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laivių. Manyta, jog tik ore ir iš 
oro karas bebus galimas. Bet 
šiame kare iki šiol jūros buvo 
tuomi baisiuoju pragaru.
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Ruoškime rudeni- 
nes pramogas “Lais2, 
ves” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau- 
dies dienraščiui.

Vokietija ir Anglija imasi už 
gerklių ant vandens. Vokiečių 
submarinai ir minos paraližuo- 

A ja Anglijos laivyną. Anglijos 
visa prekyba atsidūrė pavojuje. 
O prekyba su užsieniu yra An
glijos gyvybė.

* >:« *

Mūsų spaudoje mažai terašo
ma apie tai, kas dabar dedasi 
Detroite automobilių pramonė
je. iChryslerio korporacija už
sispyrus sulaužyti didžiosios 
unijos nugarkaulį. O už tos 
korporacijos nugaros, be abe
jo, stovi visa automobilių pra
monės savininkų šaika.

Jungtinė Automobilistų Uni
ja laikosi gerai ir tvirtai. Nusi
leidimas Chryslerio korporaci
jai padrąsintų kitas kompani
jas piestu atsistoti prieš uniją.

Detroito draugai turėtų mū- 
, sų spaudoje plačiau atžymėti 
r šią unijos kovą.

Neseniai atlaikė savo 35-tą 
metinę konvenciją Farmers 
Educational and Cooperative 
Union of America. Ji pasmerkė 
karą ir reikalauja valdžios ne- 
įvelti šio krašto į imperialistų 
konfliktą. Ji pasmerkė Dies 
Komitetą ir reikalauja kongre
so nebeskirti nei cento iš val
džios iždo raganų gaudymui.

Tai reiškia, kad farmeriai ne
bemiega, bent organizuotieji 
farmeriai. Jie neatsilieka nuo 
savo organizuotu miesto bro
lių.

Neužilgo išeis nauja brošiūra. 
- - . Ją išleis Lietuvių Kom. Centro 

Biuras. Tai bus brošiūra prieš 
šį imperialistinį karą. Ji susi
dės iš Kominterno sekretoriaus 
Jurgio Dimitrovo rašto ir Ko
minterno manifesto prieš karą.

Tai istoriniai dokumentai. 
Kai pasaulio socialistai vėl nu
ėjo imperialistams bernauti, tai 
pasaulio komunistai vėl didvy
riškai skelbia karą imperialis
tiniam karui.

* # *
Ar jie atsiprašys ir prisipa

žins melagiais? Turiu mintyje 
redakcinius štabus socialistinės, 
klerikalinės ir fašistinės spau
dos.

Jie paskelbė, kad bolševikai 
išvogė ir iškraustė visus Vil- 
niaus bažnyčių .varpus. Bet iš 
Vilniaus žinios sako, kad Lietu
vos kariuomenei žengiant į Vil
nių, visi visų Vilniaus bažny
čių varpai garsiai gaudė.

Jie sakė, kad Raudonoji Ar
mija suareštavo ir išsivežė So
vietų Sąjungon vilnietį Stašį ir 
kitus veikėjus. Girdi, jų jau 
nebematysime. Bet iš Vilniaus 
žinios sako, kad Lietuvos ka
riuomenei atėjus Vilniun, Sta
sys ją iškilmingai pasitiko ir 
pasveikino^

Ei, jūs, tie redaktoriai, ar 
jau visai nebetekote jokio žmo
niškumo? Suvedžioję ir apga- 

- vę savo nelaimingus skaityto
jus dabar tylite, ir tyliai pla
nuojate vėl iškepti kokį nors 
bjaurų melą prieš bolševikus 
ir Sovietus.

Tai “Deutschland” 
Sunaikino Karini 
Anglijos Laivą

London. — Naziai nus
kandino karinį Anglijos lai
vą “Rawalpindi”, 16,697 to
nų įtalpos, jau pereitą ket
virtadienį, bet Anglijos val
džia apie tai tylėjo iki sek-| 
madienio, nakties. O kokiu 
būdu “Rawalpindi” buvo i 
nugramzdintas, ji pranešė 
tiktai už penkių dienų po 
to laivo žuvimo,—tai kad 
Vokietijos “kišeninis” karo 
laivas “Deutschland” sunai
kino “Rawalpindi” šiauri
niame Atlanto Vandenyne, 
netoli Icelando.

“Rawalpindi” pirmiau bu
vo keleivinis Anglijos lai
vas; bet paskutiniu laiku 
jis buvo specialiai apšar
vuotas; apginkluotas ka- 
nuolėmis, šaudančiomis še
šių colių storio šoviniais, 
paverstas kariniu laivu ir 
pasiųstas į plačiąsias jūras 
gaudyt nazių laivų.

Kada Vokietijos karo lai
vas “Deutschland”, 10,000 
tonų įtalpos, pamatė Angli
jos karinį laivą “Rawalpin
di,” tai “Deutschlandas” 
paleido šūvį virš “Rawal-1 
pindi”, kad šis sustotų ir 
pasiduotų. Bet “Rawalpin
di” nepasidavė ir atidarė 
savo keturių - penkių ka- 
nuolių ugnį į nazių “Deut- 
schlandą,” už 10,000 jardų.

Kai “Deutschlandas” mu
šė trečią sutartiną šūvį sa
vo kanuolių, tuomi jau už
gesino visas šviesas Angli
jos laive “Rawalpindi'’ ir 
sudaužė elektrinius anglų 
laivo prietaisus, kuriais bu
vo šoviniai iškeliami į viršų, 
kanuolėms užtaisyti.

Sužeistas ir padegtas an
glų laivas dar mėgino atsi- 
šaudyt, bet po 40 minučių 
nuskendo, visas liepsnoda
mas. Su juom žuvo apie 
260 anglų jūreivių ir oficie: 
rių. Manoma, kad naziai iš
gelbėjo iš valčių apie 30 an
glų, kurie dar spėjo į jas 
susėsti.

Anglai sako, kad “Deut- 
schlandui” į talką buvo at
plaukęs dar kitas vokiečių 
laivas.

“Deutschland” yra gink
luotas kanuolėmis, šaudan
čiomis 11-kos colių šovi
niais; stipriai šarvuotas ir 
labai greitas. Sakoma, kad 
Anglija ir Francija turi tik 
apie keturis karo laivus, ku
rie pavieniui drįstų išstoti į 
mūšį su šiuom nazių “kiše
niniu” karo laivu “Deutsch- 
landu.”

Minia Vilniaus gyventoji^ susirinko į miesto aikštę pasitikti Lietuvos ka
riuomenės, kada ji įžygiavo pabaigoj pereito mėnesio tuoj po to, kai So
vietų raudonarmiečiai pervedė Vilui ų Lietuvos armijai.

ITAIJ JA NORI ILGU
SUOMIJOS KIVIRČU

SU SOVIETAIS
Roma. — Italijos politi

kieriai ir laikraščiai kursto 
Suomiją-Finiją atmest So
vietų pasiūlymus. Jie nori, 
kad tęstųsi kivirčai ir iš
sivystytų susikirtimai tarp 
tų dviejų šalių, ir kad tie 
susikirtimai kuo ilgiausiai 
tęstųsi. Italijos fašistų va
dai gundo ir Švediją duot 
paspirties Suomijai. Jų sie
kimas yra šitoks: Jeigu So
vietai gana ilgai “bus užim
ti” susidūrimais Baltijos 
Jūros srityje su Suomija ir 
jos talkininkais, tai Italija 
galės įsidrūtinti Jugoslavi
joj, Rumunijoj ir kituose 
Balkanų kraštuose.

Bet jeigu Suomija grei
tai susitartų su Sovietais, 
tai Italijos valdovai bijo, 
kad Rumunija, Bulgarija, ir 
kiti Balkanų kraštai gali 
susidraugauti su Sovietais; 
o tuomi būtų pastotas ke
lias Mussoliniui į Balkanus.

Anglų Oficieriai Pakvietė 
Narsuolį Nazių Lakūną į 

Bankietą

Vakarų Frontas.—Anglų 
oficieriai pasikvietė į ban
kietą ypatingai narsų Vo
kietijos lakūną oficierių, 
kurio lėktuvą anglai nukir
to žemyn. Tas nazių oficie- 
rius apsiverkė, kad priešai 
taip pagerbia jo narsą.

“Didžiausias Didvyris”

Vokietija Mato, Jog An-'
glija Kursto Suomiją 

Prieš Sov. Sąjungą
Berlin. — Qficiale Vokie-

DAR TIK APSIŽVAL
GYMAS, 0 NE KA
RAS VAKARUOSE
Paryžius. — .Prancūzai

Angli ja ir Francija 
Siundo Suomių V ai- 
dovus prieš Sovietus

Ar Sovietai Norėtų Preky
bos su Anglija?

London. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris 
Halifax užklausė Sovietų 
ambasadorių Londone, ar 
Sovietai norėtų vesti dery
bas dėlei prekybos su Ang
lija.

Maskva. — Sovietų politi
kai ir spauda parodo, jog 
tai Anglija ir Francija yra 
“tikrieji Suomijos kurstyto
jai prieš Sovietus.”

Suomija Reikalauja, Kad So
vietai Atšauktą Savo Ar

miją nuo Rubežiaus
Suomijos Politikieriai Lenda 

į Svetimą Kailį
Ryga. — Pusiau-valdiš- 

kas latvijos laikraštis “Bri-

Helsinki, Suomija.r—Suo
mių valdžia “mandagiai” 
pareikalavo, kad Sovietai
taip pat atitrauktų savo ka
riuomenę 12 iki 15 mylių

va Žeme” peikia Suomijos 
1 valdžią, kad jinai taip šiau- 
; šiasi-prieš Sovietus. Sykiu 
“Briva Žeme” pašiepia suo
mių politikierius, kad jie 
lenda. į ne savo kailį. Tie 
politikieriai, mat, didžiuo
jasi, kad Suomija esanti

atgal nuo Suomijos sienos, 
Karelijos tarp vandenyje, 
esančiame į šiaurius nuo 
Leningrado. Taip Suomijos 
valdovai atsakė į Sovietų 
pasiūlymą, kad Suomijos 
kariuomenė būtų atitraukta 
12 iki 15 mylių £tgal nuo

Jei Šaudys Suomiai, Tai Šau
dys ir Raudonarmiečiai
Maskva, lapkričio 28.— 

Raudonosios Armijos šta
bas Leningrado apskrityj 
įsakė raudona rmiečiams 
šaudyti atgal, jeigu Suomi
jos kariuomenė vėl šaudys 
per Sovietų sieną.

Naziai Sunaikino Dar Vieną 
Anglijos Laivą

London, lapkr. 28.—Na
ziai nuskandino dar vieną 
Anglijos laivą, rodos, “Kin- 
sworthą”. Anglų valdžia dar 
nesako, kokio dydžio tas 
laivas buvo ir kaip ir kur 
jis paskandintas.

Princeton, N. J.—Pirmame
čiai Princetono Universite
to studentai dauguma bal
sų nubalsavo, būk Hitleris 
esąs “didžiausias didvyris” 
šiandieną. Prez. Roosevel- 
tui teko tiktai penkta vieta1 
tarp “didvyrių.”

“Raudonieji” būk Valdą 
Mokytojų Uniją

London. — Anglijos lėk
tuvai apžvalginėjo šiaurva
karinę Vokietiją.

ORAS. — Šį trečiadienį 
apsiniaukę, nešalta.

Washington. — Fašistuo- 
jantis kongresmanas Dies, 
neva “tyrinėtojas”, pasišau
kė vadinamus liaudininkus, 
kurie pasakojo, būk komu
nistai valdą Mokytojų Uni
ją, priklausančią Amerikos 
Darbo Federacijai.

tijos spauda rašo, jog Suo- 
mija-Finija jau seniai būtų 
priėmus Sovietų siūlomas 
sąlygas, jeigu ne Anglijos 
valdovai. Tai jie kursto 
Suomiją atmest Sovietų pa
siūlymus. Nes pati Anglija 
tikisi kada nors kokiu tai 
būdu paimt į savo globą sa
las ir kitas pozicijas, ku
rios yra reikalingos Sovie
tams ginti Leningradą ir 
abelnai išplaukimą į Balti
jos Jūrą.

(Tos salos ir artimasis 
rtiožas į šiaurius nuo Lenin
grado nėra suomiškos že
mės. Jas Suomija andai ne
teisėtai užėmė, kada Sovie
tai turėjo vest žūtbūtinę ko
vą su baltagvardiečiais ir 
su įsiveržusiais Anglijos, 
Francijos ir Amerikos im
perialistais.)

Vokiečių laikraščiai sako, 
jog Anglija naudoja Suo
miją kaip savo įrankį, su 
kurio pagalba Anglija tikisi 
užkirsti Sovietų Sąjungai 
kelią į Baltijos Jūrą.

Anglą Valdžia Advoka
tauja Suomijai Prieš 

Sovietą Sąjungą
London. — Užsieninis 

Anglijos ministeris lordas 
Halifax pasišaukė Sovietų 
ambasadorių Iv. Maiskį ir 
“išreiškė viltį,” kad Sovie
tai ramiai susitaikytų su 
Sųomija-Finija. Tuo pačiu 
žygiu ministeris Halifax 
pabrėžė, kad, girdi, Anglija 
esanti “visai bepusiška” 
kas liečia 'ginčus tarp Suo
mijos ir Sovietų Sąjungos.

Halifax priminė, kad jis 
čia elgiasi taip, kaip pir
miau pasielgė prezidentas 
Rooseveltas, kuris pasiuntė 
Sovietams laišką su “karš
ta vilčią,” kad Sovietai nie
kada nevartotų jėgos prieš 
Suomiją.

(Sovietų gi vadai matė, 
jog Rooseveltas tuomi 
“dvasiniai” stiprino Suomi
jos atkaklumą prieš Sovie
tus.)

siunčia savo žvalgus prieš i 
vokiečių pozicijas, o vokie
čių žvalgai stengiasi ištirt 
francūzų pozicijas. Kur su
sitinka žvalgai, meta ran
kines grantas vieni į kitus, 
bet šiaip į kbvą neina,, ir 
vieni grįžta į savo pusę, o 
antri į savo.

BOMBARDAVIMAS, TIK 
NERVAVIMAS

Berlin. — Vokiečių ko
manda praneša, kad' jų 
žvalgai gana toli pralindę 
pro priekines pozicijas 
francūzų Maginot tvirtovių 
linijos; nusibraižę tų pozi
cijų planus ir visi saugiai 
atgal sugrįžę. < '

Tik retkarčiais šaudo ka- 
nuolės iš vienos ir antros 
pusės; bet tai nėra tikras 
bombardavimas. Tokius ar
tilerijos šūvius kareiviai va
dina' tiktai “erzinančiais” 
arba “nervu o jaučiais” šū
viais.

Anglija Įvedė Blokadą 
Prieš Visokius Išveži

mus iš Vokietijos
London, lapkričio 28.— 

Pradedant nuo pirmadienio, 
Anglijos ir Francijos kari-( 
niai laivai grobs visus Vo
kietijos dirbinius, išgabena
mus bepusiškų šalių laivais, 
šešių šalių Protestai prieš

. Angliją
Kraštai nedalyvaujantieji 

Europos kare: Italija, Ja
ponija, Belgija, Holandija, 
Švedija ir Danija, protesta
vo prieš tokį Anglijos nuta
rimą kas liečia Vokietijos 
dirbinių išvežimus laivais 
bepusiškų šalių. Bet Angli
jos valdžia nepaiso protestų 
.ir pataria tom šalim “pa
kentėti.”

Japonija grūmoja kuom 
tai keršyt Anglijai už tą 
“dvigubą” blokadą prieš 
Vokietiją. Japonijai reikia 
fabrikinių įrankių iš Vokie
tijos; o Anglija dabar ne
praleis jų. "

“skandinaviška” šalis, o ne 
Baltijos šalis; kad Suomija- 
esanti skirtingos rūšies val
stybė, negu Lietuva, Latvi
ja ir Estonija—baltiškieji 
kraštai.

Lįsdami į “skandinaviš
ką” kailį, Suomijos politi
kieriai nuduoda, būk jų 
valdomi suomiai esą “tauti
niai giminės” su skandina
vais : švedais, norvegais, da
nais.—Tikrumoj gi iš tauti
nio atžvilgio jie stovi to
liau nuo skandinavų negu 
latviai ir lietuviai.

Taip ir per Suomijos pa
siuntinių derybas Maskvoje, 
jie su pasipūtimu stengėsi 
nubrėžt griežtą skirtumų li
niją tarp Suomijos ir Balti
jos kraštų: Latvijos, Lietu
vos ir Estonijos.

Tai tik juokingas lošimas 
tų Suomijos politikierių, 
kaip rašo “Briva Žeme,” 
kuri primena, jog 20 metų 
atffal Suomija laikė save 
visiškai baltiška valstybe ir 
bendradarbiavo su Latvija, 
Lietuva ir Estonija.
SMERKIA SUOMIJOS Pū- 
TIMĄSI PRIEŠ SOVIETŲ 

SĄJUNGĄ
“Briva Žeme” ir kiti Lat

vijos, Lietuvos ir Estonijos 
laikraščiai smerkia Suomi
jos valdovų užsispyrimą 
prieš Sovietus. Jie rašo, kad 
toks suomių valdžios nusis
tatymas stato jų šalį į silp
ną poziciją.

Tie laikraščiai išreiškia 
pasitikėjimą, kad Sovietai 
gera valia padarė tarpusa
vio apsigynimo sutartis su 
Latvija, Lietuva ir Estoni
ja, ir kad tos sutartys išeis 
naudai visų susitarusių 
šalių.

Anglai Nuskandinę bei Suė
mę 12 Nazių Laivų >

London, lapkr. 28.—Ang
lų vyriausybė sako, kad nuo 
karo pradžios iki šiol kari
niai Anglijos laivai nuskan
dinę bei suėmę 12 Vokieti
jos prekinių laivų, kurie bu
vę apsimaskavę kaip bepu
siškų kraštų laivai.

tos sienos.
Sovietai davė tokį pasiū

lymą Suomijai, kada suo
mių kareiviai kanuolių šū
viais per sieną užmušė ke
turis Sovietų raudonarmie
čius ir sužeidė devynis.

Suomijos valdžia ir spau
da pasakoja, būk suomiai 
nešaudę į Sovietų pusę; jie 
šneka, būk “patys” sovieti
niai artileristai sušaudę bei 
sužeidę saviškius raudonar
miečius.

Suomių buržuazijos laik
raščiai vadina “išmatomis” 
tuos Sovietų darbininkus ir 
intelektualus, kurie masi
niuose susirinkimuose pro
testuoja prieš kariškas Suo
mijos provokacijas.

Sovietu Darbininkai Prime
na Suomijos Valdovam 

Lenkijos Likimų
Maskvoj, Leningrade ir 

kituose Sovietijos didmies
čiuose darbininkai atlaikė 
didelius masinius susirinki
mus, kur pasmerkė Suomi
jos valdovus, provokuojan
čius karą su Sovietais.

Savo priimtose rezoliuci
jose darbininkai reikalauja 
nuvyt Suomijos armiia nuo 
Sovietų pasienio, i ei pu Suo
mija neatšauks savo armiją 
12 iki 15 mvliu at^al nuo 
sienos, kaip kad siūlė So
vietai.

Kitose rezoliucijose So
vietu darbininkai, raudon
armiečiai ir intelektualai 
nurodo Suomijos politikie
riams, kad iie gali susi
laukti tokio likimo, kain bu
vusieji Lenkijos valdovai.

Maisto Kortelės Anglijoj Bus 
įvestos Gruodyje

London. — Nuo gruodžio 
mėnesio pusės bus įvesta 
Anglijos gyventojams mais
to kortelės, pagal kurias jie 
galės gaut pirkt tiktai tiek, 
o ne daugiau įvairių valgių 
per dieną arba per savaitę. 
—Taigi ir anglam darosi 
striuka su maistu.
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J ieško Galo
Šiurpios žinios ateina iš Maskvos: 

pakvaišusioji, karo ūpo apimta Suomijos 
buržuazija pradėjo tokias provokacijas 
prieš Sovietų Sąjungą, kurios gali pri
vesti prie nelemtų įvykių: trys Raudo
nosios Armijos kariai ir komandierius 
tapo užmušti ir septyni kariai ir du ko- 
mandieriai sužeisti Suomijos kareivių, 
pastatytų prie Sovietų sienos.

Šiuos žodžius rašant, visokių spėlioji
mų ateina iš Europos. Vieni sako, kad 
Suomijos buržuazija neklausysianti So
vietų reikalavimo (patraukti ginkluotas 
savo jėgas nuo Sovietų Sąjungos, pasie
nio), o kiti pranešimai skelbia, būk Suo
mija norinti pradėti pasitarimus su So
vietais. Būtų gerai, kad pastarieji pra
nešimai būtų teisingi. Jei pasitarimai 
prasidėtų, tai veikiausiai būtų galima 
prieiti prie taikaus išrišimo visų reikalų 
ir, galimas daiktas,—prie susitarimo at
eičiai. O jeigu Suomijos buržuazija tar
tis atsisakys ir savo ginkluotų jėgų nuo 
Sovietų pasienio neištrauks, tai galima 
visko tikėtis. Ir dėlto atsakomybę ims 
ta pati Suomijos buržuazija, kuri serga 
karo karštlige, kuri nori Sovietus įvelti 
į karą.

Iš Helsinkio ateina kvailiausių prane
šimų. Girdi, patys Sovietai nukovę savo 
karius, kad galėtų prisikabinti prie Suo
mijos. Tokius kvailus, tokius neapgalvo
tus pareiškimus tik ir tegali Suomijos 
buržuazija padaryti.

Bet jai tas neis sveikaton. Jeigu ji, 
buržuazija, iš tikrųjų jieško karo, tai 
jo gali ir susilaukti. Bet tuomet josios 
viešpatavimui gali būti padarytas galas 
sykį ir ant visados. Sovietai myli taiką, 
Sovietai nori taikos, Sovietų politika vi
suomet buvo ir yra taikos politika, bet 
tai dar nereiškia, kad Sovietai gali ra
miai žiūrėti, nereaguoti į tai, ką daro 
Suomijos buržuazija. Ir tyliausiam, ir 
taikiausiam kada nors kantrybė išsise
mia.

Iš Maskvos ir Leningrado ateina pra
nešimai, kad masės žmonių—darbininkų, 
studentų, inteligentų,—susirinkę į masi
nius mitingus reikalauja Sovietų vyriau
sybės pradėti prieš Suomijos buržuaziją 
griežtus žygius. Nereikia nei abejoti, 
kad Sovietai turi savo pusėj mases žmo
nių ir pačioj Suomijoj. Tai darbo žmo
nės, kurie nori taikos, kurie nori ramiai 
gyventi. Jeigu Suomijos buržuazija 'įvels 
juos į karą prieš Sovietus, tai jie, aišku, 
kirs jai mirtiną smūgį, nuo kurio toji 
Britanijos ir Franci jos imperialistų tar
naitė pasikelti negalės!

Ji jas paskelbė tik tam, kad save susi
raminti, kad nors valandėlei pamiršti 
tuos skausmus, kurie tenka pergyventi 
dėl Sovietų Sąjungos-Lietuvos bendros 
apsigynimo sutarties padarymo.

Dabar jau ir vėl toji spauda sielojasi. 
Sielojasi dėl baimės komunizmo. Sielojasi 
ir mokina “lietuvių tautą” kovoti su ko
munistiniu judėjimu.

Aną dieną “Lietuvos Aidas” pareiškė, 
kad Lietuvos tautininkai vengsią “stai
gių posūkių.” “Vienybė” šitaip supran
ta tą frazę:

“Ypatingai komunistines propagandos 
naudai reikia vengti staigių posūkių. Tik 
lietuvių tautos atsparumas prieš komu
nistinės propagandos užmačias tegalės 
užtikrinti Lietuvai nepriklausomą gyve
nimą.” •

Bet kaip tą propagandą p. Vitaitis ga
lės sulaikyti? Kaip jis ją pasmaugs? Ar 
Vilniaus atidavimas Lietuvai nėra ko
munistinė propaganda? Ar tai kalba ne 
už komunistus? Tik aklas to negali ma
tyti.

O gal Vitaitis mano, kad laikymas ka
lėjime komunistų nepaveikia į Lietuvos 
liaudį? Tegu tik jis ir kiekvienas pagal
voja: Kai Sovietų Sąjungos komunistai 
atidavė Lietuvai josios sostinę, tai Lie
tuvos komunistai tebekalinami, tebelai
komi nelegaliais! Argi tas nekelia Lietu
vos liaudyje keršto prieš tuos, kurie ši
taip daro?

Kovoti su komunistine propaganda 
tais būdais, kokiais Smetonos žvalgybą 
kovojo iki šiol, tautininkams naudon ne
išeis. Norint su komunistine propaganda 
kovoti, reikia kovoti su ja ideologiniai. 
Reikia leist Lietuvos komunistams viešai 
veikti; reikia išlaisvinti politiniai anti
fašistiniai kaliniai; reikia, kitais žodžiais, 
atsteigti krašte demokratinė santvarka, 
—padaryti Lietuva laisva.

/

Tegu komunistai veikia viešai. Tegu 
jie rašo ii’ kalba į Lietuvos žmones taip, 
kaip rašo ir kalba (per tiek metų) tau
tininkų partijos žmones. Tuomet Lietu
vos žmonės, lietuvių tauta, galės sau lais
vai pasirinkti partiją, pasirinkti progra
mą. Ji tai padarys ne aklai, bet apgal
votai. Jeigu komunistų programa, ko
munistiniai principai lietuvių tautai ne
patiks, tai ji juos atmes; komunistinis 
judėjimas, vadinasi, neras vietos lietuvių 
tautoj. O jeigu Lietuvos žmonėms tatai 
patiks, tai jie komunistinį judėjimą rems.

Tegu tie žmonės, kurie šūkaloja prieš 
komunistus, paima Amerikos lietuvius. 
Čia komunistai veikia viešai,—kalba ir 
Tašo. Nepaisant visų sunkenybių, sto
vinčių prieš jų judėjimą, jie turi labai di
delės įtakos lietuvių gyvenime,—daug 
pasekėjų, daug draugų ir prietelių. Ar 
dėl to lietuvių tauta nukenčia? Ne! Jei 
nukenčia, tai tik tie, kurie garbina Hit
lerį, kurie nori, kad Lietuva būtų Hit
lerio “globoje” (prisiminkit p. Vitaičio 
pareiškimą). Jei dėl to nukenčia kas, 
tai tik fašizmo ramsčiai.

vietų Sąjunga, bet ir jos kaimynai. Su 
skirtingomis santvarkomis abi pusės yra 
gerai apsipratusios ir susigyvenusios. Ir 
šiandien mes, kalbėdami apie Sovietų 
Sąjungos gimimo datą, taip pat laiko
mės to pagrindinio dėsnio. Mes visai są
moningai konstatuojame, kad Sovietų 
Sąjunga, besitvarkydama savo pasirink
tais ir išdirbtais dėsniais, yra pas save 
sukūrusi naują santvarką, yra išauginu
si visai naują žmogų, su visai kitokia 
pasaulėžiūra, visai kitokiais gyvenimo 
reikalavimais.”

Nepaisant, kaip gražiai ir palankiai 
apie Didžiąją Lapkričio revoliuciją “Ai
das” rašo, jis apsilenkia su teisybe, su 
faktais. Jis, pav., žymi, būk socializmo 
santvarka “yra specifinis didžiosios Ru
sijos tautų padarinys, kuris kitokiose'są
lygose ir kitokios kultūros tautose ne
būtų nei prigijęs, nei išsilaikęs.” Tąi, 
žinoma, ne tiesa. Jei Sovietai būtų įsi*;- 
kūrę tose šalyse, kurios aukščiau stovėjo 
kultūroj ir technikoj negu Rusija 1917

metais, tai šiandien ten socializmo plė
totė stovėtų kur kas aukštesniam laips- 
nyj negu Sovietų Sąjungoj.

Apsilenkia “L. Aidas” su tiesa ir ten, 
kur jis sako: “komunizmas nėra tai eks
portinė prekė.” Supraskit, Sovietų Są
junga nenori, kad komunistine idėja už-, 
sikrėstų kiti kraštai. Tikrumoj yra kaip 
tik priešingai: Sovietų Sąjunga'trokšta, 
kad komunistinis judėjimas išsiplėstų vi
sam pasaulyje, kad kapitalizmui juo 
greičiau galas būtų padarytas. Tačiau, 
to trokšdama, Sovietų Sąjunga niekad 
nebandė padiktuoti kuriai nors šaliai įsi
kurti sovietinę sistemą. Ne! Ji tai palie
ka patiems žmonėms išsispręsti. Kai 
dauguma žmonių (nepaisant kuriam 
krašte) tik panorės įsisteigti sovietinę 
santvarką, tai jie tą ir padarys. Kiekvie
no krašto žmonės yra savo likimo vieš
pačiai. Tatai paliečia ir Lietuvą. Kai 
dauguma Lietuvos žmonių panorės “pa
eksperimentuoti” sosializmą, tai jų nie
kas negalės nuo to sulaikyti.

liai (Nowe Swięciany IV), 
Tabariškės, Trakai, Turge
liai, Turmantas, Valkinin
kai (Olkieniki), Varėna 
'(Orany), Varnėnai (Ornia- 
ny), Vičiūnai, Vilnius, Vil- 
nius-Jeruzalė (Wilno-Jeru- 
zolimka).

ŠYPSENOS

1

Vilniaus Krašto Miestai ir Miesteliai

O Visgi Jie Nerimsta!
Kadaise New York “Timeso” kores

pondentas p. Tolišius paskelbė kvailą da
lyką. Jis, būtent, parašė, būk Stalinas, 
besitardamas su kuriuo tai Pabaltės val
stybės atstovu, daug maž taip pasakęs: 
“Šaudykit komunistus, o jei jūs vieni ne
pajėgsi t, tai mes jums padėsim.” 
. Kaip tuo p. Tolišiaus ar kurio nors 
“diplomato” išgalvotu posakiu apsidžiau
gė anti-sovietinė lietuvių spauda Ameri
koj ! Kiekvienas veik laikraštis tą pakar
tojo ir nepaprastai pasitenkino. Kurgi 
nepasitenkins, jei pasaulio komunistinio 
judėjimo vadas pataręs šaudyt komunis
tus, naikinti tą judėjimą, kurį jis vado
vauja !

Buvo manyta, kad dabar anti-sovietinė 
lietuvių spauda jau virs pro-sovietine. 
Juk jai nuolatos tik ir rūpėjo, kad kuo- 
daugiau komunistų būtų sušaudyta, nu
galabinta. O čia, va, tam pritariąs ir 

'patsai Stalinas!
Bet neilgai toji spauda tuo džiaugėsi. 

' Matyt, ji pati netikėjo tom nesąmonėm.

Ne Visai Taip!
Minėdamas Didžiosios Lapkričio Re

voliucijos 22-metines sukaktuves, “Lietu
vos Aidas” (iš lapkr. 7 d.) be kitko rašo:

“Komunistinė revoliucija Rusijoje, jos 
ideologija ir praktikoje sukurtoji socia
linė, ekonominė ir politinė santvarka, be 
abejo buvo ir yra specifinis didžiosios 
Rusijos tautų padarinys, kuris kitokiose 
sąlygose ir kitokiose kultūros tautose 
nebūtų nei prigijęs, nei išsilaikęs. Mes 
visada buvome tos nuomonės, kad kiek
viena tauta turi teisės pasirinkti tokią 
politinę, ekonominę bei socialinę san
tvarką, kuri geriausiai atitinka jos ge
opolitines ir kultūrines bei civilizacines 
savybes. Ir Sovietų valstybės vyrai visai 
tą patį tvirtina. Jie be jokių svyravimų 
pripažįsta laisvoms tautoms1 visokeriopo 
apsisprendimo teisę, kalba apie tai, kad 
komunizmas nėra tai eksportinė pre
kė. Šis dėsnis kaip tik sukelia So
vietų Sąjungos tarptautinei politikai 
daug simpatijų. Tai ypač aukotai verti
na tos tautos, kurios carų laikais buvo 
Rusijos imperijos pavergtos, kurioms 
anoji imperija nesutiko duoti teisės lais
vai apsispręsti. Reikia pripažinti, kad 
Sovietų politika nuo carų Rusijos atsis
kyrusių tautų adresu, tu r būt, buvo joms 
palankiausia iš visų galimų kitokios Ru
sijos politikų. Sykiu tai ir realiausia bei 
pačiai Sovietų Sąjungai naudingiausia 
politika.

Sovietų Sąjunga dabar yra tiesioginis 
artimas Lietuvos kaimynas. Tarp abiejų 
valstybių esą santykiai yra tvarkomi aiš
kiomis sutartimis, kuriose visur yra ryš
kiai pabrėžtas nesikišimo į vidaus reika
lus dėsnis. To dėsnio laikosi ne tik So

Atgautame Vilniaus kraš
te, be paties Vilniaus, kitų 
didelių miestų nėra. Yra ke
letas miestų, turinčių dau
giau kaip po 1,000 gyvento
jų, ir keliolika miestelių ir 
bažnytkaimių. Kiek teko su
rinkti duomenų, apie juos 
čia ir parašysime.

Didžiausias miestas po 
Vilniaus yra Naujoji Vilnia, 
esanti už 9 km. į rytus nuo 
Vilniaus. Lenkijos gyvento
jų surašinėjimo duomeni
mis, 1931 m. (žinios apie vi
sus miestelius paimtos iš to 
surašinėjimo duomenų) 
Naujojoje Vilnioje buvo 
778 gyvenamieji namai ir 
6,931 gyventojas. Tais pa
čiais metais Švenčionėliuose 
buvo 590 gyv. namai ir 
3,867 gyv., Pabradėje 394 
gyv. namai ir 2,569 gyv., 
Trakuose 362 gyv. namai ir 
2,530 gyv., Eišiškėse 2,500 
gyv., Dūkšte 264 namai ir 
1,689 gyv., Valkininkuose 
237, namai ir 1,596 gyv., 
Ygnalinoje 232 namai ir 
1,538 gyv., Nemenčinėje 240 
namų ir 1,482 gyv., Rūdiš
kėse 191 namas ir 1,232 gy
ventojai, Šalčininkėliuose 
105 namai ir 799 gyv., 
Maišiogaloje 70 namų ir 
476 gyv., Turgeliuose 77 na-* 
mai ir 434 gyv., Rudamino
je 64 namai ir 373 gyv., 
Rimšėje 65 namai ir 337 
gyv., Kaltanėnuose 41 na
mas ir 289 gyv., Sen. Tra
kuose 64 namai ir 389 gyv., 
Medininkuose 30 namų ir 
223 gyv., Riešėje 40 namų 
ir 199 gyv., Varėnos gelžke- 
lio stotyje 15 namų ir 146 
gyv., Mickūnuose 23 namai 
ir 142 gyv., Smalvose 12 na
mų ir 73 gyv.

Štai čia ir visi atgautojo 
Vilniaus krašto žymesnieji 
miestai ir miesteliai. Vienas 
kitas čia dar nepaminėtas, 
tačiau jie taip pat nedideli 
ir nežymūs. Apie juos ir 
duomenų buvo sunku gauti. 
Paduotieji miestelių duome
nys jau kiek pasenę, 8 me
tų amžiaus, todėl mieste
liuose gyventojų skaičius, 
savaime aišku, yra kiek pa-

Kaip teko patirti, atgau
tame Vilniaus krašte yra 
apie 6,000 kaimų, miestelių, 
dvarų, palivarkų ir viensė
dijų pavadinimų. Dvarų ir 
palivarkų yra per 670.
VILNIAUS KRAŠTO VIE

TOVIŲ PAVADINIMAI
Jau yra nustatyta atgau

tojo Vilniaus krašto svar
besniųjų vietovių tikrieji 
Ii e t u v i š k i pavadinimai. 
Nustatyti 76 vietovių pava
dinimai, kur yra geležinke
lių stotys, kur bus valsčių 
centrai, paštai ar agentū
ros. Kadangi tie pavadini
mai buvo lenkų iškraipyti, 
tai jie dabar atitaisomi ar 
pataisomi. Tų vietovių tei
singus pavadinimus visi tu
rime žinoti, todėl juos visus 
čia ir skelbiame, kai kurių 
duodami ir lenkiškus ar su
lenkintus pavadinimus:

Baltoji Vokė (Biala Wa- 
ka), Barčiai, Beniakonys, 
Bęniūnai, Beržininkai, Bez
donys, Buivydžiai, Butrimo
nys, Čepukai, Drustėnai, 
Dūkštas, Dūkštas (Vil
niaus — Trakų apkričio), 
Eišiškės, Gelednia, Guda- 
gojis, I g n a 1 i na, Jašiū
nai 1, Jašiūnai 2, Juošiliai 
(Czarny Bor), Kalesninkai,

Kaltanėnai, Kalveliai (Ko- 
'walczuki), Kena, Kiemeliš- 
kės, Kirtimai (Porubanek), 
Kyviškės, Lavariškės, Laz- 
dėnai (Zawiasy), Lentvaris 
(Landwarow), Maišiogala, 
Medininkai, M ė ž i o n ė 1 iai 
(Letnisko), Mickūnai, Miš
kiniai (Lešniki), Naujoji 
Vilnia (Nova Wileika), Ne
menčinė, Paberžė, Pabra
dė, Pailgė (Parczew), Pa- 
mieronys (Zulowo), Pane
riai, Pąsmalvės (Czarny 
Brod), Pavilnys (Kolonia 
Wilenska), Pažeimenė (Po- 
hulanka), Paluknė, Palūšė 
(Ignalino V), Punžėnai, 
Riešė (Rzesza), Rykantai, 
Rimšė (Rymszany), Ruda
mina, Rūdininkai (Rudniki 
k. Jaszum). Rūdiškės, Ru
kainiai, Santaka, Skersba- 
liai (Orwidow), Šklėriai, 
Stasylai, Sudervė, Sužonys,

Penkios Minutes Kauno 
Talkučkeje

Kauno talkučkeje kiek
vieną dieną pilną žmonių. 
Vienas kelnes padėvėtas, 
kitas skustuvą, trečias ap- K 
siaustą nešioja ir kiekvie- ' 
nam siūlo pigiai pirkti.

Staiga būrelis žmonių 
apstoja vieną “prekybinin
ką,” kuris už 20 litų siūlo 
pirkti dar gerą moterišką 
paltą. Prie “prekybininko” 
pribėga gal apie 30 metų 
moteris ir tą paltą traukia 
iš rankų.

—Tu, girtuokli, tu bjau
rybe! Mano paskutinį paltą 
nori parduoti! Aš tave!... 
—Moteris iš vyro rankų iš
traukia paltą ir nueina.

Vėliau paaiškėja, kad vy
ras savo žmonos paltą nori 
parduoti todėl, kad trūksta 
pinigų išsigerti. r

Panašių atsitikimų Kau- * 
ne yra ir daugiau.

Gudrus Įmonininkas
—Pas tamstą tarnauja tik 

Laukaičiai? Ar tik taip pa
sitaikė?

—Ne. Kai aš sušunku: 
“Pone Laukaiti, imkis dar
bo”—tai visi taip puola 
dirbti, jog net miela žiūrė
ti.

(Surankiota)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
St. Jasilioniui. — “Mano 

v iv. . T-v . /iri Oi Gyvenimą” prie progos su- 
Salcininkeliai (Mate Solecz- naudosime “Literatūros ir Me- 
niki), Šumskas, švenčionė- no” Skyriuj. Ačiū!

"Laisves“ Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų

To
50

Vajus prailgintas iki naujų metų, iki 1 
reikalavo A. Stripeika, nes jis pasirįžęs 
naujų skaitytojų.
Visų vajininkų prašome pasispausti, kad

d. sausio 1940. 
gauti dar apie

Va, kaip atrodo iš tolo Vilniaus Aušros Vartų Ko
plyčia: viršuj gatvės stovi koplyčia, per duris ma
tyti abrozdas Panos Marijos,, o apačioj susirinkę 
žpionės-katalikai melstis. Ties abrozdu išplėsta 
Lietuvos vėliavą. Apačioj įęoplyčios žmoųės gatve 
vaikšto ir važiuoja. Anti-sovįetipė spauda buvo pa
skelbusi, būk Raudonoji Armija apjplėšuęj bažny

čias, bet tai buvę piktas prasimanymas.

gauti kuo dau
giausia naujų skaitytojų. Taipgi prašome visų dienraščio 
“Laisvės’ rėmėjų ir jos patriotų gauti nors po vieną naują 
skaitytoją iki naujų metų.

Dabar yra proga pakilti ir toms kolonijoms, kurios yra 
atsilikusios ,nes yra gražaus laiko. Turėkite mintyje ir tai? 
jog pirmose eilėse stovinčių kontestantų medžiagos šaltiniai 
jau yra išsisėmę. O kur mažai darbuojasi, ten dar gausybė * 
medžiagos.

Dovanų ruošte šiandien stovi šie kontestantai:
A. Stripeika, Elizabeth ............
K. Žukauskienė, Newark ............
Penkauskas-Tajnošauskas-Simutis

Lawrence-Nashua ................
J. Bakšys, Worcester...................

2316
1869

J.
A.
S.
B.

P.
R.

ALDLD 10 kp., Philadelphia ............
A. Klimas, Hartford ...............................
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh apylinkė 
V. Vindžiulis, Hudson . .
G. Shimaitis, Montęllo .

J. Mockaitis, Bridgeport .....
Žemaitis, Baltimore .............
Kuzmickas, Shenandoah ......
E. Senkevičienč, Easton .....
Prūseika, Chicago ...................
Žirgulis, Rochester ................
Aučius, J. Bimba, Paterson 
Rudman, New Haven ........ .
Puidokas, Rumford .............. .
Paulenka, Lowell ..................
Žukienė, Binghamton ..........

S.
S.
H.
J. Ramanauskas, Minersville
J.

1500 
1100 
1040
746
670
596 
551 
356

50
50
50
50
50 ‘
50
50 ‘
50
44
44
44
44
44
44
42
30
27
27
22
22
22
22
20
19
12
10

282
277
274
252
233
227
224
204
192
182
182
178
174
162
154

Grybas, Norwood . 
Padgalskas, Mexico 
Mason, New Haven 
Kirslis-Kalvelis, Bridgewater 138 
Žilinskas, Lewiston 
Andrulis, Chicago 

Navickas, Haverhill 
Valinčius, Pittston 
—‘ ‘ ‘ ’“‘I .........
Mickevičius, Bristol ............

Šlekaitis/ Scranton ................
Taraška, Hartford ..............
Gugas, Detroit .......................
Borris, Dedham .....................

M. Youces, Cleveland .................
Petrokas, Leechburg ..........
Balčiūnas, Brooklyn ..........

K. Alvinas, Detroit ............
J. Repšys, Milford .................
Pucin, St. Louis .................

J. Navalinskiene, .Bingha/pXQP -

S.
s.

J.
A.
M. Klimas, Richmond Hill
A.
P.

135
119
118
110
102

94
76
75
72
72
72
72

M. Baltrušaitis, Seattle ............
Drg. Meškys, Ozone Park ......
P. Kabosis, Maidsville ...... ...........
J. Miliauskas, McKees Rocks .... 
J. Marshalonis, Bristol ...........
W. Goodis, Utica ....................
M. Petraitis, Bethlehem .........
I. Stankus, Buckner, Ill................
F. J. Madison, Youngstown .....
Senas Vincas, Gibbstown .........
J. A. Jeroine, Barre Plain .....
Ig. Kubiliūnas, So. Boston .....

Sutkienė, San Francisco .....
Lideikienė, Great Neck .....
Gasiūnas, Brooklyn __ ..........
Jarvis, Plymouth ..................

v “ . r* ; i....
Cibulskienė, Brooklyn 
Dapšis, Detroit............
Sprindis, Kenosha ....
Mitchell, Washington 
Visockis, Wilkes-Barre

R.
J. Mažeika, Cleveland
O.
A.
P.

j.
S. Žostautas, Kapuskasing, Can.
J. Adams, Grand Rapids ............
K. Kuzmickas, Harrison 

Stasiukaitis, Cliffside

A.

V.

Laisvės” štabas
70 D. M. Šolomskas .... ..................... 439
65 Geo. Kuraitis ............ ...................... 90
60 R. Mizara ................... ..................... 80
55 P. Buknys ................. ........ ............ 46
5P J. JBarkus ................... ..............  22
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“Laisvė” buvo pirmutinis laikraštis ry
tinėse valstijose, kuris mums įsteigė sky
rių. Jau kelios moterys randasi vajinin- 
kų sąraše, bet reikia daugiau. Kuri iš 
moterų ‘ šiemet laimės dovaną?

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

Amerikos Lietuvių Moterų 
Seiko Darbai

Saliūnai - Daugelio Vyry 
“Universitetai”

(brošiūra—jai pagrindas) bu- 
* vo sukurta tokiame įvykyje, 
tokioje sueigoje, kurioje buvo 
atstovaujamos įvairios lietu
vių moterų' mišrios organiza
cijos, kuopos ir grupės, kur 
priklauso įvairių įsitikinimų ir 
užsiėmimų moterų masės. Tas 
ir duoda šiai brošiūrai neapsa
komos svarbos ir istorinės 
reikšmės.

Paskaitos, kurios randasi 
šioje brošiūroje yra labai 
svarbu netik pasiskaityti pa
čioms moterims veikėjoms, bet 
yra būtina pareiga perskai
tyti jas ir bet kokiuose mote
rų susirinkimuose. Lai visos 
moterys susipažįsta su šių 
paskaitų svarba ir sužino, ką 
Amerikos moterys jau yra 
nuveikusios, ir ką jos yra pa- 
sibrėžusios veikti ateityje, ir 
kas būtų galima nuveikti vi
sos žmonijos labui, jeigu vi
sos mdterys išsilietų į bendrą, 
vieningą veikimą. Ką moterys 
bendrai veikdamos galėtų at
likti visuomenės labui, tai mes 
pačios moterys šiandieną dar 
ir įsivaizduoti negalime. Ko
dėl? Todėl, kad mes dar ne
same ganėtinai įsitikinusios į 
savo spėkų tvirtumą ir nepa
žįstame tos galios, kurią mes 
turime, o nemokame naudo
tis.

Baigdama šį rašinėlį, norė
siu paačiuoti draugei K. Pet- 
rikienei už jos tokį rūpestin
gumą, taip tvarkiai priruošti 
šią brošiūrą, į kurią turėjo 
įdėti daug gražaus laiko ir ne
mažai energijos, kol viską su
tvarkė.

Lai šis pirmas Amerikos 
Lietuvių Moterų Tarybos lei
dinys pasiekia kiekvieną lie
tuvę moterį ir sukuria joje 
energijos bei pasiaukojimo 
dėl vieningos tolimesnės dar
buotės lietuvių, moterų tarpe.

O. Gimiene.

Tuo vardu jau išėjo iš 
spaudos brošiūra, 'kurią išlei
do Amerikos Lietuvių Mote
rų Taryba.

Brošiūroje talpinama įvai
riais klausimais paskaitos, ku
rias davė Seimui mūs veikė
jos, draugės, suaugusios ir 
jaunuolės. Taipgi telpa visos 
Seime priimtos rezoliucijos, 
pasveikinimai ir aukos, su- 
siųstos Seimui.

“Mūs Darbuotė” drg. A. 
Jonikienės kalba atidarant 
Seimą—gražiai sudėta, aiškiai 
suprantama ir daug pasakan
ti kalba. Joje suminėta daug 
Amerikoje esančių lietuvių 
moterų draugijų, organizaci
jų, kliubų ir įvairių ratelių 
bei grupių, kur ir kokiuose 
rateliuose lietuvės moterys 
ima dalyvumą ir pagal išgalę 
darbuojasi juose, skleidžia 
lietuvių tarpe apšvietą, kuria 
kultūrą bei meną ir energin
gai darbuojasi plačios visuo
menės judėjime.

“Amerikos Lietuvių Jau-. 
nuomenė” paskaita, skaityta 
jaunuolės drg. O. Stelmokai- 
tės, kalba jaunimo lūpomis. 
Skaitai ją ir tarsi jauti ir gir
di, kaip jaunuoliai trokšta bū
ti organizuotais, veikti lietu
vių tautos labui, išmokti lietu
vių kalbą ir rašybą ir būti 
naudingais savo tautos ir ša
lies piliečiais. Bet stoka pri
tarimo, teisingų nurodymų 
kaip organizuotis ir nuošir
daus kooperavimo iš augusių 
pusės neleidžia jaunuoliams 
pasiekti jųjų troškimus. Rodo
si ir jauti esanti kalta, kad 
labai mažai teprisidėjai prie 
jaunuolių organizavimo bei 
palaikymo jųjų organizacijų.

“Amerikos Moterys” pas
kaita drg. K. Petrikienės. šio
je paskaitoje drg. K. Petri- 
kienė taip rūpestingai surinko 
žinias apie Amerikos moterų 
dalyvavimą, kaip mokslo ša
kose, literatūroje, taip indus
trijoje, politikoje ir visuome- 
n i n i a m e ve ikime abelnai. 
Skaitai šią paskaitą ir matai 
lyg veidrodyje, kaip Ameri
kos moterys turėjo sunkiai 
kovoti už gavimą tų teisių, 
kurias šiandieną mes turime.

“Menas,” taipgi paskaita, 
skaityta drg. B. L. šalinaitės, 
tiesiog rodyte rodo, kiek daug 
moterys galėtų nuveikti dai
lės, kultūros ir apšvietos sri
tyse, jei tik mes moterys rim
tai ir energingai paaukotu- 
mėm nors mažą dalelę savo 
liuoso laiko. Ir mes veikdamos 
tose srityse daug prisidėtu- 
mėm prie visuomeninio darbo 
abelnai.

“Liuosa Motinystė,” taipgi 
svarbi ir žingeidi paskaita, 
kurią skaitė Moterų Seime d. 
M. Gudzinskaitė. ši paskaita 
atžymi įvairių šalių ir įvairių 
tautų motinų pastangas išrast 
būdus apsisaugojimui nuo di
delių šeimynų. Joje sužymėta 
netik šių laikų motinų būdai 
apribavimui kūdikių skai
čiaus, bet paimti įrodymai iš 
senovės gadynių net siekiami 
laikai dar prieš Kristaus gi
mimą. Net ir tais laikais buvo 
bandoma vienokiu ar kitokiu 
būdu apriboti savo šeimos 
dydį.

Ši brošiūra turėtų rastis 
kiekvienos lietuvės moters bu
te. Ji turi neišreiškiamą vertę; 
Joje esamos paskaitos niekuo
met nepasens, o skaitant jas 
galima daug ko naujo sužino
ti, daug pasimokinti iš jųjų ir 
įgautas jose žinias galima pa
naudoti visuomeniniame veiki
me. ši brošiūra yra istorinis 
dokumentas, turintis didelės 
svarbos plačiose Amerikos lie
tuvių moterų masėse, nes ji

Biedna Turtuolė

Planas pirmas New Yorko miesto lėšomis statysimam gyvenamų namų projektui. 
Bus nuversta keli blokai laužynių, o jas pavaduos toki namai, kuriuose kiekvie
nas kambarys gaus saulės šviesos ir oro. Juos pavadins mirusio darbiečio, Miesto 
Tarybos nario, B. Charney Vladecko vardu. Lėšuos $11,200,000. Kaip ir WPA 
projektai, jų vidus bus ištaisytas nedegamomis medžiagomis, su apvalainais 
(streamlined) kampais^ patogiais valyt ir palaikyt švariai.

SO. BOSTON, MASS.

“Viešpatie, Viešpatie, kaip 
jai bloga!” vaitoja kapitalisti
nių laikraščių moterų skyrių 
vedėjos.

Ko gi joms taip gaila? 
Gal tos moteriškės, kuri aną 
syk pakelėje parkritus pagim
dė ? O gal tos, kuri nuėjus į 
šalpos biurą reikalaut duonos 
savo trim vaikam apalpo iš 
alkio ir paskui tapo ji ir ją 
užstojusieji 19 kitų bedarbių 
areštuoti už tokį baisų “pasi
kėsinimą prieš valdžią?”

Tai ne. Jos taip lamentavo- 
ja apie panelės Barbaros Hut- 
toniutės bėdas. O bėdų ji turi. 
Paskiausia, tai kad ji betai
sydama savo figūrą, misdama 
specialėmis dietomis, taip su
menkus, jog visos suknelės 
pasidariusios perdidelės. “Bie
dna” Barbutė nebeturinti ką 
dėvėt., Dėlto viena laikrašti
ninke ją šitaip apgaili:

“Biedni ir žemiausi kartais 
turi tas pačias bėdas, kaip 
turčiai ir galingi.”

• Argi, pamaniau sau, galėtų 
būti lygus vargas tos, kuri be
turi tik kelis desėtkus milionų 
dolerių, ir tos, kuri nebeturi 
nei cento ?

D-kė.
✓ " P'.................

Gavimas teisių teorijoj, tan
kiai reiškia tik pradžią kovos 
už teises praktikoj. Tik perei
to rugpjūčio 8-tą Illinois vals
tijoj moterims pripažinta tei
sė būt “džiūrėse.”

Frank Nuttall, pasaulinio 
karo veteranas, Anglijoj, išly
dėjus sūnų. į dabartinį karą, 
sugrįžęs namo sykiu su žmo
na nusišovė.

LLD moterų susirinkimas, 
atsibuvęs lapkričio 16 d., bu1- 
vo skaitlingas. Gali būti todėl, 
kad buvo garsinta paskaita 
apie Lietuvos moterų gyveni
mą. Paskaitą skaitė d: B. Chu- 
barkienė, kuri, kaip ir visuo
met, atliko gerai. O draugės 
savo skaitlingu atsilankymu 
parodė, kad jos interesuojas 
apšvieta ir įvertina lavinimo
si vakarus. Tas parodo, ko 
mūsų organizacijų nariai rei
kalauja. Priešingai, mūsų su
sirinkimai būna tušti.

Tarimai
Nutarėm artimoje ateityje 

vėl turėti bendrą Moterų Są
ryšio parengimą. Ir išleisti lai
mėjimui tuos tikietus, kurie 
dėl tam tikrų priežasčių ne
buvo galima išleisti Moterų 
Sąryšio bankiete spalių 15 d. 
Tad kurie turite Moterų Są
ryšio tikietus spalių 15-tai die- 
nais, nepameskite. Nors die
na jau praėjus, bet tikietai 
pasilieka geri ir jie bus su
naudoti artimiausiame mūsų 
parengime.

Darbininkiškai spaudai pa- 
aukavom $2.

S e k a n č iarhe susirinkime, 
kuris įvyks gruodžio 21 d., 
pradėsime studijuoti “Ameri
kos Lietuvių Moterų Seimo 
Darbai.” O ten yra daug 
įdomių ir pamokinančių pas
kaitų, taipgi Moterų Seimo 
nuveikti ir ateities darbai.

Parengimas
Lapkričio 19 d. turėjom su

rengę vakarėlį, kurio prele
gente buvo daktarė Emilija- 
Rudokiūtė. Ji davė paskaitą 
akių sveikatos klausimais ir 
sykiu krutamais paveikslais 
parodė, kokį veiksmą akiniai 
padaro, kaip jų stiklais gali
ma pasukti šviesą į vieną, ar 
kitą pusę, ir t. p.

Taipgi žymėtina, kad drau
gė E. Rudo*kiūtė, iki šiolei bu
vus visų mylima dainininkė, 
šiomis dienomis užbaigė akių 
daktaro mokslą.

Dabar ji bus mūsų patarė
ja, mūsų sveikatos saugotoja. 
Kadangi ji buvo visuomet 
draugiška, visuomet su mu
mis, tai pagerbimui jos LLD 
moterys įteikė jai gyvų gėlių 
bukietą, velydamos drg. E 
Rudokiūtei geriausio pasise
kimo. Korespondentė.

“Atsiųskite dar 
Dešimts Seimo

Programų”
Moterų Seimo sutvertos Mo

terų Tarybos pirmas didelis 
darbas jau išėjo į pasaulį ir 
jame randa puikų atbalsį. 
Kalbu apie naujai išleistą 
knygelę “Amerikos Lietuvių 
Moterų Seimo Darbai.” Kaip 
praneša K. Petrikienė, Tary
bos sekretorė, knygelė išsiun
tinėta visoms Moterų Seimo 
delegatėms, visoms organiza
cijoms bei asmenims, prisidė- 
jusiems su stambiomis auko
mis, ir visiems užsisakiusiems 
platint.

Apie knygelė turinį man 
netenka aiškint, tą gražiai nu
šviečia d. O. Girnienė savo 
rašte, telpančiame šiame sky
riuje. Norisi tik primint nors 
porą iš daugelio gražių atsi
liepimų.

Smagu buvo skaityt M. Ja
nonienės, poeto Juliaus Jano
nio motinos laiškelis. Vos pa
davus spaudon programą, ji 
užsisakė 10 kopijų. Už kelių 
dienų po pasiuntimo jai pir
mo užsakymo, ji atrašė: “At
siųskite dar 10 Seimo Progra
mų.” O reikia žinot, kad toji 
rūpestinga Mamytė gyvena 
kaime, kur lietuvių nesiranda, 
tik retkarčiais jai pavyksta 
pasiekt Baltimorę. Ir jai ne 
jaunatvė, rašydama ji atsipra
šinėja : “Gal ne gana aiškiai 
parašiau, mano rankos dre- 
b.” Bet moterų darbas jai 
pirmoj vietoj.

Taip pat labai buvo smagu 
sužinot, kad bostonietčs nusi
tarė studijuot programą. Tas 
jau rodo, kad jojs panaudos 
knygelę stiprinimui, plėtimui 
savo žinybos ir būdavot orga
nizaciją. Eilėj kitų kolonijų 
draugės nusitarė knygelę pla
čiai paskleist.

Taip ir turi būti. Moterų 
Taryba tikrai pagirtinai atli
ko savo pareigą. Dabar atėjo 
mūs visų eilė. Garsiausia už 
mus kalba mūsų atlikti dar
bai, tad miela būtų matyt, 
kad ir šis darbas išeitų kuo 
puikiausia, kad visos knyge
lės pasiektų savo tikslą—ma
ses moterų. Pasiekusios, jos 
sulos savo rolę, gražiai pagel
bės visoms toms draugijoms,

ŠEIMININKĖMS
Dabar yra gerų oisterių se

zonas. Oisteriai yra trečias iš 
maisto produktų turtingiau- 
sis geležimi ir variu, taip 
svarbiais mūsų organizmui; 
11-tas kiekiu fosforo; 5-tas 
kiekiu angliavandžių, ir turi 
kitų gerų maisto ypatybių.

Daugelis oisterių nevalgo 
dėlto, kad jų niekad nebandė 
ragaut. Kartą paragavę, nebe
galėtų užmiršt. Oisterių, kaip 
ir klemsų, niekas ir nevalgo 
po daug iš karto. Valgyklose 
paprastai paduoda nuo 4 iki 
8 (o specialiais užsakymais 
iki 12) oisterių. Daugiausia 
priimta duot 6 oisterius vie
nai porcijai.

Prie šviežių (nevirtų-nekep- 
tų), tik išimtų iš lukšto oiste
rių duodasi sosas, padarytas 
iŠ lygių dalių krienų, pami- 
dorų (tomačių) ir citrinos 
(lemon) sunkos. Tame sose 
padažytas oisteris skanu val
gyt ir nepratusiam. Pripratus 
oisterius valgyt, daug kas ne- 
bepaiso, jie ir taip skanu.

Kepti Oisteriai

Atidarius oisterius, palik 
ant apatinės dalies lukšto; su
dėk su lukštu į kepimui ble
fą. Kiekvieną oisterį apibars
tyk duonos trupiniais, padul
kink truputį su paprika, už
dėk po šmotelį sviesto ir kepk 
pečiuje dešimtį minutų.

Oisteriai Kepti Be Lukšto
2 tuzinius oisterių,
4 šaukštus sviesto,
1 puoduką duonos trupinių,
1 šaukštą sukapotų petruš- 

kų,
2 šaukštus kapotų selerių, 
puoduką ir pusę balto soso, 
druskos ir paprikos.
Gerai išsviestuok kepimui 

indą, sudėk oisterius su duo
nos trupiniais. Sumaišyk ištir- 
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kurios pridėjo petį prie kny
gelės išleidimo ir kurios pasi
darbuos jos platinime. Ypa
tingai norėtųsi matyt mūs- 
drauges aldiėtes (Liet. Lite
ratūros D-jos nares) panaudo
jant šį gerą įrankį budavoji- 
mui savo brangios apšvietos 
draugijos.

Užsakymus siųst: K. Petri
kienė, 221 So. 4th St., Brook
lyn, N. Y.

S. Sasna.

“Progresas” p r o g r esjįvių 
lietuvių vyrų ir moterų.—Dvi
dešimt metų atgal, kur mes 
sutikdavom mūsų pažanges
nius vyrus, profesionalus ar 
darbininkus? Mes juos sutik
davom parengimuose, kaip 
tai, šokiuose, vakarėliuose ar
ba lošimėliuose, kur nebuvo 
alaus, nei stiklelio degtinės, 
o kitais vakarais diskusijose, 
mitinguose ir mokyklėlėse.

šiandien, daugelio lietuvių 
vyrų mokslas ir progresas 
atliekamas karčiamose. Dvide
šimt metų atgal ir daugiau 
nebuvo tiek daug lietuviškų 
karčiamų, o šiandien jų pri
dygo kaip grybų po lietaus, 
ir jos visos bujoja.

Kiek metų atgal kalbėtojai, 
rašytojai, mokytojai ir orga
nizatoriai baudė ir draudė 
viens kitą ir persergėjo jau
nesnius. šiandien daugelis iš 
jų išdidžiai sėdi karčiamoje 
ir didžiuojas, kai jaunuoliai 
ateidami juos profesoriais va
dina sveikindami. O jie gar
bingai kalbasi, katras daugiau 
pragėrė ir išgėrė nuo kėdės 
nenuvirsdamas.

Paskutiniais lakais ne vie
nas lietuvis, vos persiritęs 
per 45 metus, gavo diplomą 
į amžiną ^profesiją. Ir kai ap
lankai tuos “universitetus”, 
matai daugelį, kurie jau ne
užilgo gaus Abraomo diplo
mą.

Kai permisliji tas pačias 
moteris, kurias pažinau dvide
šimt metų atgal, kitokį, skir
tingą paveikslą matai pas jas, 
negu pas vyrus. Vienos apsi
vedė, auklėjo vaikus, dirbo 
dirbtuvėje, dirbo namuose ir 
prižiūrėjo vyrą ir dar lavino
si, kiek galėjo. Kitos, kurios 
vaikų neturėjo, užsidirbda- 
mos, mokinosi, baigė aukštes
nes ir amatų mokyklas, tre
čios dar ir dabar tebesimoki- 
na.

Daugelis iš tų moterų 20 
metų atgal nedrįso kalbėti 
arba rašyti, o šiandien jau 
girdėt jų balsas ant pagrindų 
ir papuošia lietuvišką spaudą 
jų vardai ir paveikslai.

Šiandien mes sutinkame ir 
tas moteris, kurios visai ma
žai galėjo pasirodyt per ke
letą metų, nes dieną dirbo, o 
vakare ir naktį prie kūdikių 
budėjo. Dabar jų kūdikiai iš
augo ; jos nenori atsilikti nuo 
kitų. Lanko vakarines mokyk
las, tveria kliubus, ratelius ir 

pintą sviestą, kitus priesko
nius ir supilk ant oisterių. 
Jeigu darysi didesnį kiekį ois
terių, tai dėk eilę oisterių ir 
eilę sumaišytų duonos trupi
nių ; ant viršaus užpilk bal
tą sosą ir turėk truputį liku
sių duonos trupinių; apibars
čius viršų, kepk pečiuje 20 
minutų.

Čia paduoti receptai imti iš 
knygos “Virėja,” kurioj telpa 
340 visokiems valgiams recep
tų ir šiaip patarimų-informaci- 
jų valgių gaminimo srityje. 
Knyga 224 puslapių, sutaisy
ta K. Petrikienės, išleista LLD 
Centro Moterų Komiteto. Jos 
kaina $1. Platintojams duo
dama nuolaida. Adresuot: 
“Virėja,” 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

San Francisco Ofisų Dar
bininkų Unija nesenai pąsira- 
šė su viena firma sutartį, ku
rioj nusakoma paliuosavimas 
moterų motinystės laiku nuo 
3 iki 6 mėnesių. Tai naujovė 
sutartyse.

Langai .gerai valosi skudu
ru pavilgytu kerosinoj. Nu
trinį su minkšta popiera. 

rengia vakarėlius, čia mote
rys savo liuosą laiką sunau
doja. Mažai iš moterų telanko 
vyrų “universitetus.”

Sulyginus tų pačių metų 
ir per tą patį laiką vyrus ir 
moteris ir jų aplinkybes, su
rasime, kad daugiau moterų 
pažengė pirmyn išsilavinime 
ir moksle, ir dar bando mo
kintis. O kaip su mūsų vy
rais? Vieni, kiek dvidešimt 
metų atgal žinojo, tą patį ži
nojimą ir tebevartoja, kiti iš 
universitetų Abraomo diplo
mą gavo, o dar kiti laukia 
rankas pasidėję.

Pandelietė.

Išlaikykim Savo 
Prižadą

Kuomet artinosi Moterų 
Seimas, pas visas drauges bu
vo entuziazmas laukiant to 
istorinio seimo. O ypatinga^ 
pas tas drauges buvo didelis 
ūpas, kurios nuoširdžiai pri
tarė šaukimui seimo. Jame da- 
Jyvavo 130 delegačių ir bu
vo padaryta daug gerų tarimų 
dėl visuomenės gerovės ir mes 
visos pasižadėjom dirbti dėl 
geresnės ateities, budavojimui 
kultūros, skleidimui apšvietos 
ir abelnai dirbti vieningai, 
kad būtų galima išauginti mo
terų kliubus į didelius, skait
lingus narėmis.

Jeigu mes turėjom gerą 
ūpą važiuodamos į Seimą, tai 
privalom turėt tą patį gerą 
ūpą ir energiją, kad išlaikyti 
savo pažadus, kad galėtume 
visus padarytus tarimus vy- 
kint gyvenime, nes visiems ai
šku, kad būtinas reikalas ver
čia darbo žmones eit į vieną 
bendrą darbą ir dirbti nuo
širdžiai.

O ypatingai mes moterys 
turim dėt pastangas, kad bū
tų galima išvystyti didelį vei
kimą tarpe Amerikos lietuvių 
moterų. Visokį moterų kliu- 
bai, rateliai turi būt įtraukti į 
Motei'ų Tarybą. Ir kiekviena
me mieste ar miestelyje kliu- 
bai turėtų kooperatyviai dirbt.

Kliubai turėtų turėt ir la
vinimosi vakarėlius apart biz- 
niškų susirinkimų, nes dabar
tiniais laikais iškyla eilė naujų 
klausimų, kurie paliečia kiek
vieną darbininkę moterį. Tai
gi ir lavinimosi vakarėliai bū
tinai reikalingi. Gaunant nau
jų narių į kliubus ir draugi
jas narės turi būt supažindin
tos su jų idėjomis, tikslais.

Nekurie žmonės klausia, ar 
bus nauda iš atsibuvusio sei
mo ir ar bus nauda iš tokių 
organizuojamų kliubų ? Jeigu 
man tokį klausimą kas duoda, 
tai aš atsakau, kad padarytas 
geras žingsnis pirmyn sušau
kimu seimo ir bus gera nauda 
iš tų kliubų, ratelių ir šiaip 
draugijų, tik, suprantama, 
mūsų draugės privalo dirbti, 
neleisti sustot ant vietos, da
ryt pirmynžangą. Karts nuo 
karto turėtume su rengt ko
kias prakalbėles, diskusijas, 
paskaitas, nes dabartiniais 
laikais medžiagos randasi, tik 
reikia naudotis. Vien tik biz- 
niškais susirinkimais ir papra
stais parengimais negalima 
pasitenkinti, reikalinga kas 
nors tokio naujo, kas neš
tų naudą ateičiai.

Bandykim, draugės, įrody
ti ne tik žodžiais, bet darbais, 
kad mes ne tik kalbėt galim, 
bet ir dirbti mokam.

E. K. Sliekienė. *

Barnard moterų kolegijai, 
New Yorke, šiomis dienomis 
sukako 50 metų.
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Lietuvoje
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S. L. A. Nominacijų Reikale

Rašo M. Baltulioniutė
(Tąsa)

Abi seserys-labiausia prašė, kad, jei 
pavyks sugrįžti į Ameriką, kad bandy
čiau surasti jų gimines Amerikoje ir pa
pasakočiau apie jų skurdų gyvenimą. 
Prižadėjau sugrįžusi viską daryti, kad 
tik suradus jų gimines. Abi seserys bu
vę vedusios, bet abiejų vyrai mirė.

Laukan išėjus, biskį atsigavau, nes na
mely oras buvo tiek prastas, dvokiantis, 
kad tiesiog smaugte smaugė. Einant 
Nemuno link, galvojau apie likusių mo
teriškių apverktiną gyvenimą. Ot, kur 
žmonės vargsta! Ir jos ne vienos taip 
vargsta; rasime daug tokių seserų bei 
brolių...

Visur Karo Baime; Ašaros
Įėjus man sesers stubon, sesuo vos ne

sukrito,—balsiai pradėjo verkti, nes ma
niusi, jog manęs nėra gyvos. Sakau, čia 
tų žmonių šiuom tarpu toks baisus jau
trumas, kad kur tik eisi, visur rasi aša
ras ir ašaras. O tai vis pasidėkavojant 
karui; karas žmonių nervus, sveikatą ės
te ėda.

Pasakojo jie man savo vargus. Vakar, 
sakė, vėl paėmė daug vyrų kariuomenėn 
su vežimais ir arkliais. “Kad tu maty
tum/’ sakė jie, “kiek čia išlieta ašarų, 
kiek rūpesčių, kiek dejavimų. Darbai 

• ant laukų dar nebaigti, laukai bus su
minti karo ir koks likimas laukia vyrus.”

Sesers žmogus skundžiasi, kad jau ke
lis kartus buvo nubėgęs miestelin žibalo 
ir druskos, bet vis negaunąs. Švogeris 
dar buvo nepaimtas, nes ne šaulys; šau
lius visus paėmė kariuomenėn.

Laiko turėjau tik tris dienas, tad no
rėjosi visus pamatyti iiratsisveikinti, bet 
nelaimė, kad ir gamta tuo tarpu buvo 
užsirūstinusi: lijo taip, kad vargu buvo 
iš stubos išeiti.

Valstiečių Atsiliepimai Raudonajai 
Armijai Esant Vilniuje

Šiandien jau visi žino, kad Raudonoji 
v Armija Vilniuje. Vilnius Sovietų. Ta 

smagi žinia visus biskį nuramino, visi 
pralinksmėjo. Įvairių spėliojimų buvo. 
Vieni sakė, jog Sovietai galį atiduoti Vil
nių Lietuvai. Nors tuom tarpu apie Vil
niaus atidavimą Lietuvoj nieks nieko ne
žinojo. Antri sakė, kad gali būt ir taip, 
kad visą Lietuvą Sovietai pasiims. Tre- i 
ti, labai religingi žmonės rūpinosi, kad, 
jei Sovietai pasiimtų Lietuvą, tai jų reli- 

. gijai gali tekt nukentėti. Tačiau iš visų 
veidų galėjo išskaityti didelis pasiten
kinimo ženklas. Mat, šiek tiek protau
jantis žmogus suprato ir jautė, kad So
vietai bus Lietuvai geras draugas.

Daug apylinkės žmonių, sužinoję, kad 
išvažiuoju atgal į Ameriką, atbėgo atsi
sveikinti ir kiekvienas prašė, kad suti
kusi jų saviškius Amerikoje, pasakyčiau 
jiems, kad jie jų neužmirštų. Nepaisant, 
kad nekurie jų giminės gyvena labai toli 
nuo to miesto, kur aš gyvenu, bet jie > 
apie tai mažiausia supratimo turi.

Detroitietės Onutės Narijauskienės 
(Narut) mamytė Baltulionienė tiek man 
buvo gera, kaip tikra motina. Tai stebė
tina senutė,—tokia švari, tokia maloni 
ir taip labai prašė, kad sutikusi jos duk
rą, pasakyčiau jai, kad ji, kai laikai ap-z 
rims, parvažiuotų pamatyti tėvus, nes 
jinai taip labai norėtų pamatyti dukrą, 
kol dar gyva.

Kita gera senutė Borinienė,—tai bos- 
tonietės Juzės Petraitienės mamytė—net 
kelis kartus buvo atbėgus pasikalbėti, 
pasiklausti apie dukterį.

Sudie, Merkine!
Labai buvo skaudu atsisveikinti ne 

vien su saviškiais, bet bendrai su visais. 
Toks tų žmonių širdingumas, gerumas, 
kad sunku apsakyt. Palikti, Merkinės 
miestelį ir jo apylinkes, savuosius žmo
nes ir bendrai visus Lietuvos žmones, 
buvo be galo skaudu, nes pamaniau, kad 
vargiai teks kitą kartą čia apsilankyti.

Rugsėjo 21 d., važiuojant link Kauno, 
keliai ir miesteliai buvo pilni kareivių, 
nes tuo tarpu buvo pilna Lietuva pribė
gusių lenkų kareivių. Be to Lietuvos at
sarginių buvo pilna visur. Ypatingai apie 
Birštoną ir Prienus ir kitur. Kaune te
ko matyti net sužeistų lenkų kareivių. 
Žiūrint į tą viską atrodė, kad ir Lietu
va yra panaši į karo lauką.

Visna išdidi. pcmia_i£ Birštono važia 

vusi kartu į Kauną, net su ašaromis 
skundėsi, kad Birštonas pilnai užpildy
tas pabėgėliais lenkais (Birštonas yra 
graži kurortų vieta), kad civiliams žmo
nėms nėra vietos. Jos nuomone, lenkų 
pabėgėliams net kulkos yra pergeros. 
Panašių išsireiškimų girdėjosi ne iš vie
no. Aišku, toki žmonės rokuoja save dL 
deliais Lietuvos patriotais, bet, tikreny
bėje, jie yra niekšai, ne žmoniškų jaus
mų, o be žmoniško jausmo žmogus nega
li būt jokios valstybės sąžiningu patrio
tu; priešingai, tokie žalos pridaro savo 
tautai. Be to, ta .pati ponia pasakojo, 
jog jos sūnus karininkas-orlaivininkas. 
Sakė, kad Lietuva yra pilnai pasiruošu
si gintis nuo Sovietų, jei Sovietai bandy
tų “grobt Kauną ir visą Lietuvą.” Vie
nas žmogus, arti sėdintis, išgirdęs tokius 
ponios išsireiškimus, sakė: “Poniute, 
klaidą turite taip manydama. Jei Sovie
tai norėtų Lietuvos, tai jie galėtų ją pa
siimti,—grobt nereikėtų. Antra, kas dėl 
pasiruošimo gintis Lietuvai nuo Sovietų 
—nėr nei kalbos. Tavo sūnus ir kiti jam 
panašūs smarkuoliai tą sako, kad žino 
ir mano, jog to nebus. Lietuva negalė
tų nei pradėt, netik pradėt, bet nei ma
nyt apie bent kokį savo spėkomis pasi
priešinimą prieš dideles valstybes...” 
Moteriškė nutilo ir tuo klausimu užsi
baigė kalba.

Atsisveikinu su Kaunu
Pasiekusi Kauną pirmiausia norėjau 

galutinai viską susitvarkyti kelionei. Bi
lietą nusipirkau iš Kauno iki Talinui, ka
dangi taip buvo patvarkyta ir visi turėjo 
pirktis bilietus, ir už bagažus užmokėti 
iki Estijos Talino. Už bilietą reikėjo su
mokėti 13 Lietuvos litų ir 3 amerikiniai 
doleriai. Aišku, kad iš to agentams buvo 
pasipinigavimo rugiapjūtė.

Dar kartą nuėjau prie karo muzėjaus 
žinių ir muzikos pasiklausyt, kadangi 
esant Kaune kasdieną ten nueidavau. 
Man ta vieta taip patiko, tokia jauki, o 
už vis svarbiausia tuom laiku žinių no
rėjosi girdėti. Vos prisiartinus prie mu
zėjaus, išgirdau Kiprą Petrauską dai
nuojant “Vai Kas Sodai.” Tai paprasta 
liaudies dainelė, tačiau ji manyj įspūdį 
paliko nepaprastai gilų. Melodija skrido 
ore ir savo žavingu skambėsiu, rodos, 
visus klausytojus galėjo užburti. Tikrai 
gražus Kipro balsas!

Penktadienį, rugsėjo 22 d., 7:40 vai. 
vakaro, palikome Kauną.

Beje, Kauno stotyj Kudarauskaitė, 
kuri mane palydėjo į stotį, parodė buvu
sį amerikietį dainininką Butėną, kuris 
ten tuom tarpu buvo. Neturėjau laiko 
jį užkalbinti, nes tuom tarpu turėjom ei
ti į traukinį. Jokiu būdu nebūčiau paži
nusi Butėną. Taip atsimainęs. Plaukai 
baltį, pats sustorėjęs, kad visai ne tas 
žmogus.

Iš Talino į Švediją
Iš Kauno iki Talino kelionė buvo labai 

varginga, nes daug žmonių važiavo. Lie
tuvių kartu važiavome 20, 7-ni gyvento
jai Kanados, kitį iš Amerikos. Iš Talino 
per Baltijos Jūrą važiuojant mūsų ne
didelį laivelį “Ansonia” bangos mėtė į 
visas puses, kad visi keleiviai turėjo 
kristi į savo lovas. Viena lietuvaitė stu
dentė vos nenumirė; jei ne tam tikras 
aparatas, tai būt buvę labai blogai su 
ja.

Stockholmą pasiekėm sekančią die
ną, rugsėjo 24 d. Taip norėjosi pabūt 
Stockholme kokią dieną ir susipažinti su 
tokiu gražiu, švariu miestu, kadangi va^- 
žiuojant į Lietuvą labai mažai teko ma
tyti jis. Bet grįžtant tas pats. Greit ga
vome traukinį į Gotenborgą, ir tą pačią 
dieną vakare jau buvome Gotenborge, Iš 
čia mūsų laivas “Kungsholm” turėjo, iš
plaukti rugsėjo 30 d., tačiau išplaukė tik 
spalių 5 d., kadangi laivas buvo užlaiky
tas Anglijoj. Daug baimės nekurie ke
leiviai kentė, kol laivas pasiekė Švedijos 
uostą. Viešbuty “Strand,” kuriame buvo
me apsistoję, privažiavo visokių žmonių 
ir iš visur. Keli žydai iš Varšavos buvo 
ištrūkę. Galima buvo lengvai įsivaizduoti 
jų džiaugsmą pabėgus nuo mirties. Jie 
pasakojo, kad, kuomet paliko Varšuvą, 
tai tuom tarpu ten matėsi tik ugnįs ir 
mirtis.

---- <------------ (Bus daugiau)......... ..... —r~

Kandidatuojant į SLA. P. 
T. pastebėjau, kad mūsų, 
SLA. Narių Komiteto, agi
tacija už mūsų šleitą nevi- 
sur pasiekė. O SLA nariai, 
kaip kur, labai žingeidauja, 
ką reikia dabar nominuoti į 
P. T.

Tautininkų SLA. šleitas 
yra išgarsintas plačiai, ap
art jų spaudos, jie išsiunti
nėjo savo agitaciją kuopų 
sekretorių ir kuopų pirmi
ninkų antrašais.

“Socialistų” SLA šleitas 
taipgi nemažiau garsina
mas už tautininkų šleitą. 
Kaip vienų, taip kitų ran
kose randasi SLA kuopų 
viršininkų ir SLA narių 
(“Tėvynės” skaitytojų) an
trašai. Jie tuo naudojasi ir 
naudosis savo agitacijos rei
kale. . (

SLA. Narių Komitetas 
negalėjo taip labai skleisti 
agitaciją už jų siūlomus 
kandidatus ir SLA. gerovę, 
kaip minėti Tautininkų ir 
Socialistų komitetai, nes 
SLA. narių antrašai nevi- 
siems yra prieinami.

SLA. Narių Komiteto 
svarbiausia agitacija tai 
SLA. eiliniai nariai. Drau
gai ir Draugės SLA. Nariai 
ir visi “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojai, susipa
žinkite su SLA. Narių Ko
miteto siūlomu šleitu, paa
gituokite ir paaiškinkite 
SLA. nariams, kad nomi

nuotų ir balsuotų už sekan
čius kandidatus:
Ant SLA Prezidento

J. Miliauskas, 286 kp.
McKees Rocks, Pa.

Ant SLA Vice-Prezidento
J. K. Mažukna, 86 kp.

N. S. Pittsburgh, Pa.
Ant SLA Sekretoriaus

Vytautas Zablackas, 38 k.
Brooklyn, N. Y.

Ant SLA Iždininko
J. Žebrys, 136 kp.

Cleveland, Ohio.
Ant SLA Iždo Globėjo

Keistutis Michelsonas,
38 kuopa, 

Brooklyn, N. Y.
Ant SLA Iždo Globėjo

V. Šmulkštys, 13 kp.
Minersville, Pa.

Ant SLA Daktaro-Kvotėjo
Dr. A. Graičūnas, 36 kp.

Chicago, Ill.
Draugai ir draugės, dėl 

visos SLA. gerovės, prašau 
visų, padirbėkite, paskleis
kite agitaciją kiek galėdami 
tarpe SLA. narių visose 
kuopose, už virš minėtus 
kandidatus į SLA. P. T.

Juozas Miliauskas,
Kandidatas ant SLA

, prezidento.
Platesnių informacijų ir 

visais kitais reikalais, 
kreipkitės pas:

SLA Narių Komitetas
L. Kavaliauskaite, Sek.
415 Lorimer St., 

Brooklyn, N. Y.

Angliją, kaipo pasaulio lu- 
pikę ir keikia “žydus kapi
talistus”, ; kaip įkvėpėjus 
Anglijos “dvigubos” bloka
dos prieš Vokietiją.

“Regima Fascista” rašo, 
kad anglai “valgo po pen
kis kartus per dieną”, bet 
jie nenori leis kitiems (ypač 
italam ir vokiečiam) paval
gyt gerai bent po sykį per 
dieną.

Šis Italijos fašistų laik
raštis, tačiau, nemato Ang
lijai laimėjimo. Sako, kad 
Anglija turi didžiausią ka
ro laivyną pasaulyje, bet jis 
nieku nepasirodė prieš Vo
kietiją; anglai tur galingą 
oro laivyną, bet jis dar nie
ku neatsižymėjo prieš na-

Trečiai, UpMSIo 29,

zių orlaivyną; Anglija turit 
armiją, su kuria galinga1 
Francijos armija veikia iš
vien, bet anglų armijos iki 
šiol pasirodė tiktai bejėgė, 
kaip teigia Italijos fašistai.

Kaunas. — šiomis dienomis 
įvykusiame valdžios ir dides
niųjų privačių įstaigų tarnau
tojų atstovų pasitarime nusta
tyta, kad valdžios, savivaldy
bių ir privačių įstaigų tarnau
tojai vilniečiams šelpti skirtų 
ne mažiąu, kaip vienos die
nos savo uždarbį nuo brutto 
pagrindinio mėnesinio atlygi
nimo.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Bridgeport, Conn. Wilkes-Barre, Pa.
Iš ALK Skyriaus Veikimo
Amerikos Lietuvių Kongreso 

vietinis skyrius gyvuoja ir 
veikia pagjtl išgalę. Skyriaus 
posėdžiai laikomi kaip pa
prastai.

ALK neva Centro Komiteto 
laiškas, pranešantis apie Cen
tro Komiteto likvidavimą, pri
siųstas per R. šniuką, padė
tas į šalį, .kaipo šmugeliško 
darbo atlikimas. Skyriaus po
sėdis nutarė ir pasiuntė jiems 
didį papeikimą, kad neatsi
klausius nei apskričių, nei 
skyrių, dargi nedalyvaujant 
visam Centro Komitetui, lik
vidavimas “iškepta.” Be to, 
skyriaus posėdis patiekė rei
kalavimą, kad būtų sušaukta 
apskričių ir skyrių atstovų su
važiavimas, kame turėtų iš
duoti Centro Komitetas at
skaitas iš savo darbuotės ir 
finansinio stovio ir pavesti su
važiavimo atstovams išspręsti 
Kongreso likimą.

ALK Bridgeporto skyrius 
surengė prakalbas lapkričio 
11 d. Kalbėjo It. Mizara iš 
Brooklyn©. Kalbėtojas pasa
kė gerą prakalbą apie Euro
pos įvykius ir Lietuvos padėtį 
atgavus Vilnių ir jo apielin- 
kes, kuomi lietuvių troškimas 
išsipildė. Priimta pasveikini
mo rezoliucija Lietuvai, at
gavusiai Vilnių, ir broliams 
vilniečiams sveikinimas, sugrį
žus prie Lietuvos.

Buyo daug paklausimų, į 
kuriuos kalbėtojas tinkamai 
atsakinėjo. Pirmininkavo sky
riaus pirmininkas M. Ariso- 
nas.

Buvo parinktą aukų paden
gimui lėšų, kas nuo rengimo 
lėšų liks, persiųsti vilniečiams. 
Aukavo: J. Vailokas iš Wa- 
terburio $1, V. Navašinskąs 
$1; po 50c—M. Valatkienė, 
A. Mureikienė, J .B. Yusaitįs, 
K. Jasiulaitis, J. Mockaitis ir 
Valaitis. A. Stanys 30c; po 
25c—M. Baltrėnienė, J. Pu- 
dimas, O. Arisonienė, U. Va- 
linčienė, A. Katinas, J, Pili
pavičius, S. Tamošiūnas, J. 
Vačionienė, Marinienė, K. 
Mockus, P. Kizevičius, J. Va- 
linčius, J. Jasiulevįčius, J. 
Petrušaitis. Viso su smul
kiais suaukauta $10.52. Jei- 

■ gu ne ■■\nsiLrtnmrrtmkawi už-

Šis Tas iš Parengimėlio
Jį surengė LLD 43 kuopa 

dėl paminėjimo 20 metų su
kaktuvių, kada išeidinėja 
dienraštis “Laisvė.” Parengi- 
mėlis publika nebuvo skaitlin
gas, bet šiaip gana smagus ir 
draugiškas.

Vakarienę bevalgant, drg. 
P. Šlekaitis pasakė tinkamą 
prakalbėlę apie dienraštį 
“Laisvę,” apie “Laisvės” prie
šus, kurie per kelis sykiu bu
vo pasimoję dienraštį sunai
kinti. Taipgi davė palygini
mus kitų lietuviškų laikraščių, 
kaip “Naujienų” ir kitų, ko
kias žinias jie teikia savo 
skaitytojams. Jie negali pri- 
silyginti prie mūsų laikraščių. 
Drg. Šlekaitis pilnai apibudi
no (išaiškino) apie mūsų 
dienraštį ir visi buvo paten
kinti.

Turėjom gražų būrelį sve
čių draugų šerantoniečių. Vie
ni buvo konferencijoj delega
tais, o draugai Klevinskai pri
buvo vien tik į parengimą.

Mylinti šokt smagiai pasi
šoko, o kiti tarp savęs gra
žiai pasikalbėjo ir namon 
skirstėsi pasitenkinę.

Buvęs.

Kaina 5c

Išleido 
'Laisvė” 

1939

Tuojau įsigykite šią knygelę ir sužinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygelė iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, kurie ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau.

Ko’Nori
&c*

Kunigas
Coughlinas?

PARAŠE

R. MIZARA

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMU
Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 

padėkų už taip gražią dovaną.

fl

rašyta ar visai vardo nėra, 
atsiprašau. Aukautojams pri
dera nuoširdi padėką.

—o-- •
Dr. J. J. Kaškiaučiaus 

Prakalbos
LDS 5 apskritys rengia pra

kalbas gruodžio 17 d., 2 vai. 
dieną, ,407 Lafayette St. Pra
kalbos bus sveikatos klausi
mu. LDŠ, kaipo pašalpos ir 
apdraudos organizacijai, tai 
sveikatos klausimu prakalbos 
yra labai pagirtiną. Ne tik 
nariai, bet ir pašaliniai, kurie 
kada nors bus nariais, galė
tų imti žinojimą, kaip svei
kais būti ir ilgai gyventi. O 
Dr. Kaškiaučiaus prakalbas 
žmonės labai myli, todėl lau
kiamą daug klausytojų.

Proletaras.

Italijos Spauda Keikia 
Angliją ir “Žydus”

Roma. ~ “Regima Fas- 
cista” ir kiti Italijos juod- 
marškinių laikraščiai plūsta

□

KNYGA IŠ 56 PUSLAPIŲ 

Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio 

- Spalvuotos Spaudos Viršeliais 
KAINA 80 CENTŲ

Siųskite tuojau, tai bus jūsų giminėm Kalėdų dovana 
Pasiuntimas tos knygos i Lietuvą kainuoja 9 centai

LAISVĖS ADMINISTRACIJA '
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

BAZA RAS
Vasario 9, 10,11 ir 12 Feb

CENTRAL PALACE SALĖJĘ
18 MANHATTAN A VE. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

—a
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Kad

dešijnts vištų laimėto-

tai buvo perstatyta j valdybas bus juc(ži< ..Leninv in 1918

Ijquore

įvyks

Dujna tapo inkor-

Dabar yra studijuo-

Lawrence, Mass

bi kurį daiktą

RHEA

I Special Rates per Week

"JJ1I1J!!!'!!

Lietuvos 
buveinė

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

šo- 
Lict.

kitų
M. z

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės

Kp
71

su
pas 
St.

atatinka- 
kas me-

Open Day and Night
Managed by

TEITELBAUM

Bal- 
bal-

Mūsų Piliečiai 
gyvuoja Lietuvių

Mflsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą, 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

• • 4

Visuomenė Žinotų
paskirta iš Amerikos 
Kongreso vietinio sky-

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

v. v. iki 11 vai., 40c. Nepraleiskite 
progos nematę šių judžių.

(280-282)

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

Sun. all day and night

sukėlimo aukų

bet dar
nos |

f jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.
Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, X-Splndulial 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

D R. 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.

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

tas 
rių 
iki 
kis
tais metais. Prašome draugų 
bei draugių pasidarbuoti.
Ryšiai su Kitomis Draugijo

mis—Advisory Council 
of Aid Societies

Russian & Turkish Baths, Inc, 
29-31 Morrell Street Brooklyn. N. Y<

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

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

Atsineškite 
vim

Su angliškais parašais. Pradžia nuo 
j 1 vai.1 po pietų ir be perstojimo ro
dys iki 11 vai. vakaro. Taipgi bus 
rodoma ir Biro Bidžan — Sovietų 

labai Armėnija —• Sovietų Kaimas. Nuo

BOSTON, MASS.
Lapkr. 30 d., gruodžio 1 ir 2 dd.

JONAS
Marion St., kamp. Broadway

>.

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N. Y.

- Tel. EVergrccn 7-6678

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OJŲ ĘUĘNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

f

VARPOKEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

puikiausios
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

šį skelbimą su sa- J 
ir gausite didelę kainoje |

NUOLAIDA

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

701 Grand St., Brooklyn, ję.Y. 
Tarp Graham ir Manhattan Avės.

Isteįgta 1892 Tel. Stagg 2-2178
ATDARA VAKARAIS

SERLTHIN GRACE . . . i$-jewei 

dependably accurate Gmen. Yek>w 
® gold filled ca»e.............. $29.75

MM

mrer

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. moterų skyriaus 

sirinkimas įvyks gruodžio 1 d., 
drg. A. Žemaitienę, 16 Hazel
Pradžia 7:30 v. v. šis susirinkimas 
bus metinis, todėl svarbu narėms 
dalyvauti, nes reikės išrinkti valdy
bą sekantiems metams. Yra 
svarbių reikalų aptarti. — A.

(280-282)

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 13 Sts.

Valandos: 11-1; 5-8; Ncdėlioj: 11-1
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odo« 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu 
Tel. Algonquin 4-8294

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

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės

BAYONNE, N. J.
Penktadienį, gruodžio 1 d. 

apvaikščiojimas Rusijos revoliucijos 
laimėjimo. Kalbės geri kalbėtojai, 
taipgi bus ir programas. , Rengia 
bendrai Bayonnės darbininkiškos or
ganizacijos. Pradžia 8 v. v. Labor 
Lyceum, 72 W. 25lh St. Įžanga 
15c. Kviečia Rengėjai. (280-282)

Buvo
Lietuvių
riaus keturi draugai (S. Dzin- 
gelevičius, J. Saulėnas, S. Beli
kus ir J. Masevičius), kad per
eitų per stubas ir parinktų au
kų dėlei sušelpimo klaipėdiečių

kaipo kalėdų dovaną. Verta 
atsilankyti į minėtą balių ne 
tik Grand Rapidso gyvento
jams, bet ir iš apielinkės. 
Prie įžangos tikieto bus duo
dama 
jams.

Mūsų Problemos
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugija pereitais metais per 
savo atstovus, valdybą ir 
trustysus stengėsi sumoderni
zuoti ir apšvarinti savo namą. 
Tikslas atsiektas pasekmingai 
ir gale metų buvo paskelbtas

pabėgėlių, kurie pabėgo į Lietu- vajus gavimui naujų narių, 
vą nuo hitlerinio fašizmo. Tad Naujų narių gauta virš šim- 
kurie aukojo per virš minėtus tas ir 75 nuošimtis jaunuolių, 
draugus, čia pažymiu jųjų var- Smarkiai darbavosi pirminin- 
dus ii* po kiek aukojo: S. D.^kas W. J. Morris ir A. Ta- 
Amico (italų tautybės grabo- mošiūnas, už ką gavo garbės 
rius) aukojo $5. Sekami aukojo 
po $1: S. Dzingelevičius, A. P. 
Dambrauskas, J. Saulėnas, F. 
Verbickas, A. Večkys, J. Leke- 
vičius, A. Muliolis, A. Subačius, 
V. Simanavičius, J. Pretkus, T. 
Baltulionis, A. Smithas, J. 
Stančikas, J. Biekšą, Juoz. Va
liukevičius, P. Yocumskas, V. 
Kancevičius, A. S. Kazlauskas, 
P. Maksvitis, Juoz. Uždavinis, 
J. Masevičius, F. Urbačius, S. 
Biekša, V. ir A. Račkauskai, St. 
Pilsuckis ir S. Benkus; po 50c: 
J. Glaveckas, M. Alkunas, A. 
Maziliauskas, Ona Aidiukonie- 
nė, Juoz. Ziminskas, Vlad. Pla- 
tukis, A. Majauskas, J. Masis, 
Vik. šlaičiunas, Pet. Yankaus- 
kas, A. J. Navickas, J. Molis, A. 
Kasiulis, B. Puznekas, Adolf. 
Muzikevičius, J. Rizgelis, EI. 
Bakanauskienė, J. Kvedaravi- 
čius, Alek. Barišauskas, Z. Pi- 
gaga, J. Kleponis, M. Matonis, 
Fel. šalkevičius, P. Piackus, Sal. 
Strokis, Vii. Bingelis, V. Kiar- 
šis, J. Kaminskas, V. Baka- 
nauskas, J. Akstinas, R. Jacke- 
levičius, V. Sasnauskas, J. Va- 
langevičius, K. D. Baronas, Pil
suckis, Ig. Klimauskas, P. Am7 
šiejus, Vlad. čiaplikas ir Vlad. 
Karpavičius; P. Pečiukonis 45c;
M. Barišauskas 30c; po 25c: J. 
Aukščiūnas, P. Galinis, J. Bel- 
skienė, J. Valiukevičius, M. 
Saulėnas, P. Bizlis, U. Kriau
čiūnienė, O. Himinčiuk, O. Pra- 
kapienė, P. čečeta, Z. Benku- 
vienė, K. Gudaitienė, K. Za- 
lieckas, Demer Plat Glas, A. 
Rastauskas, P. Paulauskas, Al. 
Muzikevičius, K. Primas, Sales
man Meek, A. Žilionis, J. Sa- 
baitis, J. Aladavičius, J. Bui- 
nickas, M. Meškinis, S. Pap
lauskienė, B. Radzevičius, K. 
Samsonas, J. Jurelionis, J. Šli- 
mas, M. Kuliešius, F. Makiani- 
kas, B. Gumauskas, M. Liaudin- 
skas ir P. Gidaitienė; po. 20c: 
A. Buitkus ir nedavęs vardo; 
po 15c: J. Januška, J. Vitkaus
kas ir J. Gaidimavičius; po 10c: 
J. Bakšanskas, P. špokas, J. 
Aidiukonis ir A. Kazlauskas.

Viso aukų surinkta $61.00. 
Pridėjus pikniko pelną $54.07 
(kuris įvyko liepos 2 d., š. m.) 
pasidarė pinigų suma $115.07.

Ši pinigų suma jau pasiųsta' 
į Lietuvą, per Lietuvos generalį 
konsulą J. Budrį, New Yorke. 
Varde nukentėjusių klaipėdie
čių, Amerikos Lietuvių Kongre
so viet. skyr. taria visiems au
kojusiems ir šiaip prisidėju- 
siems prie 
nuoširdų ačiū.

dovanas nuo draugijos. Dar
bavosi ir kiti nariai.

Atėjus rinkimams visa val
dybą ir trustysai likosi išrink
ti didžiuma balsų šiems me
tams, tai yra, 1939 m.

Prieš-pusmetiniam susirinki
me, tai yra, birželio mėnesį, 
yra renkama dalis valdybos. 
Vice-pirmininku, vietoj J. Rq- 
žinsko, likosi išrinktas jaunas 
ir energingas žmogus, čia gi
męs ir užaugęs 
Trustysu, vietoj 
likosi perkeltas

Nors šį metą 
giamasi stropiai
neįpulti į valdžios kilpas 
neišsisaugota ir draugija buvo 
patraukta į teismą už davi
mą alaus gelt nenariams. 
Teisme primesta ir kitokį da
lykai, už ką gėrimo laisnės 
buvo atimtos ant mėnesio lai
ko.

Šį metą taipgi yra paskelb- 
vajus gavimui naujų na- 
nupiginta kaina per pusę 
35 m. šis vajus nėra to- 
pasekmingas, kaip perei-

Čia 
suotojų Lyga, pagelbsti 
suotojams išrinkti į miesto bei 
valstybės valdybą 
mus žmones. Nors 

X

NORWOOD, MASS.
Amerikos Lietuvių Piliečių Drau

gijos 25 m. Jubilėjus įvyks ketvir
tadienį, 30 d. lapkr. Bus Koncertas, 
Vakarienė ir Šokiai. Lietuvių Svet., 
13 St. George Avė. Durys bus atda
ros nuo 1 vai. po pietų. Programa 3 
vai. Vakarienė 6 vai. Įžanga 50c. 
Bus. graži ir įvairi programa. Art 
Mason ir jo Serenaders gros 
kiams. Visus kviečia Am.
Piliečių Bendrovė. (280-281)

Dūkų Šventės Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

ir iš lietuvių tarpo, 
bas buvo be pasekmių, 
buvo stoka susitaikymo, 
kalbama pas lietuvius 
garsiai, kad būtų tinkamiausis • pradžios iki 5 vai. vak. 25c, o nuo 5 

7 . . . \r xr iki 11 vnl zlOn Nnnrnlniskitn

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• Amerikoniškų, aziatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 
madų, ir visokių dydžių—sizes.

• Pirkitės divonus dabar, o mes palaikysimo iki jums jie 
bus reikalingi.

• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 
šiuo išpardavimu—sale.

• Mažiukai divonukai nuo 89c ir aukšiau.
Jei atsinešite šį skelbimą, tai gausite $1.49 vertės divoną už 89c.

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS
Mes apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpetų, nepaisant gręsiančio 

karo pavojaus, ir galime parduot taipat žemomis
. kainomis, kaip ir prieš karą.

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė pripažįsta, jog su
sprogo jų žvalgybos laivu- 
kas, 301 tono įtalpos, netoli 
Danijos, ir su juom žuvo 
16 jūreivių.

žmogus į miesto komisionie- 
rius W. J. Morris. Taigi, pi
liečiai, rinkimai įvyks ateinan
tį pavasarį. Laikas darbą pra
dėt. Jūs pradėkit, o mes 
padėsim ir laimėsim.

L. S. ir D. P. D. priešmeti-' 
uis susirinkimas įvyks gruo-| 
džio 12. Taigi visi malonė-1 
kite dalyvauti, kad dėl sekan
čių metų išsirinktumėm ata
tinkamą valdybą.

Dabartiniu laiku L. S. ir D.
P. D. gaspadorium yra P.

HAMTRAMCK, MICH,
LLD 188 kp. priešmetinis susirin

kimas įvyks penktadienį, gruodžio 
1 d., 7:30 v. v., 30Į4 Yemąns. Visi 

' nariai malonėkite būt laiku, nes yra 
Jdaug svarbių reikalų aptarti, taipgi 
reikės išrinkti kuopos valdybą 1940 
metams. Atsiveskite ir naujų narių.
— A. V. (280-282)

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas
Mine

S. Philips.
J. Teiberio, 

J. Rožinskas. 
ir buvo sten- 
saugotis, kad, Grigalius, įvyksta šokiai kas

subatos vakaras, prie S. Vil- 
■ kūno orkestros. Įžanga veltui 
dėl narių ir jųjų šeimynų. Ne
pamirškit, galima pasišokt, iš
sigert, užsikąst, pasidalint 
mintimis ir vakarą linksmai 
praleist.

—o—
Vietinės pašelpinės draugi

jos daro planus, kaip būtų 
galima pagelbėti Lietuvoje 
Vilniaus krašto gyventojams, 
nukentėjusiems nuo karo.

Dagilis.
Nuo Red. Atleisite, kad 

iš korespondencijos išleidome 
apie tuos ginčus jūsų draugi
joje. Laikraštyje to klausi
mo neišrišite, o dar tik dau
giau nesusipratimų sukelsite. 
Užteko, kad draugijos susirin
kimuose pasiginčijote. Nuo 
savęs vėliname visiems na
riams ir veikėjams draugiškai 
ir broliškai sugyventi ir nuo
širdžiai rūpintis tos garbingos 
draugijos interesais. “Laisvė
je” visuomet buvo ir bus vie
tos paagitavimui už draugiją 
ir painformavimui plačios vi
suomenės apie jos veiklą.

Į durną priklauso mūsų lie
tuvių keturios draugijos, o 
lenkų dvylika. Pasitarimo su
sirinkimai yra laikomi kas 
paskutinį panedėlį kiekvieno 
mėnesio,
poruota ir pagaminti nauji 
įstatai.
jama, paskui bus priimta. Su
sirinkimai yra vedami anglų 
kalboj; į susirinkimus atsilan
ko advokatų, įvairių biznie
rių ir politikierių, taigi būtų 
labai svarbu, kad1 draugijos 
pasiųstų į minėtą durną ata
tinkamus atstovus.
Lietuvių Pašelpinių Draugijų 

Sąryšio Veikimas
Ilgai lauktas Sąryšis jau 

gyvuoja. Susirinkimai yra 
laikomi kas pėtnyčia kiekvie
no mėnesio ir daroma įvairūs 
pasitarimai.

Pereitą vasarą buvo sureng
tas piknikas. Į pikniką sutil
po visi be skirtumo pažiūrų. 
Dalyvavo daug žmonių ir ga
na linksmai praleido laiką. 
Per Sąryšį yra rengiamas ba
lius, kuris įvyks gruodžio 1, 
L. S. ir D. P. D. name, 1057 
Hamilton Ave. Įžanga 25c. 
Pelnas yra skiriamas dėl bied- 
nų žmonių. L. S. ir D. P. D. iš 
iždo aukavo $20 tam tikslui. 
Tikimasi, kad ir kitos drau
gijos padarys tą patį.

Už likusį pelną nuo baliaus 
ir draugijų aukas bus nupirk
tos beskės su maistu ir išda
lintos biedniems žmonėms, | dis.

Klaidos Pataisymas
Lapkričio 27 dienos “Laisvė

je” buvo pasakyta, kad ma
sinis mitingas įvyks gruodžio 
10 d. Bet tai klaida. Mitin
gas įvyks gruodžio 3 dieną, 3 
vai. po pietų, L. Ū. Kliubo 
svetainėje. Kaip jau buvo sa
kyta, šiame mitinge kalbės 
miesto majoras Griffin. Kvie
čiame visus lietuvius dalyvau
ti. S .P.

Kampas. — Pagal Lietuvos 
verslininkų įstatus, 
verslininkų sąjungos 
yra Lietuvos sostinė, tad at
gavus Vilnių, manoma, kad 
Lietuvos Verslininkų Sąjunga 
netrukus persikels į Vilnių, 
kur persikels ir verslininkų 
organas “Verslas”. “Verslo” 
vyr. redaktorium paskirtas iš 
Amerikos grįžęs Albinas Brie-

■»w

Japonai belaisviai Chinijoj lošia bolę; vadinasi, 
chiniečiai apsieina su paimtaisiais belaisviais.

£

tas parodo, kaip žmoniškai

Gaminam valgius ir 
t u r iin e Amerikos 
Išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

WORCESTER, MASS.
Worcesterieciai ir apylinkės dailės 

mylėtojai, pranešam jums, kad lapkr. 
30 d., Padėkavonių Dienoj, Aido 
Choras rengia gražų meno vakarą. 
Bus sulošta komedija “Aš Numi
riau.” Taipgi bus ir koncertinė pro
grama ii' šokiai. Aidiečiai kviečia 
visus vvorcesteriečius- ir svečius at
silankyti j jų parengimą ir smagiai 
praleisti Dčkavonių Dieną. Liet. 
Svet., 2 9, Endicott St. Pradžia 6 v. 
v. — Kom. (280-281)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
lūs i r

L n a u jus 
sudarau 
rikoniškais. — 
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
‘STOKES

pavienių 
padarau 
krajavus 
pąveįks- 
su ame-

Rei-

0

vi* , S

__ į

J
k?)

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

Siunčiame duoną per paštą I kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N. Y.

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

Telefonas EVergrąen 7-1661
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Kaltina Pabėgus iš 
Nelaimės Vietos

šeši liudininkai: trys poli- 
cistai, du šoferiai ir tarnaitė, 
liudijo matę, kaip David 
Knott Jr., 26 m., sūnus Tam- 
manės kasininko, užgavo savo 
automobiliu II. Carlsen, , vei- 
terį, prie 56th St. ir Park 
Ave., pereitą kovo mėnesį ir 
paliko jį ant kelio. Taksės 
vairuotojas Ohlstein liudijo, 
kad jis tada pasivijęs Knott 
ir pasakęs: “Tu užmušei žmo
gų.” “Tai kas, tu durniau,” 
jam atšovęs kaltinamasis.

Konferencija Prieš 
Pelnagrobystę

Gruodžio 16-tą šaukiama 
viso miesto organizacijų kon
ferencija, kurioj bus pateik
ta įdomių faktų, dėlko šis kai
nų kilimas ir ko galima laukt 
artimoj ateityj, jei nebus im
tasi greitų ir griežtų žingsnių 
sustabdyt pelnagrobystę.

Konferencija bus Russell 
Sage Foundation Bildinge, 21 
St. ir Lexington Ave., N. Y., 
šeštadienį, gruodžio 16-tą. 
Visoms organizacijoms svarbu 
turėt atstovus, nes tai paliečia 
kiekvienos šeimos, kiekvieno 
asmens duonos ir druskos 
klausima.

Konferenciją šaukia kovos 
prieš pelnagrobystę koordi
navimo komitetas, kurį suda
ro atstovai eilės įvairių unijų 
ir kitų žymių organizacijų.

Jonas Žilius Užmuštas 
Traukinio

Jonas žilius, pastaruoju lai
ku gyvenęs East New Yorke, 
pereitą penktadienį užmuštas 
Long Island , traukinio prie 
Atlantic Ave., East New Yor
ke. Manoma, kad nelaimė 
įvykusi rytmetį, einant į dar
bą, tačiau ištikrųjų niekas 
nežino, nes Jonas pats nie
kam nieko negalėjo pasaky
ti, jo kūnas rasta taip sužalo-' 
tas, jog jis turėjo mirti gal 
nespėjęs nei sudejuot.
* Velionis dirbo, regis, prie 
IRT linijų. Liko liūdėsyj du 
broliai, Benis ir Antanas.

Palaidotas lapkričio 28-tą. 
Laidotuves prižiūrėjo grabo- 
rius J. Garšva. Rep.

Pikūnaitė Serga
Anna Pikunas, prieš kelis 

metus atvykus iš Connerton, 
Pa., šiuo tarpu serga, jau tū
las laikas ilsisi Morrisania li
goninėj, E. 168th St. ir Wal
ton Ave., N. Y. Ten dar tu
rėsianti pasilikti apie šešetą 
savaičių. Lankymo valandos 
pirmadieniais ir ketvirtadie
niais nuo 7 iki 8 vakaro; tre
čiadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 4 po pietų.

Anna tūlą laiką, kada dar
bo sąlygos leisdąvo, dainavo 
Aido. Chore.

Linkiu greitai pasveikt ir 
vėl sugrįžt į jūs laukiantį lie
tuvių jaunimą.

Aidietė M. S.

John Garber, gaisragesis, 
pareigose prie 207 W. 110th 
St., N. Y., buvo prisvaigintas 
dūmais ir nuvežtas ligoninėn. 
Pasveiksiąs.

Frances Lucenti. 9 metų, 
580 DeKalb Ave., laimėjo by
lą prieš švietimo Taryba, 
kuri turėsianti mergaitei su- 
mokėt $11.500 už sužeidimą 
nukritus supuoklei mokyklos 
žaislavietėj.

Brussels, lapkr. 28.—Bel
gai šūviais ir priešlėktuvi- 
nių kanuolių nuvijo šalin 
kelis svetimus orlaivius, ku
rie skrido per Belgiją.

Ponas Ponams Iškirto 
Gana Šposelių

Pirmadienio vakarą atida
ryta Metropolitan Operos se
zonas, su Verdi kūriniu “Si
mon Boccanegra,” .vyriausiose 
rolėse dainuojant Eliząbeth’ai 
Rethberg, Lawrence Tibbett, 
Giovanni Martinelli ir Ezio 
Pinza.

Nenumatytą programos da
lį kailiniuotiems, frakuotiems, 
deimantuotiems ponams ir 
ponioms iškirto patsai jų ben
dras irgi frakuotas-cilinde- 
ri uotas p. Richard Knight, 
“aukštosios draugovės” advo
katas, visame savo puošnume 
parodydamas, kaip jis puikiai 
galįs apsiverst aukštyn kojo
mis ir pastovėjęs ant galvos 
vėl atšauti ant savų kojų, kaip 
kareivėlis. Ponios ir panelės 
spiegė, pamačiusios tą žymų 
savo “kultūriškos” visuome
nės narį taip straksint po ope
ros namo koridorius. Paga
liau, frakuotas ne frakuotas, 
jį išprašė lauk ir viskas apri
mo.

Išprašytas, jis dar prie sa
lės iš lauko pusės parodė sa
vo “vikrumą,” pastovėjo ant 
galvos kol nuėmė paveikslus, 
ir paskui nukrapino sau.

Liet. Stygų Orkestrą Prašo 
Daugiau Stygininkų

Prašome orkestron daugiau 
stygininkų, ypatingai smuiki
ninkų ; taipgi reikalinga čello, 
piano armonikų, mandolinų ir 
gitarų.

Pereitą sykį atsišaukus atė
jo naujų, bet dar negana, rei
kalinga dikčiai daugiau. Pa
mokos įvyksta ketvirtadienių 
vakarais, 8 vai., Liet. Amer. 
Piliečių -Kliube, žemutinėj 
svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Taigi, ketvirta
dienio vakarą, Lietuvių Stygų 
Orkestrą lauksime naujokų.

Org. G. Klimas.

Kuhn Byla Baigiasi
Kuhn bylai einant prie pa

baigos, kaltinimai prieš jį 
nusismailino nuo 12-kos ant 
trijų punktų. Vienu iš likusių 
yra kaltinimas pasisavinus 
$1,217.02 bundo pinigų ir 
dviem punktais trečio laipsnio 
žulikystės.

, Jo paties advokatas Sabba- 
tino, kuris praleido pusketvir
tos valandos įtikinėdamas tei
sėjus, kad jie neturėtų aštriai 
baust Kuhną, perstatinėjo na- 
zių bundo vadą Fritz Kuhn 
iki ausų įsiklampojus meilėn 
šviesiaplaukei Mrs. Florence 
Camp ir tuo būdu, kaip Ado
mui, patekus į visas bėdas.

Jis, beje, komplimentavo 
prokurorą McCarthy, kad dė
ka jo “puikiai išvaizdai” jam 
pavykę sužavėt Mrs. Camp ir 
išgaut jos liūdymą prieš 
Kuhną.

Anglai ir Prancūzai Sulaikė 
44 Amerikos Laivus

Washington. — Amerikos 
valstybės ministerija paro
do, jog Anglija iki šiol su
laikė 34 prekinius Amerikos 
laivus, o Francija—10; iš
krėtė tuos laivus ir užgrobė 
įvairius jų krovinius kaip 
kontrabandiškus.

Amerikos valdžia dėl to 
visai neprotestavo. Bet ji
nai kėlė audrą prieš Vokie
tiją, kai naziai suėmė vieną 
kontrabandišką Amerikos 
laivą “City of Flint”. Pirm 
to jie buvo sulaikę tris am
erikinius laivus.

“Gaukite “LaisveP Nauju 
□Kaitjtojg.

Alliance Nurodo, Kad 
Darbai Nedaugėja

Workers Alliance tikrina, 
kad spaudoje tilpusios žinios 
apie pagerėjimą darbų esan
čios netikros ir kad tuose, raš
tuose pavartotos skaitlinės iš 
labdarybės komisionieriaus 
Hodson raporto, mažiausia 
pasakant, esančios “neteisin
gai informuojančiomis.”

Willis Morgan, Alliance va
das, sako: '

.“Iš 75,000 asmenų, prara
dusių WPA darbus, patsai 
Hodson pripažįsta, tik apie 
45,000 atgal paimti pašalpom 
Tai, nereiškia, kad kitiem 30,- 
000 nereikėtų pašalpos. Tas 
tik rodo, kad didžiuma jų ne
išlaikė skerspainių ir ubago 
kvotimų, kurių “socialiai dar
bininkai” reikalauja iš jų šal
pos biuruose, kad nedaleist 
sugrįžt ant pašalpos.”

Kalbėdamas apie viršininkų 
išsireiškimą, kad kas savaitę 
tūkstantis prasišalina iš šel
piamųjų sąrašo, Morgan nuro
do, jog tai nėra dėlto, kad 
jie būtų gavę darbus. Juos 
gauna tik mažas nuošimtis, o 
kiti patys kaip nors prasiša
lina nepakentę sąlygų. Vieni 
miršta, kiti suserga, merginos 
kartais susiranda su šiokiu to
kiu uždarbiu vyrą, o dar kiti 
išmetami, kadangi surandama 
“kpks 42-ras pusbrolis ar pus
seserė,” turįs apdraudą ar ką 
nors, ir jam užkariama ne
dirbąs giminaitis, kuriam ati
mama pašalpa.

Kaltina Pardavinėjus 
Egzaminų Klausimus

Tyrinėjimų komisionierius 
William B. Herlands areštuo- 
dino keturis asmenis kalti
nant pardavinėjus bei pirkus 
klausimus ir atsakymus, rei
kalingus žinot jieškant darbo 
civilėj tarnyboj. Gavus juos 
gatavus, nereikėdavę jų žinot, 
tik nukopijuot į blanką ir 
gauni tarnybą.

Keturi areštuoti ir kaltina
mi prasižengus prieš Civilės 
Tarnybos Įstato Sekciją 24-tą, 
yra sekami: Howard M. Gar- 
gan, 52, 646 West End Ave., 
N. Y.; Cecil C. Colbert, 40 
m., 345 E. 85th St., N. Y.; 
Clyde Perkins, 40 m., 20 
Mercereau Ct., Brooklyn, ir 
Atwood C. Carlan, 47 m., 
179-02—69th Ave., „Flushing.

Herlands sako, kad tyrimai 
parodė, jog Perkins, Colbert 
ir Joseph C. Crowley, pasta
rasis dar tebejieškomas, išė
ję su No. 1 požymiais kom- 
peticijoj už miesto darbus. 
Jie tuo būdu gavę aukštas 
vietas, o taip sėkmingai jie 
pasirodė dėito, kad nuo Gar- 
ganb nusipirkę egzaminams 
atsakymus. Paskui jie visi 
esą pardavę tų atsakymų ki
tiems, paimant už setą nuo 
$75 iki $400.

Nubaudė už Šokį
i • -III- I

P-lė Joan Vickers, 22 m., 
šokėja, Generalių Sesijų Teis
me nubausta užsimokėt ■ $25 
už šokį arbaj geriau tariant, 
šokio kostiumą, su kuriuo pa
sipuošus ji šoko pereitą bir
želį, Pasaulio Parodoj.

Tūli juokauja, kad teisėjai 
pabaudą uždėję ne už aną 
prasikaltimą, bet už dabarti
nį. Mat/ aną syk vilkėtąjį 
kostiumą (šydo baltą suknelę 
ir rožę) ji demonstravo ir 
teisme, bet kas iš to, sako 
žiūrovai, kad virš kitų dra
bužių. Aną syk kitų drabužių 
ji nevilkėjo ir vienu tarpu, 
laike akto, “nukritus” sukne
lei, ji dėvėjo tik rožę.

Bfonixe atidaroma antra 
Socialio Saugumo raštinė, 
248Š Grand Qoneourse, ... •

Pajūrio Sekcija 
Užbaigė Kvotą

Komunistų Partijos Pajūrio 
Sekcija New Yorke pirmutinė 
užbaigė sukelt savo kvotą šia
me komunistinei organizacijai 
ir spaudai būdavot fondo va
juje. Jos kvota buvo $3,000. 
Daug pasidarbavo bedarbiai 
jūrininkai.

Armstrong su Ambers kumš
tynės nukeliamos neribotam 
laikui, nes pirmasis turįs sun
kų “šalti.” Jos turėjo įvykt šį 
penktadienį.

Farmerys Atvežė Viso 
Gyvenimo Taupmenis

. Į -----------.... ■ ■■

Elizabeth Gurley Flynn, 
Komunistų Civilėms Teisėms 
Gint Komiteto darbuotoja, 
799 Broadway, N. Y., rašo, 
kad jai būnant Patersone, N. 
J., po prakalbų atėjo pas ją 
farmerys ir atnešė $500, viso 
savo gyvenimo taupmenis, 
kad juos paskolint komunistų 
civilėms teisėms gint.

Ir jis, pasirodo, labai gerai 
žinojo dėlko. Jis seniau dir
bęs audinyčiose ir buvęs ko
vingas darbininkas. Už tai bo
sai jį padėjo į juodąjį sąrašą, 
niekur darbų nebegalėjo gaut. 
Likosi tik farmeriaujant už
sidirbt pragyvenimą, bet jis 
niekad nepaliovė kovojęs prieš 
persekiotojus. L. K. N.

BATSIUVIAI PRIĖMĖ
NAUJĄ SUTARTĮ

šeši tūkstančiai batsiuvių, 
CIO, turėjo savo mitingą per
eito pirmadienio vakarą, 
Webster Hall, kur vienbalsiai 
priimta nauja sutartis, galio
sianti 2 metus. Joj atžymėta 
griežtesnis prisilaikymas uni
jinių taisyklių : lygus padali
nimas darbo prastu sezonu, 
palikimas pastoviam darbui 
po išbuvimo šapoj 3 savaites, 
ir kitas.

Algos būsiančios pernagri- 
nėjamos, kad pritaikyt 90 
centų pamatinę skalę visoms 
lavintų darbų sekcijoms. 
Taipgi algų klausimas vėl 
bus persvarstytas gegužės 1 ir 
spalių mėnesį, 1940 m., kad 
pritaikyt jas ,jei pakitėti! są
lygos.

VAIKAI ALKANI, 
MOTINA KALĖJIME

Mrs. Josephine Marino, 18 
metų motina, Bronx, suimta 
bandyme apiplėšt, sakė, kad 
ji neturėjo jėgų matyt du sa
vo sūnelius alkanus, ėjo plėšt. 
Moteriškė uždaryta kalėjime, 
o jos du maži vaikučiai likosi 
be motinos.
niiiiiiiiiniiM

Saupokitčs Lyties Lipų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties Heromis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

ATfiKIOS ir teislncros žlnlns nnie 
sifili, gonorėją ir kitas lyties ligas 
vra knygoj

Patarimai V warns apie 
Lvties Dalvhus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant tu pažinimą ir apsisaugoiima.

YRA JOJ Ir apie visa žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai-

KNYGOS kaina buvo $2 00. 
bet. kad lengviau būtu reikn. 
tingiems ja isigvti, dabar ati
duodu ia už $1.00. (J Kanada

JDftKITE J konverta popierini do
leri ir savo aiškų adresą, Ir greitai 
gausite knygą.

ĖAIftKA adresuokite taln?
JOHN BARKUS

- 46 Ten Eyck St., 
BROOKLYN, N. Y.

61 knyga yra ® “Laisvės” knygyne.

Pašaukė Kontrolierių 
Pasiaiškint

Transporto Darbininkų Uni
ja, CIO, kurios 3,’000 narių 
neteks darbo dėl nugriovimo 
2nd ir 9th Avė. aukštojo gelž- 
kelio linijų, įteikė miesto kon
trolieriui McGoldrick pašau
kimą atsakyt į klausimus vie
šame Tranzito .Komisijos mi
tinge šį rytą, 270 Madison 
Avenue.

Unija kaltina miesto ir va- 
žiuotės viršininkus suokalbyje 
dėl nugriovimo tų linijų. Uni
ja, taip pat eilė BronXo taksų 
mokėtojų ir pilietinių organi
zacijų protestuoja. Tarybinin- 
kas Michael J. Quill, kuris

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORAUS
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 kalną.

taipgi yra ir unijos preziden
tas, stovi priešakyje to judėji
mo, protestuojančio prieš at
ėmimą darbų be užtikrinimo 
tuojau duot kitus, taipgi prieš 
apsunkiu imą susisiekimo 
Bronxo gyventojams. ' - ' - ' — W-- .‘.•'■k-'
Francijos Valdžia Didina Ab- 

lavas prieš Komunistus 
Paryžius. — Slaptoji po

licija užklupo žmones vieno- | 
je kavinėje ir suėmė 15 as-Į 
menų kaipo komunistus. 
Komunistai, mat, susirenka 
kaf eteri jose ir prie kavos 
puoduko tariasi, ką ir kaip 
veikti, kad greičiau būtų 
užbaigtas karas.

Valdžios agentai užpuolė 
du naujus, slepiamus komu
nistų centrus; suėmė mime- 
ografuotus jų “PHumanite” ( 
laikraštukus ir areštavo ke
letą asmenų.

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambariai, rami Į 

vieta gyvenimui, žema randa. Pagei
daujama lietuvių šeimos. 294 Suy- 
dam Street, Brooklyn, N. Y. (Ridge- 
woode).

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberial

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIUTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę.
ir pritaikymu modelių.

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuauglmo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių
Mūsų kainos yra lahai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 

drabuži dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertes $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50
Vertes $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y. 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

Dr.J.J.Kaškiaučins
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
1 Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro 
*2' *2* *2*

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

B—------------------------------------- «

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS
. SO Court Street 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 
į------------------------------------------------- H

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

VIENATINIS LIETUVIŠKAS
i 
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»Tel. Stagg 2-0783.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskai) 

UNDERTAKER

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.
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