado
vauja centrinis Kurortologijos 
institutas.

Įvairios visuomeninės, ūki
nės ir profesinės organizaci
jos, turinčios savo poilsio na
mus, pritaiko juos ir vaikų 
reikalams. Kai kurios stato 
specialius vaikų poilsio na
mus. Vaikų sanatorijų skai
čium SSSR yra pralenkus kul
tūringiausias valstybes.

Namų Rakandų Krautuvė

Divonai-Uždangai-Linolijos
Mateušas Simonavičius

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui 

Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HARTFORD, CONN.

šeštadienį, spalių 28 d. yra ren
giamas balius darbininkiškos spau
dos naudai. Bus Laisvės Choro 
Svet., 57 Park St. 8 vai. vakaro. 
Gera orkestrą šokiams. Turėsime 
užkandžių ir gėrimų. Lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Įžanga 25c.

(251-253)

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai F 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 
jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

DR. L. ZINS Įstaiga 80 metų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

RUDENS MADOSNAUJAUSIOS
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

SIŪTAI ir OVERKOTAT
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę.
Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo Žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių/

Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkamo 
drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50

Vertės $25.00 už $19.50
' Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, spalių 27 d., 407 La
fayette St., 7:30 v. v. Nariai, būti
nai dalyvaukite, nes bus daug svar
bių dalykų tartis kaip tai, prakalbų 
rengimas, ALDLD III Apskr. konfe
rencijos pridengimas ir kiti reikalai. 
— Kom. (251-252)

j,Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS
lėtas 
kų.
Nervingų Vaikų Sanatorijos

Tokių sanatorijų yra 31 su 
2,015 lovų. Trys sanatorijos 
skiriamos vaikams epilepti
kams.

Sanatorijos steigiamos viso
se Sovietų Sąjungos respubli
kose ir autonominėse srityse.

Sanatorijose į rytus nuo 
Volgos vartojamas kumisas 
(kumelių pienas). Vakarų Eu
ropoje beveik nežinoma gy- 
d'omoji kumiso reikšmė 
berkulioziniems ligoniams.

Ypač plačiai kumisas var
tojamas Baškirijos ir Kazach
stano sanatorijose. Kazach
stanas turi visą tinklą gerai 
įrengtų vaikų sanatorijų.

Vidurinės Azijos respubli
kose : Turkestane, Uzbekista
ne ir Tadžikistane įsteigta 
daugiau kaip 30 sanatorijų.

Sanatorijų tinklas yra la
biausiai išplėstas Kaukaze.

železnovodske yra sanato- 
i susirgi- 

duonos didės-imas yra susijęs su netaisyk- 
į pasikeitimu. 

Kislovodske — vaikų reuma-

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, šeštadienį ir sekma

dienį, spalių 27, 28 ir 29 dd. įvyks 
didelis bazaras, Broad ir Girard 
Ave. (Broad \St. Mansion). Bazaro 
pelnas bus skiriamas kareiviams, 
kurie dalyvavo Ispanijoj. Įžanga 15 
centų. Bus gražių dalykų pirkimui 
ir taip pat turėsime gražią progra
mą. Todėl kviečiame visus dalyvau
ti ir paremti sužeistus kareivius. - 
Kom. (251-253)

nuoti-

skaitę 
daugu

moj apie Žemaitiją, bet apie 
tą Dzūkijos kraštą, Merkinę 
ir Liškiavos apylinkę mažai, 
tai noriu pažymėti Baltulio- 
niūtės pasakytus žodžius, 
ypatingai apie Jononių kai
mą.

Jononių kaimas išskirstytas 
į vienkiemius. Kaimiečių gy
venimas skurdus. Moderniško
dalykėlio niekur nesimato, už-riJa vaikams, kurių
darbių nėra, 
niam skaičiui to kaimo gyven- į’JJgu medžiagų 
tojų nepakanka, namai seni, 
vienam kambaryj visa šeimy
na turi miegoti jr kiekvienas 
turintis kokių giminių Ameri
koj tikisi, kad jo giminės ne
pamirš, prisiųsdami keletą 
dolerių. Susižeidus ar susir
gus ir nesant vilties namie 
pagyti, turi vesti į Alytų li
goninėn, Merkinėj nei Liškia
voj ligonbučių nėra.

Merkinė atrodanti biskį gy
vesnė, kadangi tenai tankiai 
įvyksta turgūs, bet Liškiava 
tokia 4>ati, kokia buvo 30 me
tų atgal, jokio progreso nėra 

. padaryta. Liškiava, Merkinė 
ir Jononių kaimas stovi ant 
Nemuno kranto, tai užklausta, 
ar ir dabar Nemunu plukdo
ma medžiai į Vokietiją? At
sakė, taip, ir prie Nemuno 
gyvenanti žmonės žino, kad 
30 metų 
ventoj ų, 
Nemuno, 
ros laiku 
Nemunu medžių į Žemaitiją ir 
Vokietiją.

Miškas, kuris buvo tarpe 
Jononių ir Dubaklonio kaimų, 
dar tebesąs, bet mažytis; mat, 
skirstantis kaimui į vienkie
mius, buvo duodama nors ma
žas sklypelis miško. Tačiau 
trobesiam statyti likosi iškirs-

atgal Dzūkijos gy- 
kurie gyvena prie 
buvo vienatinis vasa- 
uždarbis, plukdymas

tu-

i

Estate of

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

i
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»

BARRY P. SHAUNS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |dės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniau*’

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Panaikino Apdraudos Įstojimą

Apdrauskite savo sveikatą ir gyvastį. Būkite LDS nariais

Už mažesnę mokestį negu kur kitur, jūs 
galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą.

I Nariai priimami nuo 3 iki 60 metų 
amžiaus: vyrai, moterys ir vaikai.

I ■ ... ........M ......................         į,.

Dabar per jubiliejinį vajui, iki 1 birželio, 1940, jūs galite 
įsirašyti į LDS nemokant apdraudos įstojimo mokesties

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS 
kuopą savo mieste arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

Siunčiame duoną per paštą I kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį Ir kaina*

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.SKELBKITCS “LAISVĖJE”
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Browder Areštuotas iš Menininku Vakaro
Earl Browder, Amerikos 

Komunistu Partijos general is 
sekretorius buvo areštuotas 
pereitą pirmad., nei 24-riom 
valandom nepraėjus po to, kai 
J. Parnell Thomas, New Jer
sey kongresmanas ir Dies Ko
miteto narys reikalavo veiklos 
prieš komunistus. Jo reikalavi
mas buvo paremtas pareiški
mu, išleistu Republikonų Na- 
cionalio Komiteto.

Browderis, kaip rašo “Daily 
Worker”, pirmadienio popietį 
buvo pašauktas į Federalę 
Grand Jury ir ten tuojau areš
tuotas ir įkalintas. Jis buvo 
kalėjime paliktas per naktį, 
nors $7,500 kaucija buvo pa
teikta per tūlą ponią Hester 
G. Huntington, Tarptautinio 
Darbininku Apsigynimo rėmė
ją, kaip tik Browderiui buvo 

'leista susisiekt su advokatu.
Browderis oficialiai kaltina

mas, kad jis išsiimdamas savo 
vardu pasportą 1934 m., ir at
naujindamas jį 1937 m., nepa
sakęs aplikacijoj, kad jis bu
vo važinėjęs užrubežin 1921 
m., ir paskiau 1927 metais po 
kitais vardais. Browderis sakė 
esąs nekaltas.

Apie tą Browderio įkaltini- 
mą jo advokatas Edward 
Kuntz pasakė: “Tai nėra tei
simas: tai yra persekiojimas.” 
Kaip “Daily Workeris” prane
ša, neprisilaikyta daugeliui 
kalinių duodamų teisiu, jam 
neleista telefonu susisiekt su 
savo advokatais Kuntz ar 
Brodskiu kol formaliai neįkai
tino.

Aprašydamas tą nuotikį 
“D.W.” pažymi, kad tai yra 
“perspėjantis žingsnis kampa
nijoj sunaikint civiles laisves 
ir pastumt Jungtines Valstijas 
Imperialistiniu karan.”

Iš LDS Metines Kon
ferencijos

Sekmadienį, soaliu 22 d.. į- 
vyko Lietuviu Darbininku Su
sivienijimo Trečio Apskričio 
metinė konferencija, 280 
Union Ave.. Brooklyn, N. Y. 
Dalvvavo 32 delegatai nuo su
augusiu nariu kuonu ir 15 de
legatų nuo jaunuolių kuopų.

Prezidentas A. Skairius pa
skyrė į mandatų komisiją: K. 
Balčiūną, V. J. Kasparą ir V. 
Kūliką. Jiem tvarkant manda
tus, J. Gasiunas pakviestas pa
kalbėti. Kalbėjo Jubiliejinio 
Vajaus klausimu ir ragino, 
kad konferencija dėtų į jį 
daug domės.

Konferencijos pirmininku 
išrinkta E. Jeskevičiutė, pa- 
gelbininku P. Bėčis. f rezoliu
cijų komisiją įėjo J. Gasiunas, 
A. Matulis ir K. Michelsonas, 
jaunuolis.

Dienotvarkis paruoštas il
gas, tad visi reikalai rūpestin
gai vesta greit, be plačių dis
kusijų. Valdybos raportas pri
imtas vienbalsiai, kuopų ra
portai, mažai apdiskusavus, 
irgi vienbalsiai priimti. Kon
stitucijos taisymo reikalais 
šiek tiek buvo pasisakyta 
minčių skirtumas, nepilnai su
tiko su autoriaus siūlomais 
punktais. Tačiau ištisai priim
ta nauja LDS Trečio Apskri
čio konstitucija su mažais pa
taisymais. Ją paruošė A. Ma
tulis. Jaunuolių reikalus svar
stant daugiau turėjom disku
sijų. Tūli delegatai bandė kal
tinti jaunuolius, kad jie nevei
kia, nepraveda veikimą tinka
mai, kaip jis turėtų , būt. . . 
Jaunuoliai nurodė savo paty
rimus veikimo srityje ir išdės
tė priežastį. Galop visi priėjo 
prie vieno bendro supratimo, 
kad visi blogumai, klaidos nė
ra vien jaunuolių, o visų. Pri

K f*u- <

Lietuvių Meno Sąjungos va
karas pereitą šeštadienį ištik- 
rųjų pritiko pavadint meninin
kų sanskridžiu. Jame dalyva
vo menininkai bent iš trijų 
valstijų ir iš užrubežio — Ka
nados. šios kaimyniškos vals
tybės menininkų oficialiu at
stovu buvo Juozas Naujokai
tis, Montrealo Jaunimo Choro 
pirmininkas. Connecticut Ap
skričio menininkus atstovavo 
jaunuolis Jonas Shilunas. Gi 
artimosios apylinkės — New 
Jersey, taipgi New Yorko- 
Brooklyno menininkai buvo 
susirinkę masiniai.

Publikos buvo gražios, ta
čiau vietinių turėjo būti dau
giau. Sakoma, daugelį sulaikė 
baimė sušlapt, nes pačiu rin
kimosi laiku prasidėjo žaibų 
su smarkiu lietumi audra, ku
ri tęsėsi iki pusiaunakčio.

Vakaro programą atidarė 
LMS Centro sekretorė B. L. 
šalinaitė, pakviesdama C. pir
mininką P. Balsį. Jisai pasakė 
kalbą apie LMS, jo siekius ir 
laimėjimus. “Mūsų meninin
kai,” sako Balsys, “esate idea
listai, dirbate ne dėl pelno, 
bet visus savo sunkiu triūsu 
sukurtus laimėjimus atiduoda
te visuomenei.” Jo kalba buvo 
jautri, atatinkanti vakarui.

Programoj dalyvavo seka
mos grupės: brooklyniečių 
choras Aidas, vadovaujamas 
A. Žilinskaitės, akompanuo
jant L. Milčiūtei ir E. Gasiū- 
nienei; choras Pirmyn iš 
Great Necko, vadovaujamas 
G. Kazakevičiaus, akompa
nuojant A. Kasparaitei; en- 
semblis Aidbalsiai, vadovauja
mas B. L. šalinaitės; choras 
Sietynas iš Newarko, vado
vaujamas B. L. šalinaitės; 
choras Banga iš Elizabetho, 
vadovaujamas A. Klimaitės, ir 
Brooklyn© Lietuvių Stygų Or
kestrą, vadovaujama M. Ehr- 
lichmano.

Solistai buvo L. Bunkienė- 
Kavaliauskaitė, akompanuo
jant šalinaitei; Aldona Žilins
kaitė piano solo; Aldona Kli- 
maitė, akompanuojant Žilins
kaitei, ir Pranas Pakalniškis, 
akompanuojant šalinaitei.

Kaip grupės, taip solistai

'savo pareigas atliko gražiai ir 
publika iš visų jų reikalavo 
daugiau, negu buvo žadėję 
duot, tad programa užtruko 
ilgokai. Veik visi dalyviai ap
dovanoti gėlėmis, o Sietynas 
net dvejomis. Visi chorai dai
nuoja gražiai ir yra dideliu 
kreditu no tik toms koloni
joms, kuriose veikia, bet ir Me
no Sąjungai. Tačiau Sietynas 
turi gal daugiausia stiprių, į- 
gudusių balsų, tad ne vien tik 
harmonija, bet ir pajėga daro 
nepaprastą įspūdį.

Labai gražiai pasirodė ir 
LMS naujagimis — Stygų Or
kestrą. Vargiai kas galėjo iš 
jos tikėtis tokios didelės pa
žangos taip trumpu laiku.

imta atatinkama rezoliucija 
jaunuolių reikalais.

Beje, jaunuoliai laikė kon
ferenciją atskirai nuo suaugu
sių. Jie savus reikalus užbai
gę atėjo į konferenciją, ka
da ėjo jaunuolių reikalų svar
stymas.

Jubiliejinis Vajus plačiai 
diskusuota. šiuo klausimu iš
sami rezoliucija paruošta, 
tilps spaudoje.

Konferencija nemažai gerų 
tarimų padarė. Taipgi ir fi
nansiniai parėmė svarbius vi
suomeniškus reikalus: Aukavo 
$10 Lietuvių Stygų Orkestrai, 
kuri LMS 3-čio Apskričio pa
stangomis suorganizuota ir 
palaikoma; ateivių gynimo 
reikalams — $5. Priėmė rezo
liuciją prieš dabartinį Europo
je einantį imperialistinį karą. 
Nutarta pasiųsti pasveikini
mas Lietuvos valdžiai ir So
vietų valdžiai už pervedimą 
Vilniaus miesto su jo apylin
kėmis Lietuvai ir padarymą 
bendro apsigynimo sutarties 
tarpe judviejų.

Į apskričio veikiantį komi
tetą išrinkta A. Kačergienė, 
J. Žukauskas, M. Dobinis, ( 
Dainius, J. Stasiukaitis, D. 1 
Krūtis ir J. Klimas. Alterna- 
tais: V. J. Kasparas, J. Kurai
tis ir J. Ormanas. Valdyboj 
sąstatas geras, visi patyrę, 
darbštūs draugai, tad neabe
jotina, kad jie sugebės tinka
mai vesti apskričio reikalus. 
Gero pasisekimo, draugai!

Kor.

Programai įpusėjus, buvo 
dovanų įteikimo iškilmės jas 
laimėjusiems chorams ir aps- 
kričiams. Pirmą dovaną gavo 
Aido Choras. Ją priėmė jau
nas choro pirmininkas Vytau
tas Brunza, trumpoj gyvoj 
kalboj pareikšdamas, kad 
“mūsų darbas dar tik prasidė
jo.”

Antra dovana išduota Mon
treal Jaunimo Chorui. Ją pri
ėmė specialiai atsiųstas choro 
pirmininkas Juozas Naujokai
tis, dovanos priėmimo kalboj 
išduodamas labai smulkmenin- 
gą raportą iš choro istorijos ir 
dabartinės darbuotės. Jis sa
ko, kad čionykščiai chorai 
“laimingi, turite savus moky
tojus, kurie rūpinasi choro ge
rove.” Jis sakė, kad jų cho
ras gyvuoja 7 metai ir turi 
septintą mokytoją. Dabartinis 
mokytojas, irgi kitatautis, mo
kina 4-ti metai. Nors choras 
turėjo ir turi sunkumų, bet jis 
niekad nesilikvidavo ir jaunas 
jo pirmininkas tikrino, kad jie 
tą kreditą išlaikys ateityje.

Trečią dovaną nusinešė 
choras Pirmyn iš Great 
Necko. Choro pirmininkas F. 
Klastauskas pažymėjo, kad 
nors jų kolonijoj tegyvena tik 
apie 200 lietuvių šeimynų, .pa
lygint tik kaimelis, tačiau jų 
choras gyvuoja nuo 1930 me
tų ir jie pasirįžę jį išlaikyt ir 
ugdyt ateityje.

Chorai dovanas gavo už pri
rašymą daugiausia naujų na
rių.

Apskričiam skirta dovanos 
už suorganizavimą naujų vie
netų. Dovaną — $15 laimėjo 
4-tas Apskritys, Conn, valsti
joj, už suorganizavimą choro. 
Ją ‘priėmė J. Shilunas, jaunas 
apskričio darbuotojas. Kita 
dovana — $5—laimėjo 3-čias 
Apskritys, Rew York - New 
Jersey, už suorganizavimą 
stygų orkestros. Ją priėmė G. 
Klimaitis.

Po programos tęsėsi šokiai 
prie, G. Kazakevičiaus orkes
tros. Gerų užkandžių pagami
no ir svečiams patarnavo A. 
Visockienė ir A. Buknienė.

Rep.

IŠGIRSKITE

Brooklyno komunistą kan
didatas j Miesto Ta'rybą, Peter 
V. Cacchione, kalbės lietuvių 
komunistą rengiamame masi
niame mitinge šio penktadie
nio vakarą, spalių 27-tą, Liet. 
Am. Pil. Kliubo salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne. Apart 
jo, lietuviškai kalbės D. M. 
šolomskas. Visi lietuviai kvie
čiami atsilankyti. *

Komisija.

LIETUVIAMS
KRIAUČIAMS

ACW of A Siuvėją Unijos 
51-to Skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 
ipalio 25 d., 7:30 v.v.., Piliečių 
Kliubo Salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Visi nariai 
malonėkit dalyvauti.

Sekr. Charles Nečunskas.

Scenoje

P. Petrauskas, 
Vaišyla

Jau ne kartą esate matę 
draugą Petrauską scenoje ir 
visuomet”jo lošimas patenkina 
žiūrėtojus. Tad manome, kad 
ir šį kartą neklysite atsilan
kydami pamatyt “Baudžiavos 
Nuotakos,” kuriame veikale 
draugas Petrauskas vaidina 
Pono Surinto dvaro prižiūrė
toją.'

“Baudžiavos Nuotakos” — 
tai penkių veiksmų drama su 
dainomis iš baudžiavos laikų 
Lietuvoje, čia matysite, kad 
ir šeimyninis gyvenimas bau
džiauninkų priklausė nuo 
ponų, pas kuriuos jie tarnavo. 
Apsivesti galėjo tik pagal po
nų įsakymą, o po apsivedimo, 
ponai reikalaudavo, kad nuo
takos būtų ponų rengtose 
puotose.

Atsilankydami šį sekmadie
nį nepraleisite laiką nuobo
džiai, nes yra skambančių 
liaudies dainelių per lošimą, 
o pats veikalas gan įdomus.

Vieta: New National Hali, 
261-267 Driggs Avenue. Pri
važiuoti lengviausiai Lorimer 
arba Graham gatvekariais, 
važiuojant į Greenpoint dali 
Brooklyno ir išlipant ant 
Driggs Avenue.

Prašome visų pribūti 3:30 
valandą po pietų, nes vaidini
mas ne trumpas, o jaunieji 
dalyviai norės pasišokti prie

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

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru 
sius ant visokių kapinių; paršam 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE ' 

Brooklyn, N. Y. !

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 

(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

837 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

K az ak ov i č i a u s or k estros.
Liaudies Teatras ir Aido 

Choras kviečia visus Brookly- 
no ir apylinkės lietuvius atsi
lankyti.

J. J. Goldstein Laimėjo 
Nominacijų Ginčą

Vyriausias teisėjas Jacob 
Gould Schurman, Jr., pralai
mėjo teismuose kovą dėl ofi
cialus Demokratu Partijos no
minacijos i Generalių Sesijų 
teisėjus. Laimėtoju išėjo Jo- 

| nah J. Goldstein. Schurman 
reikalavo perskaitliuot balsus, 
ką padarius, Goldstein dar 
aukščiau pakilo. Paskiausia 
Schurman reikalavo perbalsa- 
vimo, bet teisėjas Church ne
leido.

SCHOOL DAYS
GRUEN

Amerikos Pirmas Puikiausias 
Riešinis , Laikrodėlis

Jie bus laiku mokyklon... ir lai
ku pietų ... jei jūs suteiksite jiems 
pirmąjį riešinį laikrodėlį vieną iš 
jaudinančių naujų GRUENS. Visi 
naujausių stilių ... pasitikiami ir 
akuratni. Nuo $24.75 ir aukštyn.

LAUREL . . .15 jewel GRUEN. Yellow 
gold filled, Guildite back . .$24.75

ihihihh

ČHIEĖ ; fewer GRUEN5Yellow 
gpi<| ;fi.ljed ca$o>,.Gi|lldi»ą bąck, .$2j|,75

įsteigta auo 1892 metų
701 Grand St., Brooklyn, N. Y.
tarpe Graham ir Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2178
EKSPERTAI TAISYME
Kita krautuvė randasi 

PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 
206 WEST FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

200—2nd Ave., tarpe 12 ir 13 Sts. 
Valandos: 11-1; 5-8; Ncdė'ioj: 11-1 

New York City
Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 

ligos gydomos.
Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą 

Tel. Algonquin 4-8294

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Manjer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberiai

Dr.JJ.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964 

9

580 SUMMER AVENUE,
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

Eb— ■ ...... .......... — ffi

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tol. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
a-------------------------------- —o

Office Phone Inside Phone
EVergreen 8-1090 EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklvn N. Y.

Open Day and Nighi

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

| I Vapor Room,
\ 1 Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations. CMLb*

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

, Special Rates per Week
—----- r-------------

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
*2’

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro 
4* 4*

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

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn. N Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

A
 Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 

perkele, savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

FURMAT CO. Inc
Dealers in

Furniture and Bedding

Matrosai Yra Mūšy Specialumas
Pamatykite kaip jie yra daromi mūsų dirbtuvėje.

Mes taipgi perdirbam matrasus už žemiausias kainas.
VISOKIŲ RŪŠIŲ DAIKTAI LOVOM

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitokį daiktai reikalingi prie lovų.

445 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Priešais Republic Teatrą 

EVergreen 4-7911




