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Pirmuoju lietuviškų fašistų 
šventuoju yra Antanas Smeto
na. Antruoju—<Zosė, trečiuo
ju—Jadvyga (!) .Tubelienė, 
Zosės sesuo.

Nėra paslaptis, kad, kuo
met “tautos vartas” gyveno 
Kaune, tai ne jis laikė smeto
niškojo režimo vadeles, bet 
Zosė ir Jadvyga Chodakaus- 
kiūtės, lenkės dvarponės,—di
delės lietuvių (“chamų”) ne- 
apkentėjos.

šiomis dienomis Jadvyga iš
krito iš Hitlerio užančio 
Brooklyne. Ir ta proga Brook- 
lyno lietuviškieji fašistai kuo
ne galą gavo iš džiaugsmo.

Kiek Vokiečių Bom-
kininkai Užmušė ir

Sužeidė Angly ■

Kur gi ši Hitlerio palaimin
toji ir globojamoji ponia pir
miausiai atsidūrė? Ogi tūlos 
lietuviškos radijo valandėlės 
studijoje, pasižymėjusioje hit
lerine propaganda tarp Brook- 
lyno lietuvių !

Ponia Jadvyga verkė nete
kusi dvaro Lietuvoje,—varg
dieniams, “chlopams”, “cha
mams” lietuviams darbo žmo
nėms dabar teko josios dva
ras, josios turtai, kurių nespė
jo susigrobti, bėgdama pas 
Hitlerį.

Ji verkė, kad jau nebegali 
mušti ir kalinti Lietuvos liau
dies. Negali žeminti lietuvių 
tautos, kaip žemino per arti 
14-ką metų.

London. — Anglų vyriau
sybė paskelbė, kad vokiečių 
bombininkai iki rugsėjo mė
nesio pabaigos užmušė 8,365 
nekariškius anglus ir rim
tai sužeidė 12,352. Keturi 
penktadaliai to skaičiaus 
žmonių liko užmušti bei su
žeisti pačiame Londone. 
Nuo vokiečių bombų žuvo 
daugiau moterų negu vyrų. 
Tarp užmuštų buvo 694 vai
kai žemiau 16 metų am
žiaus.

Rooseveltas Pasirašė 
Kenksmingą Biliy, Sako 

“Daily Worker”

Taip, poniai Jadvygai tra
gedija. Bet lietuvių tautai— 
džiaugsmas!

Tiesa, viešnia iš Hitlerio už
ančio reiškė vilties, kad Ame
rikos lietuviai pames savo par
tijas, visi stos su fašistais ir 
Lietuvon vėl sugrąžins ir Sme
toną, ir Zosę, ir Jadvygą, ir 
jų brolį Chodakauską, kuris 
taip gabiai valdė Panevėžio 
miestą, iki pas Hitlerį pabėgo 
su žmonių pinigais...

Ak, kokia tu esi kankinėj 
poniute Jadvyga! Kiek nak
telių tau prisieis nemiegoti, 
kiek dienelių prasvajoti be
laukiant tos laimingos, laimin
gos dienelės, kurią trokšti at
sisėsti ant “chlopų”, “chamų”, 
“mužikų” tautos sprando ir 
vėl ja engti, žeminti, išnaudo
ti!

žinau, nesmagi jums, po
niute, bus ši žinelė, bet pa
skaitykite ją (kad ir nelen
kiškai parašyta) : greičiau jūs 
pamatysite saulę iš vakarų te
kant, negu save, Zosę ir “tau
tos vadą” esant Lietuvos žmo
nių valdovais!

Gali tau, poniute Jadvyga, 
lietuviški fašistai kojas bu
čiuoti, gali kunigai prieš tave 
nusilenkti, gali socialistai siek
ti tavo poniškos minkštos ran
kos, bet lietuvių tauta nei tau, 
nei Zosei, nei tavo švogeriui 
daugiau nebevergaus!

Ne! Ne!. . .

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas pasirašė kon
greso tarimų pagal Voorhis 
sumanymų. O tas tarimas 
reikalauja, kad visos orga
nizacijos, “klausančios sve
timų kraštų,” turi priduot 
Amerikos teisdarystės mi
nisterijai sąrašus savo na
rių ir finansinių rėmėjų.

$

Namai sugriauti vokiečiu bombomis; vieni žmones užmušti, kiji sužaloti, treti 
sunkiai sužeisti. Tas viskas dažniausiai pasikartoja Londone, Ąnglijoje. Viršuj 
matome nešamą sunkiai sužeistą žmoguj jis nešamas j ligoninę, bet ar ten jo 
gyvybė kiek nors bus saugesnė?! Tokioj .civilizacijoj mes gyvename!..,
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Willkie Prikiša Roo- 
seveltui “Valstybinį 

Socializmą”

RAGINA SENATĄ 
GINTI KOMUNISTŲ

RINKIMŲ TEISE
Washington. — Pirminin

kas Komiteto Apsaugot 
Rinkimų Teises, D. Ham- 

_ .. ____ ________ t met’as asmeniškai ragino 
dentus, tvirtino, kad prez. | sena^° komisija rinkimų 
Roosevelto politika “veda į reikalais apgint komunistų 

New York._ Daily Wor-!valstybinį socialįzmų arba'j1’ kjtų mažųjų^partijų rin
kei*, kovingas darbininkų valstybinį kapitalizmų.

| dienraštis, sako, jog Voor- pasak Willkie’o tai esąs ke- 
yra atkreiptas kas į hitlerizmų.h is bilius 

prieš komunistus ir prieš

Springfield, Ill. — Šičia 
kalbėdamas Willkie, repub- 
likonų kandidatas į prezi-

” O

Willkie, be kitko, pareiš-
visas darbo unijas turinčias kė, kad “nėra sėkmingesnės
bet kokių tarptautinių ry-| valdžios pasaulyje, kaip
šių. Todėl Daily Worker,šiandieninėje Vokietijoje 
vadina jį “juodųjų sąrašų” 
įstatymu.

Anglas Spėja, kad Stalinas 
Norįs Anglijos Laimėjimo

London. — Žinomas peli
nis anglų laikraščių rašy
tojas Augur savo pranešime 
N. Y. Times’ui tvirtina, jog 
“Stalinas tikisi, kad Anglija, 
galų gale, sumuš Vokietijų.”

kas ruošėsi eiti užsiregistruoti 
verstinai kariuomenės tarny
bai. Ir štai jis gauna kable- 
gramą,— kablegramą iš Dzū
kijos!

Tėvas mirė!
Mirė Simas Baranauskas.
Eina Petras su pažeista šir- 

dimi, šluostydamas akis, re
gistruotis kariuomenei. . .

Simą Baranauską paskutinį 
kartą suėjau “Laisvėj'e” 1921 
metais, kai jis vyko Lietuvon.

—Važiuoju Lietuvon pas 
savo šeimą ir gimines. Lietu
va anksčiau ar vėliau bus 
laisva. Lik sveikas. . .

Tai buvo paskutiniai Simo 
žodžiai.

!ALDLD

Simas

Leiskit man tarti porą žo
džių apie du šiomis dienomis 
mirusius mūsų draugus.

Kai skaitytojas šiuos žo
džius skaitys, Antano Kazake
vičiaus, seno brooklyniečio 
darbuotojo, vėjas pelenus ne
šios. «

Apie 40 metų Amerikoje iš
gyvenęs, velionis Antanas Ka
zakevičius beveik be pertrau
kos buvo darbininkiškam ju
dėjime. Jis kovojo už gražes
nę ir šviesesnę darbo žmonėms 
ateitį; jis rėmė darbininkišką ’ dirbo, auklėjo šeimą; griežda- 
spaudą; jis buvo nenuilstąs mas dantimis kentė bjaurią 
veikėjas. i priespaudą, gėdą ir pažemini-

Antanas Kazakevičius gimė rną, kurį ant jo ir visos lietu- 
Džiugų mieste, Eržvįlkio para- vių tautos uždėjo 
pijoj, Raseinių apskrityj.

Gulėdamas

Jis buvo laisvietis ir 
narys.
Baranauskas sunkiai

Smetonos 
klika. Ir vis žiūrėjo į rytus.

bet, iš antros pusės, ten 
žmonėms atimta laisvė ir 
net teisė garbint Dievą, 
kaip kam patinka.”

Anglų Lakūnai Sudaužė Du 
Italijos Laivus

Cairo, Egiptas. — Anglai 
praneša, kad jie oro bom
bomis sudaužė ir paskandi
no du italų laivus, kurie 
bandė iškraut atgabentus 
savo Jcariuomenei reikmenis 
Bengazi prieplaukoje, Libi
joje.

kiminę teisę.- Tarp kitko, 
Hammetas, žymus rašyto
jas, parodė senatorių komisi
jai, kaip daugelyje valstijų 
demokratai ir republikonai 
atėmė komunistam rinkimų 
teisę. O West Virginijoj ir 
Kentucky teisėjai, kurie pa
siuntė komunistus į kalėji
mų už piliečių parašų rin
kimų savo kandidatam, tie 
patys teisėjai yra demokra
tų ir republikonų kandida- 
•tai. Šių dviejų partijų po
litikieriai įvairiose valsti
jose suklastavo piliečių ne
va atšaukimus, kur jie būk 
tai atšaukę duotus komu
nistam parašus, ir pagal to
kias klastas tie asmenys pa
skui traukė parašų rinkėjus 

i į teismų.

Sovietai Paneigia Anglą Gir- 48 ProC. Pakilo General 
dus apie Sovietą Susidū

rimus su Rumunija
Electric Pelnai

Schenectady, N. Y.—Ge
neral Electric KompanijaMaskva. — Valdiška So

vietų žinių agentūra Tamper pirmuosius 9 mėnesius 
vadina išmislais . Anglijos (šiemet gavo $37,094,776 gry- 
laikraščių paskleistus pra- no pelno, tai 48 procentais 
nešįmus, būk Sovietų ka- daugiau negu pernai per 
riuomenė įsiveržus į .Rumu- tuos pačius mėnesius. Kom- 
nijų, būk įvykęs mūšis tarp panijos pelnus pakėlė ypač

u

mirties patale,: Laukė Simas Aušros... 
velonis vis klausinėjo ir klau-1 Kai Lietuva tapo laisva, iš- 
sinėjo apie pddėtį Lietuvoje, j vargintas Simas mirė; mirė, 
pasaulyj ir Amerikoje.

Tegu jo kūno pelenai gaivi- jo šeima liekasi laisvėje, ku
na mūsų žemę, o jo, žmonai, rios visą gyvenimą jis taip 
dukterims, žentui ir giminėms troško ir už ją, kiek galėjo, 
nuoširdi užuojauta!

be abejo, su džiaugsmu, kad

kaip mokėjo, kovojo.
Petrai! Tau ir tavo žmonai 

Laisvietis Petras Baranaus- draugiška paguoda!

Sovietų ir vokiečių kariuo
menės palei siena tarp So
vietų Sąjungos ir Rumuni
jos, ir būk Sovietų karinis 
laivas nuskandinęs viena 
Rumunijos laivų Juodojoj 
Jūroj.

Sovietų Vyriausybė, sako, : - 
kad visi tie pranešimai yra radio James W. Ford, ko- 
tik prasimanymai be jokio 
pamato. <

RUGIENIŲ LAIDOS ŠIANDIE tus Kalba nuo 10:45
, . , , ., . iki 11 P. M. New Yorke ji

A. RHgiemus biis laidoja-bus girdima per WJZ sto. 
mas šiandien, pirmadieni, 10 ,. , . .x
vai. ryto, nuo šalinsko įstai-'J’ 2tur .^ltas 
gos, 84-02 Jamaica Ave.,^s> 
Brooklyn,

ORAS. — Šalta.

kariniai užsakymai.

Komunistų Kandidato Fordo 
Radio Kalba Šiandien

Šį pirmadienį kalbės per

munistų kandidatas į Jung
tinių Valstijų vice-preziden-

iki 11 P. M. New Yorke ji

9 gai pabrėš reikalų lygios 
rinkimų teisės negram ir 
visiem kitiem piliečiam.

iii

Vokiečiai Išstatė 6 
Sunkius Reikalavi

mus Graikijai
Anglai Praneša:

Cairų, Egiptas.—Vokieti
ja kartu su Italija išstatė 
sekamus reikalavimus Grai-k 
kijai:

Tuojau sutraukyti 
nius ir prekybinius 
su Anglija;

Pervest Italijai 
Graikijos palei Albanijos1 
siena;

Chinai Gauna Ginklų 
Per Burmą, Nežiūrint 
Japonų Oro Bombų

Japonai Praneša:
Tokio. —• Kai Anglija per 

savo kolonijąBurma atidarė 
kelia chinam gabentis karo 
reikmenis, japonų orlaiviai 
po kelių valandų pradėjo ne- 
atlaidžiai bombarduot to 
vieškelio pratęsima nuo 
Burmos sienos iki Kunmin- 
go, Chinijos Yunnano pro
vincijos sostinės. Japonų 
bombininkai suardė kelis

tiltus per Mekong upę Chi- 
nijos pusėje, netoli Burmos 
rubežiaus; jie bombardavo 
visas chinų stotis prie vieš
kelio ir pleškino patį Kun- 
minga, galutinę to vieškelio 
stoti.

CIO Protestuoja prieš 
Darbininkų Priešus 
Drafto Komisijose

Akron, Ohio.—Suvažiąvi- 
mas Ohio valstijos Indus
trinių Unijų Tarybos (CIO) 
pasiuntė aštrų protestų pre
zidentui Roosevejtui, kad į 
verstino kariuom ėn ėmi
mo komisijas paskira dau
gelis darbo unijų priešų; 
tai jie pirmiausiai ir___
tuos į armija veiklius uni- 
jistus. CIO Unijų Taryba

Chinų Pranešimas:
Chungking, Chinija.-Nors 

japonų orlaiviai žiauriai 
bombarduoja vieškelį nuo 
Burmos rubežiaus iki Kun- 
mingo, bet chinai stebėtinai 
sklandžiai tuom vieškeliu 
veža sau ginklus, amunici
jų, gazolinų ir kitus karo 
reikmenis.

Per 18 valandų nuo laiko, 
kada Anglija atidarė Chini- 
jai Burmos Kelia, 5 šimtai 
auto-sunkvežimių iš Bur
mos > pergabeno į Chinijų 
pusantro tūkstančio tonų 
kariniu kroviniu.

Palei Burmos Vieškelį su
telkta tūkstančiai chinų 

I darbininkų tuojaus pataisyt 
•^draf- kelių, kur tik japonų bom- 

ibininkai jį pagadina.
Japonų orlaiviai bombo-

politi- reikalauja, kad prez. Roose- sunaikino šimtų namų 
ryšius' veltas ištirtų Ohio drafto Kunmmgė. Jie, be kitko, 

komisijas ir taip pataisytų numetė bombų ant vienos
v, sudėtį, kaip “reikalauja an^

-- ; idemokratijos dvasia.”
Ohio CIO Unijų Tarybos'

Duot Bulgarijai per Grai- suvažiavime dalyvavo per 
kijos žemę koridorių į Ae-'400 delegatų nuo darbinin- 
gejaus Jūrų; | kų iš plieno, kasyklų, gu-

Leist Italijai pravest vieš-mos, automobilių, mašineri- 
■I T -..i’ A 11. • n.l. Uno bU,, "„r.™™;,.

| kų iš plieno, kasyklų, gu-

jų chinų ligoninių.

Vokiečiai Sunaikino Londono 
Vandentieki

kelį nuo Albanijos iki Salo- 
nikos, svarbios graikų prie
plaukos

Perv^st Vokietijai ir Ita
lijai kai kurias orlaivių sto
vyklas Graikijoj;

Pavalyt Graikijos kara
lių Jurgį ir ministerį pirmi- 
ninką-diktatorių gen. J. Me- 
taxasa, o įkurt nauja val
džia palankių Vokietijai ir 
Italijai.

CIO Reikalauja Atimt Val
džios Užsakymus iš Prieš- 

unijinės Korporacijos
Washington.—CIO unijų 

vadovybė reikalauja, kad 
valdžia atimtų karinių dar
bų užsakymus iš Bethlehem 
Plieno Korporacijos todėl, 
kad ši korporacija laužo 
kongreso išleistus įstatymus 
dėlei unijinių sųlygų tokiuo
se darbuose.

Italija Skelbia Savo Laimėji
mus prieš Anglus

Italų Pranešimas:
Roma. — Italai per ketu

ris mėnesius karo nušovė 
375 ang|ų orlaivius, o anglai 
—74 italų orlaivius.

Per t 
italai už
ketvirtainių . mylių ploto 
Angliškoj Samalijoj ir Ke- 
nyjoj. S 
gavo 355 tūkstančius gyven
tojų.

los pačius mėnesius 
ėmė 197 tūkstančius

u tuom plotu italai

jos ir kitų pramonių.

Italų Orlaiviai Uždegė
Anglų Prieplauką Adene

Roma. Italų komanda sa
ko, kad jų orlaiviai bombo
mis padegė anglų lėktuvų 
stovyklų ir prieplaukos 
įrengimus Adene, • rytinėje 
pakrantėje Raudonosios Jū
ros.

Italų lakūnai bombardavo 
kelias anglų orlaivių sto
vyklas Egipte.

Nepaprasta Amerikos Komu
nistu Partijos Konvencija
New York. — Amerikos 

Komunistų Partijos Centro 
Komitetas šaukia nepapras
ta Partijos suvažiavimų lap
kričio (November) 16 d. 
New Yorke. Tai todėl, kad 
išleistas įstatymas pagal 
Voorhiso bilių, kuris reika
lauja suregistruot visas or
ganizacijas turinčias tarp
tautinių ryšių ir priduot 
teisdarystės ministerijai 
vardus ir adresus visų tokių 
organizacijų narių ir pini- 
ginių rėmėjų.

Šaukdami nepaprastų Ko
munistų Partijos suvažiavi
mų, jos pirmininkas W. Z. 
Foster ir generalis sekreto
rius Earl Browder sako, 
kad tas įstatymas “sudaro 
rimtų padėtį partijai, taip 
pat. ir darbo unijoms.”

(L

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vokiečiu orlai

viai sunaikino Londone vie
na svarbų įrengimų vam 
dens pristatymo miestui. 
Pietinėj ir rytinėj Anglijoj 
vokiečių lakūnai labai su
žeidė ginklų fabrikų ir su
naikino kareivines. Birmin- 
ghame jie padegė amunici
jos fabrikų.

Vokiečių kanuolės iŠ 
Francijos pakrančių sėk
mingai bombardavo priešo 
kanuolės Anglijos pakrantė
je.

Anglų bombininkai pas
kutiniais žygiais nepadarė 
jokių karinių nuostolių Vo
kietijai, tik apardė šiaip 
kelis namus.

Anglijoj žuvo du vokiečių 
orlaiviai.

Anglai Pleškina Hamburgą
London. — Anglų lakūnai 

per trįs valandas pleškino 
Hamburgo laivastatyklas ir 
apardė bei padegė daugelį 
fabrikų ir kitų kariškai 
svarbių pastatų vakarinėje 
Vokietijoje.

Vokiečių Pranešimas.
Berlin.^ — Vokiečių val

džia teigia, kad jos orlaiviai 
taip išbombardavo 400 fab
rikų Anglijoj, kad tie fabri
kai jau negali veikti. Sako, 
kad jų bombomis visai pa- 
krikdytas darbas penktada
lio visų geso ir elektros dir- 
byklų pietinėje ir vakarinė
je Anglijoje.

&
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Gera Žinia!
Kai kada ir susibalamūtijęs “Tėvynės” 

redaktorius paduoda smagią žinią. Štai 
pastarajame “Tėvynės” numeryj jis ra
šo:

“Iki šiol... nei viena SLA kuopa ne- 
prisiunte nei vieno dešimtuko aukų Lie
tuvos pabėgėliams (žvalgybininkams.—

' Tai gera žinia. Ką gi ji pasako? Ogi 
tai, kad SLA nariai nenori remti žval
gybininkų, per ilgus metus šnipinėjusių 
Smetonai, kankinusių Lietuvos liaudį, o 
dabar pabėgusiu pas Hitlerį “ant būr- 
do.”

SLA nariai dar daugiau žino. Jeigu jie 
aukotų pinigus ir siųstų juos hitlerinėn 
Vokietijon, tai iš to pasinaudotų tik Hit
leris. Jie tuomi stiprintų ne tik žvalgybi
ninkus ir kitus nenaudėlius, pabėgusius 
iš Lietuvos, bet tuomi stiprintų patį hit
lerinį režimą.

Į kokią padėtį tuomet jie pastatytų sa
vo organizaciją!

Jeigu Jurgelioniui rūpi Hitlerį remti, 
tai tegu jis iš savo kišeniaus aukoja ir 
siunčia pinigus Vokietijon, •

Ardyti, Draskyti, Griauti...
Padūkimas galutinai apėmė “Tėvynės” 

redaktorių. Jis šaukia SLA narius au
koti pabėgusiems pas Hitlerį smetoniš
kojo režimo žvalgybininkams, jis ragina 
SLA narius skaldyti Susivienijimą, me
tant laukan tuos narius' kurie mano, kad 
dabar, kai Lietuvos liaudis atsikratė fa
šizmo, ir įsisteigė naują santvarką, ji 
laimingiau gyvens. Toldus SLA narius 
p. Jurgelionis vadina, aišku, “komunis
tais.”

Kiek tai liečia narių mėtymą iš SLA dėl I 
jų politinio nusistatymo, tai kiekvienas : 
puikiai žino, jog pertrumpos Jurgelionio i 
rankos juos iš organizacijos išmesti. 
SLA nariai drąsiai gali spjauti nesu
sibalansavusiam redaktoriui plikėn ir 
nieko nepaisyti.

Bet čia svarbu tas: šitokia savo bjau
ria taktika Jurgelionis kenkia SLA. Už-’ 
uot jį stiprinus, jis jį silpnina, tarytum 
sakyte sakydamas pašaliečiams: nestoki
te į SLA, nes aš jus apšmeišiu ir ban
dysiu išmesti.

Jurgelionis užsisėdo ant SLA vice-pre- 
zidento J. K. Mažuknos. Jis organizuoja 
kampaniją prieš SLA vice-prezident^. Jis 
talpina visokį šlamštą prieš tą žmogų. '( 
Jurgelioniui rūpi ką nors kandžioti, ką 
nors ėsti, ką nors mesti iš SLA, ką nors 
griauti!

Bet atsiranda ir SLA žmonių, kurie 
tokiai kvailai, tokiai šlykščiai Jurgelio
nio kampanijai nepritaria. Vienu tokių 
yra p. Jaras, iš Clevelando. Jis užstoja 
J. K. Mažukną, jis smerkia Jurgelionio 
kvailą žygį.

Gerai Jurgelioniui atkirto ir UįLkuo- 
pa, iš Christopher, Ill. Toji kuopa/perJoe 
Bagčlanskį, šitaip atsakė Jurgelioniui, 
prašančiam pas Hitlerį pabėgusienTSHie- 
tonos žvalgybininkams aukų: ■
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“Tiems auksiniams veršiams, kurie pa

bėgo, aukos nereikalingos, jie yra prisi
lupę iš Lietuvos liaudies kruvino prakai
to ir Kraujo...”

Tai teisingai pasakyta. Tuose keliuo-

se žodžiuose yra daugiau tiesos, negu 
Jurgelionio visuose raštuose.

Kitos SLA kuopos turėtų pasakyti tą 
patį. Jos turėtų tarti žodį prieš tą bjau
rią kampaniją, kurią Jurgelionis pradė
jo prieš Mažukną. Jos turėtų pasmerkti 
Jurgelionio siekimus skaldyti organiza-
ei ją, mėtant iš jos kitus narius, kurie ; 
ne taip mano, kaip Jurgelionis. i

“Tėvynės” redaktorius yra pastatytas 
ne tam, kad erzinti SLA narius, kad juos 
pjudyti vienus prieš kitus, kad šmeiž
ti išrinktus SLA viršininkus,—šiuo atsi
tikimu J. K. Mažukną,—o tam, kad pa
tarnauti visiems SLA nariams, kad ves
ti laikraštį švariai ir.kultūringai.

Ją “Informaciją Šaltinis”
“Vilnis” rašo:

Įvairumas Naudingumu
J. Baltrušaitis

DARBININKŲ
SVEIKATA

Skustuvo Pustymas pustyti saugiąją geležtę sa 
Kai bėgau nuo caro vai- vo pirštais. Gali pasimui 

džios, tai Tilžėje pabuvau luot pirštus, kad ameriko

I jarit į Berną, Šveicariją, nebūtų suerzintas. Papasiok 
1 reikės sustoti Berlyne, tai ašmenis pirštais ir tavo ge- 

Morta Zauniutė buvus to-'ležtė bus papustyta beveik 
/ kia gera, kad davė man.re- taip gerai, kaip ant diržo!

“Chicagoje Hearsto laikraštis “Herald 
American” įdėjo pulkininko P. Žadeikio 
“oficialio raportą,” kuriame skelbiami, 
jog Lietuvos 2,b00 “įžymių žmonių suim
ta,” daugelis “išvešta į Rusiją,” kad Mer
kys ir Urbšys “ištremti” Maskvon ir tt.

“Kaip žinoma, tuos gandus ir melus 
jau geras laikas atgal paskelbė tautinin
kų, klerikalų ir socialfašįstų. spauda. Jie 
tada tvirtino, jog tai žibios iš Lietuvos 
“patvirtintos keliose sostinėse.”

“Mes tada nurodėme, kad tai melai, 
niekur kitur netilpę, kaip lietuvių atža
gareivių spaudoj. • , 1

“Taigi, p. Žadeikis čia tik pakartojo 
kas jau pirmiau skelbta ir nepatvirtina. 
Naujo čia yra tik tiek, kad p. Žadeikis 
atidengė šaltinį tų gandų ir prasimany
mų. Jis parodė, kad iš jo raštinės išėjo 
tie gandai, prisiimdamas dabar tatai 
kaip savo “oficialį raportą.”

“Nė jokia žinių agentija to neprane
šė. Net ir Lietuvos pabėgėliai Vokietijoj 
to neskelbia. Lietuvos spaudoj apie tuos 
areštus nieko nebuvo. Elta” taipgi tai 
nepadavus.

“Iš kur tad p. Žadeikis tai žino, Wa-_ 
shingtone sėdėdamas ir neturėdamas ry
šių su Lietuva, nes jis jau'Lietuvos ne
atstovauja?

“Tas “oficialis raportas”, kaip sakėm 
tik pakartojimas anksčiau leistų gandų. 
Net ir Hearsto laikraštis įdėjo jį sukar
pydamas, sutraukydamas. Pats savaime 
jis dėlto nesvarbus. Kiek svarbiau tas, 
kad dabar žinosime kur yra šaltinis, iš 
kurio gausiai tryška gandai apie Lietu
vą, neturintieji nieko bendra su tikrove 
Lietuvoje.”

Šiuo metu, kai buvusioji Lietuvos at
stovybė ir konsulatai neturi nieko vals
tybiško veikti, tai jie tik ir užsiimdines 
skleidimu visokių melų ir prasimanymų 
apie Lietuvą. Aišku, anksčiau ar vėliau 
tie jųjų muilo burbulai susprogs ir viskas 
bus gerai.

Apie už Du Bilionus Dolerią!
Iš Washingtono pranešama, kad per 

pirmuosius karo metus, Jungtinės Vals
tijos pristatė Anglijai visokių karinių 
daiktų už apie du bilionus dolerių/ Ame
rika davė ir duoda Anglijai ne tik gin
klų, amunicijos ir orlaivių, bėt duoda la
bai daug mašinų įvairioms mašinonis ga
minti. ' ' / / /
j; Dabar jau kiekvienam aišku: jei ne 
Amerika, tai Anglija nebūtų atsilaikiusi 
prieš'Vokietiją tau) ilgai, kaip atsilaikė.

Tūli amerikiečiai tvirtina, jog toks di
delis kiekis visokių karinių medžiagų 
skiriamų Anglijai labai pakenkia pačiai 
Amerikai apsiginkluoti. Amerika nespė
ja tūlų daiktų pagaminti: kai tik paga
mina, juos tuojau išveža Anglijon.: Pre
zidentas Rooseveltas yra didelis šalinin
kas Anglijos ginklavimo.

Ponas Willkie, republikonų kandida
tas į prezidentus, savo kalbose sako, kad, 
jei jis būtų prezidentu, tai dar daugiau 
Angliją ginkluotų.

Bet yra nemažai žymių amerikiečių, 
kurie mano, kad tokia politika- yra žalin
ga mūsų pačių kraštui.

Kaip ten nebųtų, mums tik tiek svar
bu, kad mūsų kraštas oficialiai nebūtų 
įveltas į tą karą ir kad nereikėtų jin 
siųsti Amerikos jaunų vyrų.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave. • Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2-7964

komendaciją pas savo brolį; 
i studentą Berlyne. Apsisto

jau Berlyne pigesniame ko
telyje. Susiradau studentą 
Zaunių, kuris labai gražiai 
gyveno pasirandavojęs kam
barį pas vidurinės klasės 
šeimyną. Šiandien Zaunius, 

i kaip mačiau laikraščiuose, 
1 yra daktaru veterinaru ir 
j ūkininkauja savo tėviškėje. 
1 Antrą dieną užėjęs pas jį, 

pamačiau naują skustuvą ir 
! pustomąjį diržą, kuris, man 

rodės, negali būt puikiau 
padarytas už jokius pinigus 
pasaulyje. Bet tas naujas, 
puikus diržas jau dviejose 
vietose įkirstas skustuvu. 
Mačiau reikalą — pamokin
ti studentą. Sakau:

—Pustant skustuvą, rei
kia ašmenimis versti į vir
šų, tai skustuvas nekaptels 
į diržą.

Ir praktiškai pabandžiau. 
—Ana!—jisai nusistebėjo. 

—Bet tai išrodo nenatura-

“Dirbtuv
Daiktas

ėję Brang iausias 
—Tai Darbininkų

Algos” 
kapitalistai sakyda- 
pasaulinio karo.

—Tiesa, ir man išrodė ne- 
naturališkai, kai pirmą syk 
pamačiau. Išrodė keistai. Aš 
tą pamačiau pas Varšavos 
barzdaskučius. Kai įsitai
siau savo skustuvą, paban
džiau taip, .na, ir pasirodė: 
nors “nenaturališkai”, bet 
praktiškai.

Vėliaus patyriau, kad 
taip pusto ir Berno, ir Pa
ryžiaus barzdaskučiai. O 
Amerikoj esu buvęs pas ai
rius, vokiečius, italus ir žy
dus barzdaskučius — visi 
skustuvą verčia ašmenimis 
į viršų ir visų diržai, svei
ki. Taip pusto ir dabartinis 
mano kirpikas lietuvys, ku
ris mokinosi , barberiauti 
Latvijoj, Rygoje. Reiškia, 
“nenaturališkas” skustuvo 
pustymas yra tarptautinis.

Lietuvos kaimuose vyrai 
visados “nafurališkai” pus
tydavo, o kad diržo per7 
daug n e į p j a u s t y t ų, tai 
stengdavosi tą darbą atlikti 
išlėto; bet vis kas sekma
dienis, iki nusiskusdavo 
barzdą, bent sykį knaptel- 
davo ašmenimis į diržą. Re
tai dirbant, negavo praktiš
kos idėjos. Nauja idėja ge
ma tik nuolatos dirbant ir 
tai da pasiskubinant. Taip 
ir pramonėje — išradimas 
ir pagerinimas įrankių, ma
šinų vyksta tada, kada da-. 
romą daugiau ir daugiau 
daiktų, kadą yra “masinė 
produkcija.”

Kaip papustyti saugiojo 
skustuvo geležtę?

Yra mechaniški pustytu- 
vai. Bet jie neilgai laiko, o 
be to, pusty tojui toks dar
bas lyg ir nusibosta ir ne
užilgo meta. Kai kurie ge
ležčių fabrikantai skelbia: 
nepustyk... Tačiaus pusty
mas ne tik hekenkia, bet

. Strėndieglis
Drauge gydytojau, prašau. 

man ką patarti per “Laisvę”. 
Aš esu vyras, 49 metų am
žiaus, 6 pėdų, 187 sv. Svaigi-1 
namų gėralų nevartoju ir ne
rūkau.

Paskutiniu laiku kažkas ti pas dentistą: tegul jis Jums 
man įsimetė, pradėjo man nuima Rentgeno spinduliais 
skaudėti strėnas—bus jau ko-, atvaizdą viršutinių ir apatinių 
kje du metai. Iškarto nesmar-1 dantų. Tai labai svarbu. Jei- 
kiai. Tuojau buvau pas gydy- gu pasirodytų, kad kurios šak- 
toją. Ištyrinėjo, nieko nesura- ’ nies ' esama nesveikos, pūliais 
do. Patarė tepti kokiuo tepa-' paėjusios, tai tokis dantis rei- 
lu—ir pereis. Bet neperėjo, ketų tuoj ištraukti.
Vis skaudėdavo, ypač kai pa-i •_ . . .. .
sėdi ir reikia stotis. O dabar J B«ndra1’. .b_urnos, lr

! —■ porą mėnesių taip ėmė. dant« . Pr-eziura labai daug 
skaudėt, kad ir prisėst negali- nusver,a 
ma.

Buvau pas kelis gydytojus. 
Sako—reumatizmas, kitas—

tų, iš apkrėstų danties šaknų, 
. o gal iš chroniškai apkrėstų

; tonsilių, apkrėstos tulžia-
*1 pūslės, prostatinės liaukos ar 

kitokios kokios bakterijų gūž
tos.

Jums labai patarčiau nuei-

vo pirm
Mašinęs, nors brangios, 

greitai i 
neprašo, 
symas nįažai lėšuoja. 
/ Algos, tik algos yra nelai- 
ihė“darbdaviui! Juo daugiau; 
samdai darbininkų/juo bai-| 
siau algų išmokesČio dieno
je! Vis didesnė ir didesnė 
pinigų krūva išmokama.

Reikia geresnių mašinų.
Reikia automatiškų maši

nų, kad visai nereikėtų tų 
darbininkų...

Kapitalistai nuo seniai 
taip mano. Bet dabar “tai- 
lorizmas (Tailor’o sistema), 
pradėjo pielyti visų darbda
vių ir menadžerių ir inži
nierių protus, kad reikia 
greičiau statyt automatiš- 
kesnes mašinas ir išstumti 
gyvus darbininkus iš dirb
tuvės. Taip ir darė. Bet iki 
karo, tas darbas ėjo, taip 
sakant, “palengva.” Lyg ir 
drovėjosi .vienu kartu kelis 
tūkstančius darbininkų iš
varyt iš fabriko, o fabriką 
palikti dievo apveizdai. Fa
brikas tuomet dirbs tiek pat 
arba da daugiau daiktų, 
kaip pirma, bet jame darbi
ninkų bus tik keli šimtai 
vietoj buvusių 'kelių tūks
tančių. :XtI -

Atėjo pasaulinis karas. 
Reikia dirbt visiems; daug 
dirbti; skubinti; labiau sku
binti; patriotiškas būsi, jei 
skubinsi ir į laikrodį nežiū
rėsi.

Skubina visi. Bet da ne
gana. Da reikia daugiau 
daiktų grūsti į karo laukus. 
Mašinos jau seniau buvo 
dikčiai pagerintos. Kai ku
rios stovėjo neišbandytos. 
Dabar visos tokios . eina į 
dūrbą. Naujos mašinos, tūk
stantį sykių spartesnės tapo 
pagamintos karo laiku. Dir
ba. Darbininkai vis turi 
daug darbo.

Karas pasibaigė. Metai po 
metų, kariavusios šalys su
sitvarkė savo dirbtuves. Iš 
Amerikos prekių neima. 
Amerikos darbininkai ne
tenka darbų. Mašinos už 
juos -dirba. 
' Darbininkai netenka< pini
gų. Maži biznieriai netenka 
koštiimerių. Dideli mėsoš ir 
daržovių trustai netenka 
mažų biznierių. Prekių per
daug aruoduose. Nėra kam 
pirkti. Išvežti į kitas šalis 
tenka vis mažiau ir mažiau. 
Nyksta didysis biznis. Ban
krutuoja mažasis biznis. Mi
lijonai darbininkų — bedar
biai. Dėl to kapitalistai la
bai dikčiai nukapojo savo 
darbininkų uždarbius. O ima rėkti prieš radikalus, 
dėl šito nukapojimo darbi- prieš komunistus! Jau tik-

šsimoka; jos valgyt 
, jų užlaikymas, tai-

Esti keletas įsisenėjusio na
rių reumatizmo rūšių, kurios 
paeina nuo tūlų mitimo trū-

būk raiščiai įplėšti apie nugar- kūmų: nuo stokos vitaminų ir
kaulį. Jų gydymas nieko ne
padėjo. Vėl nuėjau pas pir
mutinį gydytoją. Nuėmė man 
X-spinduliais atvaizdą. Pripa
žino nugarkaulio susinėrimų 
įdegimą (spinal arthritis). Sa
ko, nepagydoma. Patarė veng
ei pasilenkimo ir sunkaus kil
nojimo, bet—kaip galima to 
išvengti darbininkui žmogui? 
Dėkui iškalno už patarimą.
Atsakymas.

Bile koks narių įdegimas 
arba reumatizmas yra nuobo
dus daiktas. Nesiduoda taip 
greit išgydyti.

Su greitaisiais reumatiz
mais, ką paeina nuo bakteri
nio apsikrėtimo—tai d a būtų 
pusė bėdos: greičiau jie gali
ma išgydyti. Bet tokie greitie
ji narių įdegimai tuo pavojin
gi, kad jie labai dažnai pa
gadina širdį. Iš įdegimo vietos 
bakterijos prasiskverbia į 
kraują,, o su. krauju—į širdį, 
kur jos padaro širdies atlapė- 
lių įdegimą. Ir paskui tokios 
a 11 a p ė 1 ės nebeužsidarinėja 
taip gerai. Tai jums ir or
ganinė širdies liga.

Jūsų, Drauge, nuotiky, irgi 
visaip gali būti. Galimas daik
tas, kad ir Jūsų nugarkaulio 
reumatizmui įsigalėti padėjo 
vis tos pačios nelabosios bak
terijos—gal iš nesveikų dan-

lizmo tvarka yra anarchija. 
Riksmas: Gelbėkimės! Re
voliucijos pavojus! Revoliu
cija čia pat rhums po nosia!

mineralų, ypač vitamino D, 
kalkių, sieros.

Jums, Drauge, ir čia reikė
tų apsižiūrėti, pasirūpinti, kad 
Jums maistas būtų pilnai tin
kamas, gamtinis, nesugadin
tas, neiškoštas. Daugiau rei
kia pieno, pieniškų, kiaušinių, 
taipgi vaisių ir daržovių.

Kad užtikrinus vitaminų iš
teklių, taip sau maisto da ir 
nepakanka. Reikia imti ir vi
taminų preparatų—ir imti di
delėmis dozomis. įsisenėjusių 
reumatizmų nuotikiais daug 
gera padaro vitaminas D ir 
kalkės. Vitamino D daugiau
sia gauni nuo saulės spindulių 
ant nuogų kūno dalių, taipgi 
nuo ultra-violetinių lempų. Be 
abejo, Jums tai būtų labai 
naudinga. Kai dėl vitaminų 
preparatų, tai vitaminų A ir D 
gausite žuvų taukuose, ypač 
koncentruotose kapsulėse bei 
tabletėse: vitamin A & D tab
lets (capstiles),—imama po\3 
ir’pti*'‘daugiau su valgiu, & 
kartus kasdiena. Vitamin B 
Complex Capsules—irgi po 
tiek pat. Trumpųjų bangų di- 
jatermija—short wave dia
thermy daug gera daro ne
sveikiems nariams. O lanksty
tis tai galima, nuosaikiai.

Cleveland, Ohio
Draugei K. Romandienei 

buvo padaryta sunki operaci
ja spalių 1 d. Euclid Clinic li- 

Rėkia jų valdžia. O pas-|goninėje, Euclid Ave. ir,93rd 
kui sako: “Reikia pakelt Str., ant trečio flioro, No. 347. 
prekių kainas. Bet kaip? Lankymo valandos: dienomis 
Reikia sumažinti prekių nuo 2 lki 4» vakarais nuo 7 
daugumą: sunaikint, sude- o_
gint, aparti naujus pasė
lius, kad nebūt daugiau

Draugė Romandienė prieš 
operaciją kelias dienas ir po 

l operacijos kelias dienas buvo
produkcijos/ Valdžia uzmo-.labai silpna, kad daktarai ne
kęs už tai, kad aparsite! pavelijo nė lankytojams at- 
medvilnės, kukuruzų pasė
lius, sunaikinsite priudro- 
jusias kiaules, kad nebūtų 
daugiau paršų, kiaulių...

Kaip tarė, taip padarė.
Kainos pakilo; niekas ne- 

gal prekių įpirkti. Vėl riks
mas: darbdaviai, pakelkit

lankyti ją.
Bet dabar ji jau jaučiasi 

geriaus. Dr-gė K. Romandie- 
nė tikisi neužilgo parvažiuot 
iš ligonines. Romandų gyveni
mo antrašas: 562 E. 117th 
St., telefonas: P.O, 1315.

Draugės ir draugai, atlan-
, * j kykite d. Romandienę, ba ji

.darbininkams algas, tai jie sveika būdama daug dirbo ir 
veikė darbininkų klasės žmo
nių gerbūviui ir dėl to ji yra 
daug užsitarnavus pagarbos 
nuo visuomenės. t

Aš nuo savęs linkiu draugei 
greitai pasveikti ir vėl dirbti 

i ir veikti su mumis organizaci- 
’; jose. M. Valentą.

----- ----- --- ------------- , ---- ---  -----  ------- x- —--- ----- ----- . . ___________
da naudingas visada. Kas ninku šeimynos mažiau vai-,ra variacija. Nori riksmais
yrą pustymas? Tai ne ga-go, neperka naujų drabu- savo kaltę paslėpti nuo žmo- SAKO, KAD BE AMERI- 
landymas, o tik išlyginimas 
ašmenų, kurie, žiūrint į juos 
per padidinamus stiklus, 
yra baisiai sutrukę ir susi- 
klaipę. Išlygini, tada mažy
tė atšaižukė nestoja piestu 
į tavo smakro odą. Lietuvoj 
mačiau vieną gudrų vyrą 
pustant Skustuvą ant delno.

Kartą “kempėje” būda
mas, neturėjau pustomojo 
diržo ir gavau'idėją —* pa-

turės už ką pirkti! — rė
kia jų valdžia.,

Ir taip įvairumas, varia
cija eina, eina, eina. Nauda 
kapitalizmui. Bet ir pavo
jus jam raibuoja akyse, jis'

žių, susigrudžia į mažės- nių minių, kurias jie nūs- Į KOS ANGLAI NESUMU- 
nius kambarius. Dėl šitos kriaudė; nori jas apmul- 
“perkamosios galės” suma-(kinti, .kad nemažintų kalti- 
žėjimo kapitalistų prekių ninku, kad nežinotų, kaip ir 
lieka perdaug, jos atpinga, iš katro galo kapitąlizmą, Y. Times rašytojas H. W. 
Dėl atpigimo — kapitalis- pažebot, arba nulupt ir pa-Baldwin gėrisi Anglijos ga- 
tai nevaro darbo, uždaro 
fabrikus, nes pelnas esąs 
permažas. Bedarbių* eilės 
vėl pasididina^ pirkėjų 
“spėkos” sumažėja. Visiems 
pasidaro aišku, kad kapita-

ŠIĄ VOKIEČIŲ

varyt į skraėžią biznį da-; bumu gintis, bet sako, kad 
ryti. Kapitalistai vis daro be Amerikos ar kitų šalių 
įvairumą, ir vis turi iš to prisidėjimo prie Anglijos 
naudą. Darbininkai to ne-, karo tai beveik nėra vilties, 
daro ir tik dūsauja: “Kas.kad Anglija sumuštų Vokie- 
bus toliau?” ’ ‘tiją ir Italiją.
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Kaip Reikia Gyventi, Kada Širdis 
Jau Sutrikusi?
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širdies ligoje kartai geriau
sias draugas prisideda prie 
blogosios pusės. Reikia atsi
minti kad pasveikinimas, 
“kaip jūs šiandien jaučiatės?” 
reikalauja ilgo atsakymo. To
kios simpatijos tuojaus lieka 
neįdomios, sukelia naktinę ne
migą, baimę, rūpestį. Tokie 
simptomai labai nėra pagei
daujami. Neretam atsitikime 
būna dedamų pastangų, ar tai 
iš namiškių, ar tai iš verslo 
dalininkų, kad prašalinus ne
labąjį iš savo tarpo. Daugely 
atsitikimų, ypač politikierių 
tarpe, politiški priešai sten
giasi “politiškai” prirengti sa
vo oponentą į amžiną atilsį, 
kad pačiam patekus į jo vietą. 
Gal būt nėra gydytojo, kuris 
nebūtų girdėjęs patarimą, ar 
tai iš giminių ar verslo drau
gų lūpų, dėl “raison d’etre” 
“geriau būtų, jei — numirtų”, 
žinoma, tai yra gydytojo gar
bės įžeidimas ir kartu medici
nos mokslui panieka. Betgi to
kių žmonių visuomet sutiksi, 
jeigu ne ligoninės koridoryje, 
tai namie už durų, su klausi
mais ir patarimais. Leisk to
kiems nors minutėlę pasikal
bėti, greitai pastebėsi, kad jie 
tavo ligonį dar gyvą jau lai
doja.

Taigi kartais yrą daug ge
riau nesigirti kitiems, nors ir 
artimiems draugams, apie sa
vo sveikatą, apie savo širdį, 
kad išvengus bereikalingų su
sierzinimų. Negana tik mokė
ti ir gerbti savo širdį, bet rei
kia dar nuolat mokintis ir jieš- 
koti naujų būdų, geresnių 
jau vartojamus, širdis už 
bus dėkinga.

Entuziazmo Naudai

DR. D. PILKA
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Palaikymas draugiškumo su 
artimais, kurie yra susidomė
ję jūsų likimu, ir pasidalini
mas kilnių idealų mintimis su 
tais, kuriuos jūs sutinkate gy
venime, yra reikšmingas ir pa
geidaujamas dalykas. Entu
ziazmas neturėtų būti praras
tas, kad ir reikėtų susitikti 
b e r e i k a 1 ingų nesmagumų, 
žmogus privalo surasti naujus 
motyvus, daugiau įdomaujan
čius gyvenimą, ir jais paten
kint save.

Yra daug žmonių, kurie ak- 
tuališkai neprisidėjo gyveni
me nei laiku, nei idėja, nei 
darbu, kad ka nors sutverti 
ateičiai, kad jaunystės dieno
se pabudavoti koplyčią, kurio
je vėliau galėtų rasti savo sie
lai ir ramybei taiką, susidomė
jimą. Turčiai, kuriems kiti su
deda nesuskaitomus turtus, 
vėliau suranda naujus “raison 
d’etre”' dalindami aukas. Ta
me jie suranda naują entuzi
azmą, kuris sukelia ūpą ir no
rą būti tarpe tų, kurie jį ger
biu, supranta jo mielaširdystę 
ir neužgauna jo jausmų. Ana, 
John D. Rockefelleris rasdavo 
sau pasiguodimą dalindamas 
vaikams dešimtukus.

Optimizmas ir Pesimizmas

Būti optimistu širdies ligo
je yra geras daiktas. Bet op
timizmas turi sau lygų priešą 
—pesimizmą, žmogus turintįs 
seną širdies sutrikimą tuojaus 
atsiduria šitų dviejų» opozici
jų tarpe, kurios viena jį krei
pia į save, antra — į save. 
Optimizmas kreipia žmogų į 
gerąją pusę, žada jam dau
giau teisių gyvenime, rodo kil- 
tesnę ateitį. Pesimizmas da
ro priešingai. Jis yra tas ne
dorėlis, kuris kursto žmogų 
daryti akių mirksėjimą, žan
dų kreipimą, galvos lingavi
mą prie kiekvieno nors mo- 
mentalio gydytojo nusisukimo. 
Tas įrodo, kad žalos gėlės 
dygsta ir auga nekaltoje jau
nystės žemėje nepaisant nei 
kovos pastangų su širdies li
ga. Neveltui priežodis pata
ria, kad “linksma širdis daro 
gero, nelyginant vaistai, bet 
sutrikęs ūpas maitina tik kau-
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Jis yra organiškas.

Rašo 
lūs” (“a 
good like 
broken s 
bones”).

Kad būti geru 
kiekvienas žmogus
rėti tris ypatybes: 
Kantrybę ir Viltį. Jos yra ne
pavaduojamos prie sutrikusios 
širdies, žmogus turįs nors vie
ną iš jų negali nupulti savo 
pastangose ir pasiduoti♦ pesi
mizmo idėjų įtekmei, kuri tik 
kaulus maitina.

Bet ar skaitytojui teko gir
dėti, kaip pirmas optimistas 
atsirado? Nežinomas autorius 

yra sekančiai aprašęs:
“Jie rado daug Drąsos, ku- 
pamažėli noko prieš saulę, 
“Jie paėmė ir sumaišė ją

su Kantrybe ir pridėjo biskil
tį Skonio, /

“Jie įpylė Viltį įr Juoką, 
tad, greitai pasukę,

“Jie viską sumaišė kartu 
padarė Optimistą.—Anon.”

Šitose eilutėse širdies ligo
niai ras labai naudingą atspa
rą prieš savo ilgaveidžius bro
lius, kurie tvirtai laikosi įsi
kabinę savo senovės papročių. 
Savo senais prietarais, igno- 
racija, patarimais, jie trum
pina ne tik savo gyvenimą, 
bet po draug ir kitų. Jie jau 
senai yra prirengę daugel 
žmonių į savo “Sombre” pul
ką ir užkabinę jiems tamsius 
sparnus dar toli esančius. Ne
žiūrint sulaukto amžiaus ir 
baltos, sidabrinės galvos, ne
paisant septynias-dešimt gra
žių metų, kuomet širdis yra 
jauna, ji ir palieka jauna iki 
entuziazmas nuveikia nusimi
nimą, pakol optimizmas 
kritikuoja pesimizmą.

Gamtos Grasa

Motina Gamta kartais
aštri disciplina nepaklusniems 
jos vaikams. Ji greitai suran
da grąsą nesusivaldantiems 
■širdies ligoje. Kada širdis su
klumpa ir pastoja gyvenimui 
tęsti kelią, žmogus būna pri
verstas jieškoti kuogreičiau- 
sios pagalbos, kad pašalinus 
tą blokadą. Tam paprastai 
būna reikalingas gydytojas ir 
keletas' savaičių priežiūros/ir 
pasilsio ligoninėj. Tai yra at
sparos budavojimo laikas, kad 
atpildyti širdies jėgos išeikvo
tą rezervą, kad, pagalinus,: 
nors kiek sutaupyti energijos 
gyvenimo kelionei tęsti, žmo
gus nėra akmuo, kaip pirmiau 
sakėme.
padaras. Kaipo tokis, jis tūri 
jausmus,
gyvenimo patyrimus. Susitikęs 
su draugais ir savo ko-veike- 
jais, jis neapsieina be barnio, 
be ginčo, be pykčio, šitokis 
elgesys vėjais išsklaido visą 
nuopelną, visas pastangas tau
pytas širdies atsparai per sa
vaites ir mėnesius, laiko. Ko
kis gi paprastai būna rezulta
tas? žinoma, nepageidauja
mas. Neretai ienka girdėti pa
sekmes, kad žmogus krinta be 
žado ir. . . iškeliauja į amži
natilsio aistrą. Viena tokia 
Gąmtos grąsa- išsklaido žmo
gaus žemiškūs norus ir pa
vergia ūpą iki paskutinio atsi
dūsimo. Ji atima tą paskutinį 
pasitenkinimą, tą ramybę, ku
rią širdis taip tankiai įgydavo.”

Gąmtos pastangų atžvilgiu 
geresnio patarimo nėra, kaip 
tik tas pat: ^žmogau, gerbk 
Motinos Gamtos Įstatymą, Ji 
gerbs tave.

Kąs Reikia Vengti?

žmogui turint sutrikusią šir
dį reikia labiausiai vengti šal
čio “pagavimą”, šaltis nėra 
paukštis; žmogus jo nepagau
na; priešingai, šaltis pagauna 
žmogų, šaltas tyras oras yra 
net sveika žmogui pakvėpuo
ti. Jis atgaivina raudonąsias 
krąujo celes, kurios apšvari
ną visą sisteminę apytaką, su- 
akstiną kraštytinę kraujo cir
kuliaciją ir žmogus net pasi
junta geriau. Tas labai ge-

atmintį, protavimą,

rai. žmogus šalčio iš tyro oro 
nepagauna. Bet bėda yra ta
me, kad šaltame ore žmogus 
nuvargsta, nuvargsta nuo ap
sirengimo šalčio apsisaugoji
mui. Sunkus apsirengimas at
ima daug jėgos, sumažina at
sparumą, ir patampa šalčio 
auka, žmogus gavęs šaltį, 
kaip mes jį nesuprastume, pa- • 
prastai nesikreipia mažiausio 
dėmesio. Jis vaikščioja savai- 
tę-dvi-tris su slogos simpto
mais nepaisydamas, kad tas 
širdžiai duoda sunkų smūgį.

Šalčio gavimas kyla iš bak
terijų. Bakterijomis užsikrėti
mas paprastai paeina iš publi
kos, puo kitų žmonių kosėji
mo, čiaudėjimo, kartu valgant, 
sveikiantis (ypač bučiuojan
tis), dasiliečiant kitų žmonių 
drapanas, užimant tą pačią 
sėdynę, kas taip tankiai pasi
taiko bažnyčioje, cinemoje, te
atre, omnibuse, traukinyje, 
krautuvėse, valgyklose ir kito
se viešose sueigose. Tokio kon
takto išvengimas, ypač užėjus 
šalčio epidemijai, yra labai 
sunkus, kad ir atsargiausiam 
žmogui.

Kitos neišvengtinos priežas
tys, kurios prisideda prie šir
dies sutrikinimo, .yra vidurių 
netvarkumas,—tai užkietėji
mas, tai susiliuosavimas, ku
rie dažnai kyla dėl blogo 
maisto. Vidurių užkietėjimas, 
maisto stagnacija, jo puvenos 
gamina įvairią nuodų kiekybę. 
Šitų nuodų išaiškinimas pri
klauso biochemijos mokslui, 
čia mums užteks bendro pa
vyzdžio, kuris tankiai atsitin
ka. Kas nebus girdėjęs, paste
bėjęs, arba pats išprašęs rudį 
laukan pasilakstyti. Vidurių 
nuodų smarvė yra lyginai to
kia pat ir pas žmogų, žmo
gus nėra rudis; jo laukan ne
gi prašysi. Dėl blogo kvapo 
rtidis visuomet būna apkalti
namas, bet tikras kaltininkas, 
vietoj atsakyti į naturalį gam
tos pašaukimą, susiriečia, susi
spaudžia, susitvarko, kad dau
giau neištrūktų ir sėdi sau 
ramiai lyg katinas pieną pra
liejęs. Tokiu būdu šitas nuo
du kiekis būna priverstas j ieš
koti kitų kelių eliminacijai. 
Širdis būna pirmutinis orga-. 
nas, kuriam daugiausia ją 
tenka. Kitaip sakant, virški
namojo latako nuodai neša; 
žalą širdžiai, širdis ne viena 
tai pajunta. Tuojaus atsilie
pia ir kiti organai. Jie visi 
kartu pradeda kelti protestą 
—galva skauda, burna džiū- 
na, po krūtine spaudžia ir pa
našiai. Rudis, nors su sarma
ta, bet priėmė jam pasiūlymą 
pasilakstyti. Patark žmogui 
pasivaikščioti šviežiame ore, 
vaje! Įžeidimas! Bet duok 
jam patarimą eiti į lovą ir 
dar pridėk pročkų ar tabletų 
nuo galvos skaudėjimo, tu bū
si angelas. Vadinas, duok nuo
dus ant nuodų, tai būsi geras.

Pavojus taip pat kyla ir nuo 
staigaus vidurių susiliuosavi- 
mo. Ūmus pašalinimas dar 
ne visai pakeisto maisto iš 
virškinamojo latako, kuris ei
na labai lėtai ir užima net 
keletą desėtkų valandų, gali 
greitai paliuosuoti kraujo 
spaudimo'lygsvarą kituose or
ganuose (smegenyse, plaučiuo
se, kepenyse) į tuščius indus. 
Staigus kraujo spaudimo nu
traukimas, pavyzdžiui, nuo 
smegenų, žmogus momentaliąi 
jaučia svaigimą, alpimą ir ne
retai supuolimą. Vidurių ne
sveikata, tur būt, yra vieną iš 
svarbiausių priežasčių širdies 
prostracijai.

Dar kartą reikia prisiminti, 
kad blogi dantys gali nešti 
širdžiai daug žalos. Kiauri, 
krutanti dantys, suerzintos, 
paraudę, minkštos pądantės 
yra bakterijomis pripildyti 
lizdai. Ne kas kitas džiovina 
žmogaus bumą, pakeičia sko
nį, nusilpnina atsparą ir lei
džia išsivystyti slogoms ir ki
toms ligoms, kaįp tik mažyčių 
bakterijų armija įsjgy-

venusi nehigiėhiškoje burnoje. 
Tegul tas būna dar kartą pa- 
rūpinimu, kad dantų sveika
ta neatbūtinai reikia patikrint 
nors sykis-kitas į metus, net 
su X-rays spindulių peršvieti
mu, jeigu dentistas matytų 
reikalą.

Miesto ir Ūkio Gyvenimas

Gyvenimo aplinkybės turi 
daug įtekmės į sveikatą. Gy
venant ant ūkio nėra stoka 
saulės spindulių, tyro oro ir 
ramybės, bet visai kitaip yra 
mieste. Geruose kambariuose, 

i tinkamai pabudavota, kur er- 
i dvu, saulėta, ramu, yra gerai 
ir mieste. Bet didžiumoje, kur 
namai niūkso prie žemės pri
slėgti, kur saulė visai nedasi- 
gauna, kur gatvinis triukšmas.
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Laiškas iš Laisvos Lietuvos
Brolyčiai, prisiunčiu jum lai

šką iš Lietuvos, jeigu tinkamas, 
meldžiu perspausdint į “Lais-. 
vę.” O jeigu ne, grąžinkit at
gal. Dr-gė Gabalienė pridavė 
man ir prašė persiųsti dėl jūs, 
jeigu ir talpintut į “Laisvę,” 
visviena meldžiu grąžinti.

Draugiškai,
A. Kinderas, 

128 Lindbergh Blvd., 
Bloomfield, N. J.

Laiškas

Trečiąs pusi aids

kai arba buožės. Kaip ir minė
ta šeima, jie jaučiasi baisiai 
nuskriausti, kad turėjo atsis
kirti su maža dalimi savo že
mės, nors jiems ir .yra palikta 
po 30 ha. Jiems nesvarbu tas, 
kad per amžius tūkstančiai ir 
tūkstančiai bežemių ir mažaže
mių Lietuvos sūnų ir dukterų 
skurdo, žemės troško, vaikų ne
galėjo leisti į mokslus, bile tik 
jie gyveno turtingai ir moks
lus galėjo eiti. Kaip diena aiš
ku, jog tokiems ūkininkams 
perversmas ir žemės padalini- 

’mas nepatinka ir negali .patikti.
Betgi tokių Lietuvoje yra ne
daug.

Beje, 
kad iš 

tt.
didžiauSia‘''bėdajSo;ialiftinS vyriausybė išleido 

patvarkymą, kad is ūkininkų, 
iš kurių žemės dalis tapo atim
ta, gyvuliai ir trobesiai nebus 
liečiami. Taigi, jos baimė be
reikalinga.

( Netiesą ji pasakoja ir -apie 
prisijungimą prie Rusijos. Lie
tuva prisijungė ne prie Rusi
jos, bet prie. Sovietų Sąjungos, 
kurios Rusija yra tik viena da- 

■lis. Matyt, tokią dabar *propa- 
naujo-

dama, o seserys ir broliai dar,, 
ir dabar turi ir negali atsi
džiaugti Tamstos gerumu, ne
bežino kaip Tamstai atsidėkoti.

Aš dar mokslo nebaigiau, dar 
šiemet mokinsiuos ir baigsiu, 
jei pasiseks. Nors ir sunkūs lai-j 
kai, bet mes visvien dar Joną 
leisime į gimnaziją, šiemet 
bus I klasėj. Mes matome, 
ūkininkui sunku gyventi, 
kytam vis lengviau duoną 
sidirbti. Tad geriau visi 
sispausime, skrumniau gyvensi
me, tegu Jonas mokinasi, o ki
tais metais aš baigusi jam ir 

Tamstos laišką gavau rug- visiems kiek galėdama padėsiu.
Viskas dar būtų ne tokia bė-!į^ 
, bet visų <

kai kas nors serga, šiemet prie 
tų visų nelaimių prisidėjo dar 
Alpio liga. Nuo pat ankstyvo 
pavasario jis pradėjo sirgti ir 
matyt, kad Mažeikių dakta
rai jo nebeišgydys, gausime 
vežti toliau. Kiek mes dėl to 
Alpio pridėjome pinigų, kiek 
ašarų! O jis vis nesveikas, vis 
sergąs ir sergąs.

Brangi dėdina, šį kartą baig-'gandą Lietuvoje varto 
siu rašyti. Pas mus .kitokių sios Lietuvos priešai, 
naujienų nėra. Mes visi kiti | ------------------
esame sveiki ir linksmi, nors ir 
nemalonūs ir neramūs dabar 
laikai. Jeigu viskas susitvar
kys, jeigu bus ramu, tada ir 
Tamsta galėsite parvažiuot į 
Lietuvą, o dabar, man atrodo, 
kad daug geriau Amerikoje gy
venti, kad ir zdarbo neturite, iš 
sutaupytų pinigų galite gyven
ti, o Lietuvoje visi pinigai ban
kuose ir pas žmones žuvo. Kas 
turėjo tūkstančius litų paskoli
nęs, arba kitas tūkstančius 
skolos, dabar abu lygūs, nes 
nei vienam, nei kitam nebeliko 
pinigų. Brangi dėdina, parašy
kite man greitai laišką, aš la
bai lauksiu. Daug linkėjimų ir 
geros sveikatos siunčia Tams
tai

1940. VIII. 13.
Brangi Dėdina,

pjūčio 9 d. Ačiū. Maniau, kadjaunei, nui ^auvimo niunouiciD, *•' - > i

tranzito bildesys ūžia dvidė-'jau su pykote ant manęs ir he-jda>
šimt keturias valandas į parą,'Parašysite daugiau laiško. Bet 
nėra taip jau geras ir sveikas dėkui Dievui sulaukiau iš Tam- 
gyvenimas. žmogus visuomet stos laišką iv tuoj skubu atsa- 
yra sužadintas, sujaudintas, kyti.
kas vėliau tikrai prisideda Į Brangi dėdina, dabar laiškai 
prie širdies sutrikimo. Ramus, bę galo ilgai išbūva kelionėje 
gilus miegaš visuomet yrą pa
geidaujamas higieniškas prin
cipas.

Gyvenimas ant antro ar tre
čio ar ketvirto aukšto, kur 
žmogus yra priverstas laipioti, 
išeikvoja daug energijos. 
Mechaniškai apskaitliuojant, 
tas reikalauja pakėlimo tam 
tikro svorio į tam tikrą aukš
tą. Pavyzdžiui, jeigu žmogus 
sveria 75 kilogramus (165 
svarus), jis kelia 75 kg. su 
kiekvienu laiptu ant vienos 
kojos. Nenuostabu todėl yrą, 
kad laipiojimas aukštai gy
venti nuvargina taip, kad daž, 
nai net kvapo pritrūksta. VL 
sas šitas nuovargis gali būtį 
išvengtas. Nepatogus butas 
tuojaus turėtų būti permainy
tas į tinkamą, kad nuraminus 
protestuojančią širdį. Tankus 
širdies patikrinimas per gydyk
loj ą taipgi yra neatbūtinas 
reikalas. Ką žmogus sutaupys 
su gydytojo pagalba, pini
gais tą nupirkti negalės.

Kartais žmogus nesutinką 
su kiekvienu gydytojo patari
mu, neišpildo jo įsakymo, pa- 
meluoja atsakydamas į pa
klausimus, jis Jaro ne gydyto
jui blogo, bet pats sau. Tokių 
paikysčių paslėpti nėra gali
ma, nes bėgantis laikas jas iš
kels viešumon. Kiekvienas ži
no gerai, kas atsitinka su me
lagiu; jis pakliūva į bėdą. 
Kasdieninis žmogaus gyveni-

pakol pasiekia adresatą. Tams
tos laiškas buvo patikrintas 
kelyje, manė rast dolerių. Da
bar dolerių į laiškus nebegali
ma dėt, nes visien bus išimti 
ir dar galima gaut pabaudą už 
tai.

Tamsta rašėte negavusi met
rikų. Labai gaila, kad mes 
Tamstai negalėjome nieku pa
tarnauti, matyt, metrikai žuvo 
su laišku. Jei Tamstai dabar 
dar reikalingi, mes su mielu 
noru galime atsiųsti, gal dabar 
nebežus.

Brangi dėdina, Tamsta žada
te važiuoti į Lietuvą, bet aš 
patarčiau dabar jokiu būdu ne
važiuot, nes dabar Lietuvoje be 
galo neramūs ir keisti laikai: 
įvyko dideli pertverk ymai že
mės ūkyje ir bendrai visose 
srityse. Dabar esame Rusijos 
piliečiai, nes Lietuva prisijun
gė prie Rusijos ir visa tvarka 
bus įvesta kaip Rusijoje. Da
bar pradėjo daryt žemės refor
mą: nusavintos dvarų žemės ir 
didžiųjų ūkininkų dalį žemių 
atiduoda bežemiams. Mes nuo 
šios žemės reformos smarkiai 
nukentėjoje:. atėmė 16 ha že
mės, mišką, kiek tik kame bu
vo. Brolis labai gailėjos kirsti 
kokį geresnį medelį, vis apžiū
rėdavo kur blogesnis, o dabar 
visas miškas jau nebe mūsų'. 
Bet to negana—atims gyvulius 
ir javus, jei kas daugiau turės.

mas yra taip sutvarkytas, kad nies'šiemet buvome tiek pra- 
pradedant rytmety ir tęsiant sigyvenę, kaip nė vienais me- 
ištisą dieną, visus įvykius ga-į^ais: 
Įima lengvai patirti. Širdis vis
ką užrekorduoja.

. Širdis turi tik vieną draugą, 
kuriam ji gali drąsiai daryti 
pasiskundimą, kuriam ji gali 
atvirai parodyti dieninį veiki
mo rekordą, širdies vieninte
lis draugas yra gydytojas, šir
dies specialistas. Jis ją su
pranta, jis yra jos užtarėjas, 
jis ją gina nuo visų priešų, 
įskaitant dažnai net patį sa
vininką. Senovės gydytojas, 
pašauktas prie senutės, palin
gavęs galvą paaiškino, kad 
širdies ligai nėra rodos ir ligo
nį palikdavo kankintis, šian
dieninis gydytojas, kaipo šir
dies draugas ir užtarėjas, ra
dęs ją bėdoje, jai ilgiau ne
leidžia kankintis, šiandieninis 
gydytojas žino atatinkamų 
vaistų pritaikymą, kurie at
gaivina ir sustiprina jos funk
ciją. .

turėjome daug karvių, 
arklių, kiaulių. O dabar 
atims. Nebeleidžia beveik 
parduoti, o kai žemę ati- 
bežemiams, tada ims gy- 

ir duos 
Matote, 

pas mus 
nuosavy- 
visuome-

uz-
ne-
ne-
už

ne

jau 
kad
mo-
už-
su-

šita mergyščia rašo, 
jų bus atimta gyvuliai 
Tai tik įsivaizdinimas.

Bulgarai Jiešką Italy Talkos 
Prieš Graikiją

Roma. — Čia atvyko Bul
garijos žemdirbystės rninis- 
teris Ivan Bagrianoff. Jis 
j ieškąs Italijos talkos atimt 
iš Graikijos ir prijungt Bul
garijai žemės plotą, ku- 
riuom Bulgarija galėtų pa
siekt Aegejaus Jūrą.

JAPONAI SMERKIA AM
ERIKĄ Už ATIDARYMĄ 

BURMOS KELIO

namiškiai.
Su pagarba,

Tamstos duktė R. Gabalytė.
Man laišką rašykite šiuo ad

resu :
R. Gabalytei, •
Vilniau Pedagoginis Institutas.

II kursas
Vilnius.

Abm Red.— Laišką patalpi
nome ištisai. Tegul mūsų skai
tytojui . susipažįsta, taip sakant, 
ir su kitą, puse, medalio, tai yra, 
kaip į perversmą ir pravedamas 
reformas žiūri Lietuvos saumy- 
lingi, tamsūs ir turtingi ūkįnin-

Tokio, spal. 18.—Japoni
jos laikraščiai smerkia pre
zidentą Rooseveltą, kad tai 
jis paveikęs Angliją atida
ryt Burmos Kelią praleist 
ę^mįjaį ginklus, amuniciją 
ir kitus karo reikipenis.

London. — Anglai pripa
žįsta, kad italai oro torpe
da sužeidė didelį Anglijos 
šarvuotlaivį “L i v e r p ool,” 
Viduržemio jūroj. %

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Atsargumai

širdies ligonis privalo būtį 
atsargus kiekvieną minutę są- 
vo kasdieniniame gyveniine. 
Keliantis ryte iš lovos pirma 
reikia palengvėle atsisėsti iy 
pagaliaus mėginti atsistoti. 
Staigi pozicijos permaina gali 
sukelti bereikalingą , svaigulį. 
Pasimankštinimas taipgi gali 
būti tik lengvo pobūdžio, sa
kykim tik rankų ištiesimu. Su 
lengva gimnastika gilus kvė
pavimas yra geru daiktu, pra
dedant iš lėto ir pakeliant iki 
aukšto laipsnio. Gilus pakvė- 
pavimas yra naudingas tųomi, 
kad jis sujaudina suslūgusią 
kraujo cirkuliaciją. Juo krąu- 
jo cirkuliacija būna našeąnė, 
tuo žmogus esti gyvesnis, frfę 

sutrikimo mąųdypes 
imti tik vasarošilčio

avių, 
viską 
nieko 
duos 
vulius, javus, pašarą
tiems, kurie neturės, 
brangi dėdina, kokia 
tvarka: nebėra jokios 
bes, viskas priklauso
nei. Mes vargę, auginę gyvu
lius, savo prakaitu viską 
dirbę, dabar už tai nieko 
gauname, o tie, kurie nieko 
turėjo, lieka turtingesni 
mus. Jeigu kuris ūkininkas
mokės ūkininkauti, bus praša
lintas iš ūkio, o jo vietoje nau
jas—geresnis. Visi darbai pri
žiūrimi komisarų, kąd žmonės 
netinginiautų, o laiku viską 
dirbtų. Dabar Lietuvoje nega
lima įsigyti jokio turto, nes jei 
tik daugiau turėsi, tuoj atims. 
Aš tos naujos tvarkos dar ne
galiu perprasti, tik viena aišku, 
kad neturtingiesiems dabar gy
venimas turtingųjų sąskaįton.

Brangi dėdina, šiemet mums 
blogi metai: viskas be ' galo 
brangu, o pinigų nėra iš kur 
gauti. Ačiū Tamstai ir dėdelei, 
kad mus buvote sušelpę iš dra
bužių. O dabar sunku įsigyti ką 
nors, nes viskas dvigubai kai
nuoja, kaip seniau. Aš jau sa
vo viską sunešiojau mokslą ei-

širdies 
reikia

vandens—išvengiant karštas 
štymo pirtis ir šaltus jūrose 
pasimaudymus. Maudykla y- 
pač jūroje yra daugiau pavo
jinga, nes šaltas vanduo daž
nai būna priežastimi šako, ir 
žmogus netikėtai prigeria. 
Masažas širdies ligoje taipgi 
nėra pageiejaujamap. Drapą- 
nos taipgi turi būti lengvos ir 
apsivilkimas lėtas.
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JUSTO PALECKIO KALBA PIRMAJAME SEIMO POSĖDYJE
(Tąsa)

Nepriklausoma Buržuazinė Lietuva Bu
vo tik Imperialistų Pasityčiojimo 

Objektas
Buržuazinė Lietuva įsikūrė su nepri

klausomos demokratiškos respublikos ti
tulu. Bet jei giliau apgalvoti ir tikras iš
vadas padaryti, paaiškėja, kad toji ne
priklausomybė buvo daugiau tariama, o 
demokratija taip pasiliko svajonėse. Iš 
tikrųjų gi nepriklausomoji Lietuva buvo

I tik pastumdėlė, tik žaislelis. imperialistų 
politikos rankose. Tik pažiūrėkim, kaip ją 
stumdė ir grumdė. 1918—1919 m. Lietu
va turėjo įeiti į reakcinių baltagvardie
čių bloką, kurį sudarė anglų ir francūzų 
karinės misijos Pabaltyje. Į tą bloką įėjo 
Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, Jude- 
ničo-Bermonto-Virgoličo rusų baltagvar
diečiai ir Suomija.

' Įvairių svetimų samdinių remiami ir 
santarvininkų ginklais apginkluoti, savp 
politikų apgaudinėjami, Lietuvos kariuo
menės dąliniai ėjo į kovą prieš savo bro
lius — Socialistinės Tarybų Lietuvos 
raudonarmiečius. Buržuazinės Lietuvos 
kariuomenė tarėsi kovojanti už nepri
klausomą Lietuvą, už laisvę, už demokra
tiją, o iš tikrųjų ji kovojo už santarvi
ninkų tikslus, ji buvo tiktai grandinė 
santarvininkų intervencijos politikoje, ji 
kovojo už vidaus ponus ir išnaudotojus. 
Kokį dėkingumą parodė už tai santarvi
ninkai, matome iš pavyzdžio su Vilniumi. 
Kai 1919 metų balandžio mėnesį lenkai 
Užgrobė Vilnių, suduodami smūgį Socia
listinei Tarybų Lietuvai, santarvininkai 
nuplovė rankas ir nustatinėjo demarka
cijos linijas tarp lietuvių ir lenkų, kurie 
skverbėsi vis giliau. 1920 m. Vilnius buvo 
pirmą kartą Sovietų Sąjungos iš lenkų 
atvaduotas ir grąžintas Lietuvai, bet ne
trukus Želigovskis vėl jį užgrobė. Atsi
mename, kokių pasityčiojimų ir pažemi
nimų susilaukė Lietuva, siekdama tą 
smurto aktą atitaisyti. Ji protestavo, 
varste Tautų Sąjungos duris, jos atsto
vai net išdrįso kumštimi į Tautų Sąjun
gos stalą mušti, bet bepadėjo nei pyktis, 
nei prašymai, nei kelių valandų ilgumo 
kalbos. Iš Tautų Sąjungos Lietuva susi
laukė tik platoniško patikinimo, kad, 
girdi, ji turinti teisę protesto ženklan ne- 
užmegzti santykių su Lenkija. O santar
vininkų pasiuntinių (ambasadorių) kon
ferencija, tada faktiškai tvarkiusi Euro
pos reikalus, be jokių ceremonijų pripa
žino Vilniaus kraštą Lenkijai.

Ne geresnis pasirodė Lietuvai ir po
piežius, kuris, nepaisant Lietuvos katali
kiškumo ir pamaldumo, taip pat bruta
liai nuėjo “realios” politikos keliais ir 
Vilniaus bažnytinę provinciją atskyrė 
nuo Lietuvos, pripažindamas Vilnių len
kams. *

Jei šiandien Vatikanas gal rauko kak
tą dėl konkordato nutraukimo, tegul jis 
prisimena tą smurto palaiminimą, į kurį 
Lietuvos liaudis dabar galėjo duoti tin
kamą atsakymą, tegul atsimena ir tai, 
kad net katalikiškoji Lietuvos liaudis ta
da iš apmaudo apmėtė supuvusiais kiau- 

f šiniais popiežiaus nuncijų, kuris turėjo 
bėgte išbėgti iš Lietuvos.

Gerai žinome, kad visame Lietuvos 
Lenkijos konflikte dėl Vilniaus tik So* 

f L ■ vietų Sąjunga atvirai ir aiškiai stovėjo 
Lietuvos pusėje, niekad nepripažino Vil
niaus krašto Lenkijai. Tik dėl aiškaus 
SSSR nusistatymo neleisti Lietuvos lik
viduoti buvo ne kartą išardyti lenkų kel- 
tieji planai prijungti Lietuvą.

Visi atsimename* kokia liūdna ir ap
gailėtina ' buvo Lietuvos padėtis Klaipė
dos krašte, kai tas Versalio sutartimi 
nuo Vokietijos atskirtas kraštas 1923 
metais atiteko Lietuvai. Kiek dėl Rlaipė- 
dos buvo tampoma Lietuva po Tautų 
Sąjungą ir Hagos tribunolą. Kokia įžūli 
ir gėdą daranti buvo smetoniškojo reži
mo politika Klaipėdos krašte, kur neti
kusiomis jėgos ir smurto priemonėmis 
norėta atitautinti ištautėjUsius klaipė
diečius.

Pagaliau, ar beverta priminti tokį pa
žeminimo ir gėdos aktą, kaip dabar jau 
žlugusios imperialistinės Lenkijos 1938 
m. ultimatumą, kurį taip skaudžiai visi 
pergyvenome ir gyvai pajautėme buržu- 

i azinės nepriklausomybės iliuzoriškumą. 
Į Rusų patarlė sako: “Perkūnija ne- 
I trenks* valstietis nepersižegnos”. Kiek

kartų trenkė tarptautiniai perkūnai mū
sų padangėje, bet Lietuvos valdovai ne
persižegnojo, nedarė išvadų, vis dairėsi 
išsigelbėjimo kombinacijose. Nors žod
žiais ir retais straipsniais buvusios vy
riausybės neva pabrėždavo Lietuvos ir j 
SSSR draugiškumą, o ištikro jo nuošir
džiai niekad nesiekė ir ne tik nesudarė 
jam tinkamų sąlygų, bet trukdė kiek 
įmanydamos. Tuo tarpu iš Sovietų Są
jungos pusės Lietuva matė visada tik 
brolišką draugiškumą ir tikrą paramą.

Įsidėmėkime ir tvirtai atsiminkime, 
kad SSSR iš Lietuvos niekad nieko nėra 
atėmusi, o tiktai davusi ir rėmusi. Juk 
tik tautas išlaisvinusios 1917 metų spa
lių revoliucijos dėka Lietuva galėjo tik
rai pasinaudoti tautų apsisprendimo tei
se ir kurti savarankų gyvenimą. Taikos 
sutartimi SSSR suteikė žymią medžiagi
nę paramą. Vilnių Lietuva iš SSSR ran
kų gauna jau kelintą kartą.

Bet už visa tūi buržuazinė Lietuvos 
vyriausybė sugebėjo atmokėti tiktai juo
du nedėkingumu*

Iš pirmos dienos matėme, kad ir 1939 
m. spalių 10 d. savitarpės pagalbos ir 
Vilniaus grąžinimo sutartį Smetonos 
valdžia pasirašė akmenį už ančio laiky
dama, visai nemanydama tos sutarties 
dvasios vykdyti, o birželio įvykių išva
karėse net parode, kad buvo daromi tam
sūs, provokatoriški darbai prieš Lietu
voje buvusias draugiškos SSSR kariuo
menės įgulas. Bet budri staliniškos poli
tikos akis pastebėjo, o tvirta ranka su
laikė tuos pragaištingus mūsų kraštui 
ir santykiams su SSSR reiškinius. Lais
voje liaudies Lietuvos respublikoje So
vietų karys yra sveikinamas kaip geras 
ir nuoširdus draugas išlaisvintojas ir 
kultūros skleidėjas.
Lietuva Buvo Ne Lietuva, O Dvarininkų 

Ir Išnaudotojų Rojus
Ką gi bekalbėti apie buržuazinės Lie

tuvos vidaus politiką. Ir ne tik smeto
niškais laikais, bet ir daug anksčiau. 
Liaudies rašytoja Žemaitė 1921 metais 
aiškiai pasakė: “Atvykau į Lietuvą,.bet 
Lietuvos neradau.” Ir Maironis karčios 
satyros posmais pasmerkė Lietuvoje įsi
vyravusią niekšybę, o visa naujoji lite
ratūra su menkomis išimtimis—tai išti
sas kaltinimo aktas tai Lietuvai. Ir su
prantama. Juk buržuazinės Lietuvos ide
ologai aiškiai sakė, kad “kol neturėsime 
savo buržuazijos, tol nebus nei meno, nei 
mokslo, nei kultūros.” Tad buržuazijos 
kūrimas ir ėjo visu spartumu. Buvo kal
bama ir deklamuojama apie pasiauko- . 
j imą, idealizmą, tėvynės meilę, o tikrai 
tai buvo šlykštus melas.

Buvo ne pasiaukojimas, bet pasinau
dojimas, ne idealizmas, bet karjerizmas, 
ne Tėvynės meilė, o asmeniškos gerovės 
meilė* meilė ne Lietuvai, bet Lietuvos 
pinigui,♦Lietuvos dvarui, pelningai įmo
nei* didelei algai.

Lietuvos teismų archyvuose ir mūsų 
visų atmintyje gyvos tebėra tos begali
nės gausios bylos apie išeikvojimus, ky
šius* ir vogimus—“lapeniada”, lašinių 
skutimas, milijoninė pašto ženklų afera, 
buvusių vyriausybių narių nešvarios by
los ir daugybė, daugybė kitų—štai buvo 
tas Lietuvos buržuazijoš kūrimo kelias, 
kuriuo ėjo saujelė savanaudžių, ėjo skur
stančios darbo liaudies vargo ir išnaudo
jimo sąskaita.

Buržuazinė Lietuva buvo dvarininkų, 
spekuliantų ir išnaudotojų rojus, o dar
bo žmonių pragaras. Bet dabar Lietuvos 
liaudis pasakei “Qana to!” ir to daugiau 
nebus (smarkus plojimas). Gana ponų 
Lietuvos, gana savanaudžių Lietuvos, 
•yra atsikėlusi darbo žmonių, liaudies 
Lietuva t -

Buržuazija kūrėsi, bet još kūrimasis 
nė kiek nepadėjo Lietuvos kultūrai tin
kamai tarpti, bet dar ją sąmoningai 
trukdė* Per tuos visus 22 metus tik ir 
girdėjome apie mūsų kultūros merdėji
mą, apie beraščių skaičiaus augimą, mū* 
sų plačios liaudies masės buvo atstumtos 
nuo aktyvesnių meno ir mokslo šaltinių, 
negalėjo jais naudotis, šios savaites ryš
kiai parodo, kiek buvo pūliuojančių vočių 
mūsų tautos 'kūne, vočių* kurios visos 
dabar atsivėrė ir reikalauja skubaus gy
dymo.

’ (Bus daugiau)

Roma.—Italija ištrėmė N» 
.Yi Times korespondentą 
Herbertą L. Matthewsą.

LMS Finansinė At 
skaita 1940 m.

SAUSIO ĮPLAUKOS
A. Rainiene, auka .................................................. .50

Ignas Chuzas, už “Velnias Statinėj“ .............. 2.00
K. Petrikienė, už pav. narystę 1940 m. ........... 1.50
S. K. Sukackienė, už pav. narystę, 1940 m...... 1.50
Naujos Anglijos Mbterų Sąryšio auka ...........  10.00
Liet. Meno Ratelis, Winnipeg, Can. už veikalus 2.20 
Liet. Mot. Kultūros Kliubas, Chi., už 1939 duoklė 5.00 
A. Klimaitė, už veik. "Velnias Statinėj“ ir dainą .55 
ALDLD 84 kp., Paterson, N. J., auka ................. 1.00
K. Mileriutė, Hartford, Conn., auka .................. 5.00
Laisvės Choras, Hartford, už 1940 duokles 5.00 
Amer. Liet. Moterų Klidbas, Cleve., už veikalą

"Baudžiavos Nuotakos“ ................................. 2.00

VISO ..................................................................... $36.25
VASARIO ĮPLAUKOS

Torringtono Echo Choras, už "minstrel show” .50 
J. Antonitis, dalis mokesti'es už "Išdykusi Pati” .50 
ALDLD 32 kp. ir 16 kp., West Haven, už "Bau

džiavos Nuot.” ir muziką ............................ 6.65
Grand Rapids, Mich., už veikalą ‘Vis Pamokyti’ 2.10 
V. Matulaitis, Grand Rapids, už ‘Dainų-Dainelės’ .25 
LDS 145 kp., Pittsburgh, Pa., auka .................. 2.00
S. Jasilionis, Binghamton, N. Y., už 6 kop. veika.

lo “Kuprotas Oželis“ ................... ..... ;........... 2.40
ALDLD 79 kp., Chicago, Ill;, auka .......;.......... 3.00
ALDLD 212 kp., Bayonne, auka ....................   3.00
Pirmyn Choras, auka ......................................... 1.12
Lowell Balso Choras, Lowell, už dalį mokesčio

veikalo "Velnias Statinėj”   ....................... 30
J.' Jakauskas, Cleve., O., už “Raudonoji Daina“ .15

VISO ....................................................................... $21.97
KOVO ĮPLAtkOS

Už "Velnias Statinėj”, Torrihgtoh, per Kelmelį .50 
Auka LdS 35 kp., Los Angeles ....................... 5.00
Už dainas, Torrington, per Kelmelį .................. 1.60
Le'on Kazlauskas, Už veikalus ................................ 80
LD Aido Choras, Chi., metinė duoklė už 1940 5.00 
Baltimore Lyros Choras, 1940 duoklė ........... 5.00
Už 25 kop. "Aidė Balsai“ (B’lhore) .................. 6.25
Lowell Balso Choras, ūž veikalus .............................80
J. Antonaitis, už "Išdykusi Pati” ...................... 1.00
Vaikų Draugijėlė', už veikalus .......................... 1.10
J. Gužas, pav. narystė už 1940 m..................... 1.50
A. Grigaitienė, už veikalus .......................................... 40
Toronto Bangos Choro duoklė už 1939 m.......... 4.25
20 kop. "Lietuva“* ................................... .•............ 7.00
P. Janiūnas, Bayonne, už veikalą ...................... 1.60
Hartford, Conn., per J. Pily, auka .................. 6.55
Vilijos Choras, už "Vis Pamokyti” .................. 3.27
Cleve. Lyros Choras, už dainas ir 1940 duoklė 17.17 
Phila. Lyros Choro bila ...................................... 1.31
"Nebaigta Kova,“ ūž kn., Haverhill, Mass...............35

* !

VISO .....................   $70.45
BALANDŽIO ĮPLAUKOS

K. Kinderis, už dainas ....................  35
J. Mankarskas, už veikalus ................................. 1.45
B’klyn Aido Choras, už dainas .......................... 8.07
Detroit Aido Choras, už dainas ir duoklė   10.38
W. Kubilius, pav.. narystė ................................... 1.50
Liaudies Teatras, už veikalus ....................   5.25

VISO ....................................................................... $27.00
GEGUŽĖS ĮPLAUKOS

Senas Vincas, pav. narystė ................................. 1.50
Torrington Choro 1940 duoklė ............................ 5.00
Worcester Choras, už dainas ..... ....................... 3.Š0

Philadelphia, Pa.
LTKB Veikla

Lietuvių Tautos Katalikų šv. 
Marijos parapija Philadelphi- 
joj sparčiai eina pirmyn su 
visokiais savo parengimais sa
vo svetainėj, kurioje daro šo
kius, bankietus ir prakalbas. 
Be to, buvo surengę pikniką 
rūgs. 15 d., šių Įmetu savo 
buvusioj senovės vietoj Vytau
to parke. Diena buvo graži 
ir žmonių buvo daug, taigi ir 
pelno parapijai liko.

Be to, LTKB atgavo savo 
buvusias kapines, kurios laiku 
depresijos buVo parduotos. 
Dabar atsirado vienas geras 
parapijonas Jonas Plutch, nu
pirko kapines ir atidavė LTK 

z B. Tbkiu būdu tautiška para
pija gerai sutvirtėjo.

Dabar tautiškas Vytauto 
kapines taiso, žodžiu sakant* 
LTKB nori padaryti heprigul- 
mingas savo kapines gražias 
ir patogias.

Tie, kurie jau turi nusipir
kę kapinių lotus, galės būti 
dėkingi, kad bus kapai ir lo
tai gražiai prižiūrėti ir kapai 
aptaisyti. O kavojant irgi ga
lės lotą nusipirkti, jeigu dar 
ir neturėtų loto iš kalno, ar
ba duobės. O biedniemš bus 
duobė duota už dyką, by tik 
lietuvis, tik turi kreiptis į ka
pinių ofisą arba . centrą, 831 
Reed' St., Phila., Pa., ir bus 
visas patarnavimas kuo ge
riausiai atliktas.

Taipgi tie visi, kurie turi 
nusipirkę lotus, o neturi “di- 
tų”, prašomi kreiptis dabar 
minėtų kapinių antrašu ir bus 
“ditai0 ir Visas patarnavimas 
geriausiai atliktas.

LTKB NWrys.

Plrtftyn ChČbas, ū£ hNebdlgta Kova“ .........
L.D. Choras, Los Angeles, ūž duokles ............
L. D. Choras, už Miko Pertausko knygas .... 
Klecrinskas, už veikalus .................... 1.. ...
Sietyno Choras, Newark, 1869-40 m. duoklė

5.60 
6.00 
8.00
3.50 

10.00

Plfmadtente, Spalių 21, I2itt

Waterbury, Conn. /
VISO ....................................................................... $41.60

BIRŽELIO ĮPLAUKOS
iVorcester Choras, 1940 duoklė ......................... ■. 5.00
LKM Choro, Chicago, 1940 duoklė ...............  5.00
J. Judžentas pav. narys ................................... 1.50
Bendokaitis, Chi., už Miko Petrausko knygą .... l.OO 
Ona Kvedabiutė, LMS pav. narystė .............. 1.50

VISO ......................................................  $14.00
SAUSIO IŠLAIDOS

Delegatei į konferenciją “On Inalienable Rights” 1.00.
Kvitų knygutės ir atvirutės .....................................67
Krašaženkliai ........................................................ 6.18
Sekretorės alga ..............................  8.00

VISO $15.85

VASARtO IŠLAIDOS
S. Jasilioniui už nurašymą ir atspAušdihinią 60 

kp. "kuprotas Oželis“ ............... J.......... 9.11
Už hurašyibą ir pritaikymą dainų dėl Veikalo 

"Baudžiavos Nuot.’* .... .......................... 2.00
Sekretorės alga ...................     8.00
Krašaženkliai ...................    45

VISO ............................................................... ■•..... , $19.56

kovo išlaidos
Krašaženkliai ...........   3.15
Archyvo renda už spal., lapk., gruod., 1938 15.00
Sekr. alga .......... ...................................... ............ 10.00

VISO ..................................................................... $28.15

balandžio išlaidos
Krašaženkliai .....  95
J. Žilevičiui dalis mokesties už dainas (dat liko

$20 mokėt) ....................  ............  20.13
Dorothy Judžentavičienei už ‘Baudžiavos’ muz. 10.11
Sekr. alga ............................................................... 8.00
"Stenciliai“ ...........  30
Popiera ..........   .50
Renda nuo sausio 1 iki liepos 1, 1939 ................... 30.00

VISO ...............................................   $69.99

GEGUŽĖS IŠLAIDOS
500 konventai ........   2.80
Sekr. alga ................................................................ 8.00
Krašaženkliai ...........................   3.00

VISO ....................................................................... $13.80

birželio Išlaidos
Aug., Sept., 1939 m. renda .........................  10.00
Paskutinė skola Žilevičiui ................................. 20.13
Sekr. alga ........................   10.00
Sugrąžinta M. Petrausko pinigai ..................... 9.00

VISO ........................    $49.13

Padėkos Žodis
Visiems draugams dėkavojū 

už užuojautos laiškus, kuriuos 
aplaikiau bffdamas Waterbu
ry ligoninėj.’ Dėkavoju drau
gams newyorkiečiamš, easto- 
niečiams ir vietiniams water- 
buriečiams. jautiesi geriau ir 
daug lengviau pernešti sunke
nybes, kada gauni linkėjimus 
greito pasveikimo. Dabar su
grįžau namon, jaučiuosi gerai. 
Už kelių savaičių būsiu tik
rai sveikas.

S. Meison,
42 Concord St., 
Waterbury* Conn. >

.......... - ~ " . . *

Sovietų Ambasadoriaus f 
Protestas Anglijai

London, — Sovietų amba
sadorius* Ivan Maiski turė
jo pasitarimų su Anglijos 
užsienių reikalų ministeriu 
lordu Halifaxu. Supranta
ma, jog Maiskis protestavo, 
kad Anglija užgrobė bent 
dešimtį Estonijos ir Latvi
jos prekinių laivų* kurie 
turėtų būt perverti Sovie
tam.

Tūkstančiai Vokiečių Karių 
Suplaukė j Bulgariją

Istanbul, Turkija.—Pra
nešama, kad Bulgarijon pri
gužėjo tūkstančiai vokiečių 
ofieierių ir šiaip karinių 
žmonių, kurie persirengę ci
viliais drabužiais ir papras
tai vadinasi “sveciais-ke- 
liautojais.”

NENORĖDAMAS eit į 
KARIUOMENĘ, NUSI

ŽUDĖ STUDENTAS

SUTRAUKA
Įplaukos nuo sausio 1 iki birželio 30 .............. .$211.27
Gruodžio, 1939, balansas ..............   27.85

‘•‘Sykiu’ ......................................  $239.12
Išlaidos nuo sausio 1 iki birželio 30...................  196.48

Balansas ižde su liepos 1 d................................  $ 42.64
A. Rainienė* Iždininkė. 
W. Kubilius, Sekretorius.

Newport, Rhode Island.— 
Nusinuodijo Paul Revere 
Champih, 22 metų, studen
tas R. 'Ir Valstijos Kolegė- 
jos, vienas iš gabiausių. Jis 
paliko raštelį, kur sako, kad 
geriau nusižudys, o neis į 
armijų.

"LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJŲ

Visų dienraščio “Laisves*’ patriotų prašome tuojaus stoti 
j vajų gavimui naujų skaitytojų.

Vajus Prasideda 1 d. Spalių
Baigsis su 15 d. Lapkričio

Prašome visų “Laisves” skaitytojų gauti savo dienraščiai nors po 
vienų naujų skaitytoją. '

r*-“

' ■]

PINIGINES DOVANOS KONTESTANTAM
l—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6—$15; 7—$12; 8—$10; i;

. 9—$7; 10—$5.

8 4 
J
<

Stokite į vajų tuojau* gaukite 
iūvo dienVaščitii naują skaityto- 
ų ir gaukite šUU vieną iš atikš- 1 
ūau nurodytų dovanų.

“Laisvės” kaina mėtotus $5.50 

ir pusei metų $3.00. Btooklynė 
metams $6.00, pusei metų $3.25.

Naujiems skaitytojams kainoje nuolaidos nėra. Nes viskam 
brangstant prisieis pakelti ir “Laisves” kainų. Kurie užsisakys 
naujai ar atsinaujins jų laike vajaus, tiems per visas metas ne
bus pakelta prenumeratai,

............ ....... r" i'j r: ........n- ir.. l'illT'rflfi -HV.'I ' ' ; '■.... r, -Į, 

Prenumeratas ir mokestį siųskite šiuomi Antrašus

“LAISVE’*, 427 Lorimer St., Brooklyn, N» Y.
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B

Binghamton, N. Y
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Y.

J. K. Navalinskiene.>

Worcester, Mass Newark N. J.

parengimo, kur būtų ga- 
daug jai pažįstamų ma-

WORCESTER, MASS.
Padaryti tarimai, LLD 11 ir 115 

kuopų steigti savitarpinio lavinimos 
mokyklėlę. Paskirta kuopų komisi
ja šio darbo pradžiai. Susirinkimas 
įvyks 21 d. spalių, Lietuvių Svet., 29 
Endicott St. Prašome visų, kurie 
pritaria šiam gražiam kilniam dar
bui, ateiti į susirinkimą. Išrinksime 
valdybą mokyklėlės vedimui. — 
Kom. (246-248)

apkalbėsime svarbesnius dalykus. 
Pereitą sekmadienį bus šauktas su
sirinkimas, bet kiti neatkreipė aty- 
dos. — Kom. (246-248)

ALDLD 3-čio APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

Trečio Apskričio konferencija 
įvyks lapkričio 17 d., 10 vai. ryto, 
243 Front St., New Haven, Conn. 
Prašome kuopų prisiųsti delegatus. 
Delegatai renkami sekamai: Vienas 
nuo kuopos ir vienas nuo 10 narių. 
Kviečiame ir svečius dalyvauti. Tu
rėsime daug svarbių dalykų aptarti.

O. Visockienė, org.
(248-249)

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

tik tiek nustabu,

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

JOHN T. McKENNA
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Borough of Brooklyn, Coun- 
Kings, to be consumed on the pre-

ANTHONY TABAKA & 
MICHAEL KRUPNICK 
d-b-a M. & M. Diner

Atlantic Ave.,. n Brooklyn, N. Y.
__   ____ r---- tt:— --------•_

724

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1967 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4007 
9th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to he consumed off the premises.

JOSEPH MAZIROW
& BARNET MAZIROW

4007—9th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 824 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1022 
Atlantic Ave., 
ty of 
mises.

v

WRWlBMlilrt
BULOVĄ

Balsas iš Gyvųjų Kapų
State Sanatorium, Md.

Nors ir keistas antgalvis, 
bet kaip mums, sanatorijos 
kandidatams į numirėlių ka
pus, gal bus ir tinkamas, čia 
ne tik gyvų džiovininkų ka
pai, bet ir nuobodulio kapai, 
—nes čionai labai ilgu ir nuo
bodu, dienos ir naktys labai 
ilgos, nėra kur išeiti, nė išva
žiuoti. Jeigu kas nori kur to
liau nuo sanatorijos išeiti, tai 
turi nuo daktaro turėti 
mą (pasą).

Čionai esame apie 700 
vininkų ligonių, visokių
tų ir pažiūrų, išskiriant žydus 
ir juodveidžius, tarp kurių 
esam-10 lietuvių ir apie 60 
jaunamečių vaikučių, šita mū
sų sanatorija stovi toli nuo vi
sų miestų—nuo Baltimorės 65 
mylios, čia yra didelė ligoni
nė. Kurie slabni ligoniai, tie 
patalpinti ligoninėje. O kurie 
sveikesni, tie patalpinti taip 
vadinamuose “shaekėse”. O 
kurie tvirtesni, turi eiti į ligo
ninę veltui dirbti. Tai tie pa
talpinti skyrium nuo kitų į 
“pavilions” 6 ir panašiai. O tų 
“shą^kių” yra 8—5 dėl vyrų, 
3 dėl moterų. O į “shaekę” 
negali daugiau talpint kaip 20 
žmonių.

Be to, čia yra viena vadina
ma penkta “shaekė”, kurioj 
turčiai patalpinti. Reiškia, tie, 
kurie užsimoka dolerį į dieną.

Taipgi čion yra ir vaikučių 
ligoninė. Be to, šita sanatori
ja yra ant aukšto kalno, kad 
sulygint su Baltimore,, tai 600 
pėdų aukščiau Baltimorės.

Čia ligoniams nuo džiovos 
nei jokių vaistų nėra. Visas 
mūsų vaistas, tai tyras oras ir 
tuomi gydomės. Turime dide
lę salę, kurioje rodo judamus 
paveikslus. Yra ir “pulrūmis”. 
Tas viskas dėl mūsų veltui.

Yra ir bažnyčia, kurioje 
sekmadieniais maldininkai dir
ba 2 šiftais. Iš ryto atvažiuo
ja Romos katalikų kunigas ir 
iškolektavęs iš savo kostume- 
rių pinigus, švilpaudamas iš
važiuoja. Po tam 
protestonų kunigas 
pasigailėjimo savo 
nas trumpai kerpa,
sušilę pasakoja, kad mūsų die
nos suskaitytos. Jūs, girdi, il
gai negyvensite. Jeigu turite •• 
kokį centą, atiduokite ant Die
vo garbės. Nors tie dolerių 
gaudytojai gerai žino, kad 
mes čia pinigų neuždirbam, 
bet jeigu kuriem iš namų ar
ba draugai prisiunčia kelis 
centus ant tabako arba ant ko 
kito, tai tie dvasios ubagai su
sišaukia mus į savo šapą, pri- 
gązdina visokiom posmerti- 
nėm baidyklėmis ir iškrausto 
mūsų kišenius.

Turiu vieną draugą, pas ku
rį subatoj buvo atvažiavus jo 
moteris. Paliko jam 50 cen
tų ant cigaretų, o sekmadienį 
jau tas draugas manęs prašo 
cigarete. Na, sakau, jau tu 
taip greitai subankrutinai ? 
Nugi, sako, šiandie buvau baž-

atvažiuoja 
ir tas be 

avelių vil- 
Abudu jie

vata skaitome. Tai garbės ver
tas laikraštis, paduoda svar
biausias ir naujausias žinias iš 
karo lauko ir iš laisvos Sovie
tinės Lietuvos. O “Keleivis” 
su savo melais ir pas mus ne
turi vardo. Jame nėra kas 
skaityti. Pirmas puslapis 
šmeižia Sovietų Sąjungą, ant
ras “Keleivio” puslapis šmei
žia Amerikos pažangius laik
raščius. O iš Lietuvos žinias, 
tai “Keleivis” taip spėja, kaip 
čiganka iš pacijiento rankos. 
Tai mes “Keleivio” melų ir 
šmeižtų antgalvius peržiūrėję 
numetam. Tai taip “Keleivis” 
pas mus ir mėtosi, kaip ta ku
melės galva po bulvieną.

O “Darbininką”, tai vienas 
senelis lietuvis pasislėpęs sle- 
bizavoja ir dūsauja apie kuni
gėlių laimes ir nelaimes. Aš 
tam seneliui kelis sykius bu
vau padavęs dienraštį “Litis- 
vę”. Sakau, tėvuk, jeigu nori 
žinoti teisingų žinių, tai skai
tyk “Laisvę”. Tai tas vargšas 
senelis pasisakė kunigui, kad 
“Laisvę” skaito. Kunigas jį iš
barė ir per dieną liepe nieko 
nevalgyti. Ot, tai ir lekcija!

Mes, sanatorijos lietuviai, 
širdingai ačiuojame jumis, 
laisvos minties lietuviai, kad 
jūs mūsų nepamirštate su laik
raščiu “Laisve” ir su literatū
ra. Tariam ačiū drg. A. že
maičiui iš Baltimore, Md., per 
jo pasidarbavimą skaitėm 
“Laisvę” 2 metus. O dabar 
ačiū “Laisvės” leidyklai, kuri 
mums siunčia dienraštį veltui 
ligi 310 numeriui. Taipgi ta
riame draugiškai ačiū drg. 
Barkui ir drg. D. M. šoloms- 
kui už knygas ir literatūrą. 
Mes tarp savęs dalinamės ir 
su pasigėrėjimu skaitome.

Mes sveikiname visus Su
vienytų , Valstijų lietuvius ir 
draugus. Prašom jūsų aplan
kykit mus su laiškais. Jeigu 
turite perskaitytų knygų, ar
ba šiaip lengvų pasiskaitymų, 
prisiųskite mums. Mes jums 
per laiškus širdingai padėka- 
vosime. Gal kas turit perskai
tę Seno Vinco raštus ir Lum- 
bio piešinių albumą, malonė
kite mums prisiųsti, už ką iš 
kalno tariame jums ačiū.

Peter Yankus,
State Sanatorium, 
Maryland, 
Pav. 6.

Iš Piliečių Kliubo Susirinkimo 
Susirinkimas įvyko 14 die

ną spalių (Oct.). Pirmininkui 
atidarius susirinkimą,’ pasiro
dė, kad nėra vice-pirmininko. 
Paskirtas šiam vakarui J. Kin- 
nik. Finansų sekr. taip pat ne
buvo. Pasirodė, kad mūsų fi
nansų sekr. apleido ne tik mū
sų kliubą, bet sykiu- ir Wor
cester!, gavo nuolatinį darbą 
Philadelphijoje. Jisai iš ama
to yra “dizaineris”. Tai "buvo 
mandagus ir geras sekr. Mes

nyčioje, smulkių neturėjau, o jo -apgailestaujame—tai Vik- 
per kolektą sarmatinaus kuni-įtoras Pajanis. Linkėtina jam 
go prašyti čenčiaus. Tai ir geriausio pasisekimo, 
įmečiau visą pusdolerį ant | 
Dievo garbės;

O, sakau, oi tu avies galva, 
juk tu žinai, kad Dievui pini
gų nereikia, žinok tai, sakau, 
kad Has kunigas už tą tavo 
pusdolerį nupirks savo gaspa- 
dinei šilkines pančiakaites, o 
tu dabar būk nerūkęs. Arba 
vėl prašyk iš namų pagalbos. 
Sakyk, kad kunigas tavę ap
gavo.

Be to, čionai tikintieji ap
kabinėti medalikais, kaip tie 
Smetonos ex-kareiviai. Katali
kų kunigas savo pasekėjus pa
ženklina su blokiniais meda
likais, o protestonų kunigas 
savuosius su geležiniais.

Kaip viršuj minėjau, nors 
nedaug čia esam lietuvių, bet 
pareina 3 lietuviški laikraščiai 
—dienraštis “Laisvė”, “Kelei
vis” ir “Darbininkas”. Dien
raštis “Laisvė” pas mus turi 
pirmą vietą užėmus, mes 
džiaugiamės jos turiniu ir jos 
teisingomis žiniomis. Mes visi 
“Laisvę” geriausiai mylime, 
tarp savęs dalinamės ir su uk-

Po visų kitų ceremonijų, 
prieita prie laiškų. Buvo per
skaitytas laiškas nuo (Lietu
vių) Smetonos šelpimo Komi
teto su reikalavimu, kad būtų 
atšauktas J. žalimas iš to Ko
miteto, kaipo netinkamas sme- 
tonininkams asmuo, “svetimos 
valstijos agentas” ir “kaca- 
pas”. Pasirašo tie patys žiop
liai, ką seniau šaukė į disku
sijas Komunistų Partiją per 
asmenis, kurie nėra komunis
tais ir duodami tik 24 valan
das laiko—tai Janušonis ir La
pinskas. Susirinkimas jų pra
šymą išpildė, paskirdami kitą 
į žalimo vietą. Kažin kaip il
gai mūsų naujas atstovas ne
išvirs ant kacapo? Ateitis pa
rodys. Mat, ten tam komite
te, jeigu tik nebūni vergu 
Smetonos,, tai ir negeras.

Aš norėčiau paklausti 
atsiprašant profesorių: ką 
turi mintyje, kuomet'jie
dina žmogų “svetimos valsti
jos agentu?” žėdnas vienas 
protaujantis žmogus žino, kad

tų 
jie 
va*

mes turime vienų Lietuvą ir 
vieną valstybę—Sovietinę Lie
tuvą. Ir visi tie žmonės, kurie 
pritarė Lietuvai, negali būti 
svetimos valstijos agentais. 
Tie gi visi, mano supratimu, 
yra svetimos valstijos agentai, 
kurie plūsta Lietuvos valsty
bę, jos nepripažįsta ir dirba 
Smetonos naudai. Juk Smeto
na neturi valstijos. Jisai yra 
pabėgėlis, bailys, išgama. Ir 
visi tie, kurie sekate Smetonų, 
esate niekas daugiau, kaip tik 
svetimos valstybės agentai ir 
kokie ten kacapai. Jūs vėliau 
ar anksčiau ta pamatysite pa
tys.

Man
kad buvę ten draugai tylėjo. 
Tik vienas Bakšys mėgino ža
limų apginti ir pasmerkti tų 
komitetų. Net ir pats žalimas 
tylėjo. Mano supratimu, ža
limas turėjo pareikalauti fak
tų, už kų jisai yra atšaukia
mas. Juk mūsų kliube nėra 
kacapų, bet visi lietuviai. 
Kliubiečiai tų turėtų žinoti, 
kad kliubo konstitucija nepa
rašyta dėl smetonininkų, bet 
abelnai visiems lietuviams.

Kalvis.

Ligoniai Mūsų Mieste
Susirgo drg. Marijona Sta

siūnienė. Guli miesto ligoninė
je. Serga nervų suirimu. Lin
kiu draugei greito pasveikimo.

Serga draugas Guoberis. 
Teko nugirsti, kad susižeidė 
ranka.

Taipgi serga d. Kastravic- 
kas. Linkiu ir šiems draugams 
greito pasveikimo.

Draugė E. Belazarienė jau
čiasi geriau. Buvo smarkiai 
apsirgusi. Linksma matyti ja 
sveika. .

Tolima viešnia lankėsi čio
nai, tai drg. Stephanija Vie- 
žiūtė, draugų I. H. Viežių 
duktė. Ištikrųjų draugiška ir 
inteligentiška mergina. Ji yra 
užvaizdą ligonbutyje Edward 
J. Meyer Memorial Hospital, 
Buffalo, N. Y. Ji čia lankėsi 
kaipo delegatė “nųrsių” (slau
gių) suvažiavime, Arlington 
Kotelyje, Oct. 14, 15 ir 16. 
Teko su ja kalbėtis. Ji apgai
lestavo, kad nebuvo jokio lie
tuviu 
dėjusi 
tyti.

Lapkričio 1 diena vakare 
čionai įvyks visuotinas žmo
nių susirinkimas aptarimui šių 
prezidentinių rinkimų reikalų. 
Mitingų šaukia K. P. Vyriau
siu kalbėtojum bus William Z. 
Fosteris. Kalbės ir E. Brow
der. Bet kadangi teismo už
drausta jam iš New Yorko iš
važiuoti, tai Browderio kalba 
bus girdima svetainėje trans
liuoto j formoje—kaip ir per 
radio.

Mitingas įvyks Kruger’s 
Auditorium svetainėje, 25 Bel
mont Ave. Rep.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Antradienį, spalių 22 d., 29 En
dicott St., 7.30 v. v„ įvyks susirin
kimas Lietuvių Kongreso Mass. Są
ryšio, Worcesterio Skyriaus. Visi 
draugijų atstovai yra prašomi daly
vauti.

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

Elizabeth, N. J
580 SUMMER AVENUE 

Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais
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Parsiduoda Nainas su Salin- 
nu ir Visas Biznis 
402—1st Avenue 

ELIZABETH, N. J.
Geroj vietoj. Namas medinis, 
3-jų aukštų. Priežastis — vy
ras mirė, vienai moterei yra 
persunku užlaikyti du bizniu. 

Parsiduoda pigiai.
Prašau kreiptis sekamu antrašu:

MRS. M. SIERZANT
301—3rd Street 
Elizabeth, N. J.

< 238-249)

WHOLESALE AND RETAIL
.Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10992 has been issued to the undersigned 
to sell beer at, retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 115 
Grand St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

CATHERINE MAKAROW
115 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1414 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 7409a 
Avenue Ų, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

PASQUALE OREFICE
7409a Avenue U. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2306 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 424 
Van Brunt St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 
JOHN G. CHENESKI & MARY CHENESKI 
424 Van Brunt St. Brooklyn, N. YX 

* * , ,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10572 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
lhe Alcoholic Beverage Control Law at 76 
Howard Ave., Borough or Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

NATHAN ROBINSON
76 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11600 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 283 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the 
premises.

BASIL' FEDORYK
283 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1355 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 724 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed- off 
premises.

WALTER J. COVADLO 
& MORRIS GOLDSTEIN 

(King Herman Self Service) 
Nostrand Ave., Brooklyn, N.

1022

NOTICE is hereby gfveit that License No. 
EB 761 has been,issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 423 
7th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

423—7th

NOTICE
EB 2036 ____
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 135 
Grand St.. Borough of Brooklyn, County .of 
Kings, to be consumed on the premises’ 

ANNA ALLEN
135 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2906 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4002 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

EUGENE CURRLIN
4002 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1426 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 407 
Keap St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ISIDORE BROWNSTEIN
407 Keap St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bverage Control Law at 1016 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

BETTY EISENSTADT
1016 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
,EB 2608 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2602 
Gerritsen Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises. 1

WILLIAM STEFFENS
2602 Gerritsen Ave., Brooklyn, N. Y.

J. M. Lukas, Pir. 
(248-249)

PHILADELPHIA, PA.
, “Laisvės” pikniko raporto svarbus 
susirinkimas įvyks pirmadienį, 21 
d. spalių, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Prašome sunešti pinigus, bilas 
ir susirinkite iš visų organizacijų. 
Padėsite sutvarkyt raportą, taipgi

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar- 

. bus organizacijom 
ir biznieriam

13 d. spalių, patemijau vietiniame 
anglų laikraštyje “Sunday Tele
gram’’, kad Mass, valstijos Komu
nistų Partijos kandidatai kalbės per 
radio kas sekmadienio vakarą. 
Kas norite girdėti, užsistatykite ra
dio 6:30 v. v., stotis W.O.R.C.

, J. M. Lukas.
(248-249)
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Office Phone 
EVergreen 4-d971

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

OPEN

RHEA

ROBERT UPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avcs.

‘ BROOKLYN, N. y.
Tel. Stagg 2-2178

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai įpuošta ^lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grandest. Brooklyn

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Garsinkite savo tnznj dien 
raštyje “Laisvėje”.

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street

Vapor Room,
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop,

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

VARPO JO WWE

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

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

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

I
X'

1113 Mt Vernon Street

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dienų ar 
naktį, greit suteiksime 
moderniškų patarnavimų.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir ki
tos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

Kraujo Tyrimai — Šlapumo Tyrimai — X-Rays 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 28 metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos) 

110 East 16 St, New York 
Tarp Union Square ir Irving Place

Valandos: 9 A. M.—8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P, M.
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Kas Yra Tas Darbiečiu 

Kandidatas?
Samuel Burt, Amerikos Dar

bo Partijos kandidatas j kon- 
gresmanus iš 14-to kongresinio 
distrikto, New Yorko mieste, 
viešai pasmerkė savo oponen
tą tame distrikte, Demokratu 
Partijos kandidatą M. Mi
chael Edelstein, dėl balsavi
mo už ateivių registracijos bi- 
Jių ir už neteisingumą savo 
distrikto žmonėms. Pareiški
me, pasirašytame delegacijos 
ir notaro, jisai kaltina Edel- 
steiną, kad jis delegacijai pa
žadėjęs nebalsuot už tą bilių, 
tačiau balsavo tammaniečiams 
to pareikalavus.

Nauja Profesionalė
P-lė Florencija Shalins-ša- 

linskaitė, pastaruoju laiku 
sėkmingai baigus aukštesnius 
mokslus, su aukštu pažymė
jimu, lengvai išlaikė ir vals
tijos skiriamus laidotuvių di
rektoriaus sunkius kvotimus ir 
gavo leidimą (pilnus laisnius) 
legaliai praktikuoti laidotuvių 
direktoriaus pareigose.

SAMUEL BURT
Am. Darbo Partijos (Am. 

Labor Party) kandidatas j 
kongresmanus iš 14-to kongre
sinio distrikto, N. Y. mieste.

Jis sako, jog laimė, kad 
Edelstein neilgai buvo kon
grese ir dėlto negalėjo dau
giau žalos padaryti, apart bal
savimo už antspaudavimą at
eivių ir už konskripciją. Jį 
kritikuojantis darbiečiu kan
didatas Burt sako, kad Edel
stein nereikalavęs net apsau
gos kariuomenėn paimtų vyrų 
šeimoms. “Jeigu aš būsiu iš
rinktas kongresan”, sako Burt, 
“mano pirmiausiu raginimu 

" Bus išleisti bilių, kuris garan
tuotų, kad visu paimtų ka
riuomenėn šeimos nenukentės 
dėl jų tarnybos armijoj”.

Burt’o rekordas kaipo uni
jos vado aiškiai kvalifikuoja 
jį atstovauti 14-to distrikto 
žmones J. V. kongrese. Jis 
nuo pat atvykimo iš Rusijos 
dirba kailių industrijoj. Jis 
pagelbėjo organizuoti savo 
draugus darbininkus ir trum- 

• pu laiku įrodė savo tinkamu
mą vadovybei, buvo išrinktas 
Kailių Išdirbėjų ir Dažytojų 
Unijos Jungtinės Tarybos ve
dėju. Laike jo viršininkystės 
unijistai išgavo didelius pakė
limus algų ir sutrumpinimą 
darbo valandų iki 35 per sa
vaitę, tuo prileidžiant dau
giau žmonių prie darbo. Jo 
vadovybėje išvalyta ir Lepkės 
su Gurrah raketierių žudeikų 
gaujos iš industrijos.

Jo rekordas unijoj buvo 
toks, kad neseniai įvykusiuose 
valdybos perrinkimuose jis 
vienbalsiai iš naujo išrinktas 
vedėju.

Jo asmeniškas rekordas taip 
pat yra vienu iš geriausių. Jis 
per laikus yra buvęs kovotoju 
prieš hitlerizmą ir toje kovo
je jis veikliai rėmė Ispanijos 
respubliką jos kovoje prieš 
Hitlerį ir asmeniškai yra fi
nansavęs kelių pabėgėlių šei
mų perkėlimą skersai vande
nyną į kitas šalis.

Tarp daugelio žymių žmo
nių, parėmusių jo kandidatū
rą yra John L. Lewis, ir pro
fesorius Herman Grey iš New 
Yorko Universiteto.

Mokytojų Unija Neduo
da Narių Sąrašo

Mokytojų Lokalo 5-to, AF 
of L, valdyba atsisakė duoti 
narių sąrašus šniukštinėt Rapp 
-Coudert Komitetui, kuris sa
vo sudėtimi ir siekiais «yra 
tuomi pat New Yorke, kuomi 
yra Dies Komitetas nacionale 
papėde. Mokytojai sako prieš 
tai kovosią teismo keliu ir 
apeliuosią iki vyriausio šalies 
teismo, jei tas bus reikalinga.

P-lė Florence Shalins- 
Šalinskaitė

Seniau bile kas galėjo tap
ti taip vadinamu graboriumi, 
nes nebuvo aukštesnio moks
lo reikalavimų, nei sunkių, 
komplikuotų egzaminų,—už
teko užsiregistruoti ir sumo
kėti paskirtą mokestį už lei
dimą praktikuoti. Dabar jau 
kas kita. Dabar kandidatas į 
“graborius” turi turėti aukš
tesnio mokslo ir praktiško pa
tyrimo kvalifikacijas: turi iš
laikyti gana sunkius valdžios 
kvotimus, kuriuos iš daugelio 
ilgai studijavusių’ aplikantų 
pajėgia išlaikyti tik mažas 
skaičius gabesniųjų kandida
tų.

P-lė Šalinskaitė yra duktė 
plačiai žinomų Pijaus ir Pra
nės šalinskų. Ji yra gabi, sim
patinga, linksmaus būdo, vi
suomet pilna gyvumo ir lietu
viško nuoširdumo jaunuolė. 
Nuo pat įsikūrimo Shalins- 
šalinsko Laidotuvių biuro, ji 
nuolat atydžiai sekė ir stu
dijavo moderniškus šermenų 
aptarnavimo metodus. čia rei
kia pažymėti, kad Shalins-ša- 
linsko laidotuvių biuras turi 
visus modemiškam patarnavi
mui įrengimus, kurie kainavo 
daug tūkstančių dolerių, šios 
įstaigos moderniškais patogu
mais ne tik gėrisi, bet ir pa
sinaudoja net ir įžymesni ame
rikonai. O Woodhaveno lietu
viai tiesiog didžiuojasi turėda
mi savo tarpe tokią puošnią 
lietuvišką įstaigą.

Šią gražią įstaigą įrengė ir 
sėkmingai išugdė Pijus šalins- 
kas ir jo sūnus Bronius Sha- 
lins. šios įstaigos moderniški 
patogumai ir jos vedėjų ne
paprastai patenkinanti patar
navimai greitai pasiekė ne 
vien lietuvių, bet ir svetim
taučių susidomėjimą visose Di
džiojo New Yorko apylinkėse. 
Šios įstaigos patarnavimo me
todais yra susižavėję net ir 
New Jersey lietuviai, nes ša- 
linkas ir ten buvo pakviestas 

[ patarnauti. .Tačiau, deja, be
pasiekiant šalinskų įstaigai 
garbingo ir pageidaujamo pa
sisekimo aukštumos, štai, ne
tikėtai, ištiko baisi tragedija 
—staiga automobilio nelaimėj 
žuvo jaunasis grab. Bronius 
šalinskas (gruodžio 2, 1938 
m.). Ar galite įsivaizduoti, 
kaip skaudžiai šis smūgis pa
lietė žuvusios, išmokslintos ir 
gabios pajėgos tėvelius? Ar 
galite suprasti, kiek nervų ir 
pajėgumo reikėjo turėti liku
siam tėvui Pijui šalinskui, ku
riam po tokios žiaurios nelai
mės teko tęsti gražiai pradė
tą ir plačiai pagarsėjusį miru
siųjų aptarnavimo darbą?

' Teko patirti, kad šalinskai 
yra labai dėkingi visiems, ku
rie naudojosi ir naudojasi, rei
kalui pasitaikius, šalinskų 
įstaigos nuoširdžiu ir gerai tei
kiamu patarnavimu.

Dabar, didžiosios nelaimės 
padarytą spragą užpildžius 
nauja, jauna ir.energinga pa-

Lietuviai Sukėlė $300 
Savo Kvotos

Lietuvių komunistų kuopos 
skelbia jau sukėlusios šiam 

.rinkimų vajui virš tris šimtus 
dolerių. O tai esą virš trys 
ketvirtadaliai jų kvotos—viso 
kvota buvus $400.

—Tai didelis darbas, kaip 
tą atlikote?—klausiu.

—Pirmoj vietoj, sako ma
no informantas, dirbantieji ir 
išgalintieji nariai aukavome 
dienos uždarbį, paskui krei
pėmės į simpatikus. Tikėsite 
ar ne, daugelis patys atneša, 
neprašyti, žino, kokį žmogų 
esant mūs kuopos nariu, ir at
neša pas jį. Gražu, kad toks 
susipratimas ir įvertinimas 
esamos padėties. Bet dar ^ąug 
trūksta,—pridėjo biskį lyg nu
siminęs,—o mes norėtume 
garbingai užbaigti: .išleisti 
daugiau literatūros, turėt dau
giau prakalbų, pasamdyt dau
giau radio valandžiukių ir 
gaut daugiausia balsų už kan
didatus. Tam dabar degantis 
reikalas ir svarbiausis momen
tas. Bet mes tikimės, kad su 
gerųjų simpatikų pagalba at
liksim savo, — šypsodamasis 
jis bai$ė savo kuopos reikalų 
aiškinimą. N-s.

Mirė Antanas Rugienius
Antanas Rugienius, 73 m., 

93 W. 11th St., Huntington 
Sta., L. L, mii;e spalių 18-tos 
rytą, namie, širdies liga. Pa
šarvotas F. W. Shalins-Šalins- 
kų koplyčioje, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven. Laidotuvės 
pirmadienį, spalių 21-mą , 2 
v. po pietų, Alyvų kalnelio ka
pinėse, Maspethe', kur buvo 
palaidota jo žmona Katrina 
Rugienienė gruodžio mėn., 
1938 m.

Velionis Rugienius atvykęs 
iš Lietuvos 1891 metais ir vi
są laiką gyvenęs Brooklyne ir 
apylinkėse, o per pastaruosius 
1.4-ką metų gyveno Huntingto
ne, tačiau ir ten gyvendamas 
jis brooklyniečių neužmiršda
vo, kol jo sveikata tarnauda
vo, būdavo gana tankus sve
čias svarbesnėse lietuvių su
eigose. Per ilgus metus-buvo 
“Laisvės” skaitytojas.

Iš Lietuvos paėjo iš 'Zapyš
kio parapijos, Suvalkijos.

Liko liūdesyje bro] duktė 
Nelė Anglis, taipgi giminaitės 
M. Mozuraitienė, Ozone Par
ke, L. I., U. IZunienė, Cicero, 
111., taipgi tolimesnių giminių.

MENO-KULTŪROS SUSIRINK1MAS- 
DISKUSIJOS

Oras jau atvėso. Laikas ge
rai pasitarti, prisiruošti šio se
zono kultūriniam - meniniam 
darbui, štai kokie klausimai 
stovi prieš Brook lyno progre
syvius lietuvius: 1) Kaip gali 
į mūsų meno ir kultūros veik
lą atsiliepti Lietuvos pervers
mas? Koki mūs santikiai gali 
būt su Lietuvos menų,* kultū
ra, muzika, daina? 2) Ką mes 
veikiam Brooklyne meniškai ? 
Kaip stovi mūsų teatras, dai
na? O kur prelekcijos, disku
sijos, kaip su jaunamečių mo
kyklėlėmis? Ar čia nereikia 
lietuvių liaudies šokikų gru
pės? Kas turi tam darbuotis? 
Dar vienas, ar ne* laikas pa
galvoti apie steigimą viešos 
skaityklos (knygyno) Brook- 
lyno lietuviams, kur visų sro
vių laikraščiai ir knygos būtų 
galima rasti? 3) Laikas jau 
labai pribrendęs padiskusuoti 
ir žygiai daryti' dėl steigimo 
progresyviams radio valandos.

šiais ir kitais klausimais 
šaukiama susirinkimas-disku- 
sijos ketvirtadienio vakare, 
spalių 24 d., lygiai 8 vai., 
“Laisvės” svetainėje. šiame 
susirinkime gali dalyvauti vi
si, kurie domisi kultūrine veik
la. Lietuvių Liaudies Teatro, 
LLD, LDS, Aido Choro, LDS 
Jaunimo—visi rhinėtų organi
zacijų nariai būtinai turi da
lyvauti. . (,

Padaryti pradžią į diskusi
jas pasiruošę draugai padarys 
įvadas : A. Bimba—kalbės apie 
steigimą radio valandoj

P. Pakalniškis—Mūsų kul
tūriniai santikiai su Lietuva.

V. Bovinas—Brooklyno me- 
ninė-kultūrftiė veikla.

jėga p-lės šalinskaitės asme
nyje, Shalins-šalinsko laidotu
vių biuras pradeda vėl veikti 
pilnu ir pasisekimą reiškian
čiu tempu, šalinskų laidotu
vių biuras visiems parodo pa
vyzdį, kad geriausia reklama 
ir kompeticijos išlaikymo bū
das,—tai gerai paruoštas ir 
sąžiningai atliekamas patar
navimas.

Geriausios kloties naujai 
profesionalei, laidotuvių di
rektorei p-lei Florencijai ša- 
linskaitei, jos ir jos tėvelio 
gražiuose užsimojimuose vis 
geriau ir gražiau patarnauti 
visiems! Tegyvuoja ilgiausius 
metus puošnus šalinskų laido
tuvių biuras po numeriu 84- 
02 Jamaica Avenue, Woodha-. 
ven, N. Y. - R.

Visi pasiruoškite dalyvauti 
susirinkime, diskusijose. Atei
kite prisirengę, su sumany
mais, kaip praplėsti mūsų kul
tūros, meno irapšvietos veik
la. V. B.

Jaunimas., Kviečia į 
Apšvietus Vakarą

LDS jaunimo kuopa BuiLD- 
erS ruošia apšvietos vakarą šį 
trečiadienį, spalių 23-čią, 8 
v. v., 419 Lorimer St. Kalbės 
apie konskripcijos iškeltas 
problemas. Tėvai, kurių sū
nus paliečia militariška tarny
ba, taipgi kviečiami atsilanky
ti. Komisija.

•<r

Žinios apie Lietuvių 
Stygą Orkestrą 

■—r-------—r- ■

Lietuvių Stygų Orkestrą 
smarkiai miklinasi, mokinasi 
naujus muzikos kavalkus sa
vam parengimui, kuris įvyks 
spalių 26-tą, šeštadienio vaka
rą, “Laisvės” svetainėj.

Tai bus žingeidus vakaras. 
Orkestrą duos gražių muzikos 
gabalų. Bus rodoma krutami 
paveikslai iš LDS ir LMS su
važiavimų, iš LDS ir LMS pik
niko, ir Philadelphijos “Lais
vės” pikniko. Daugelis neti
kėtai pamatys save paveiks
luose. Taipgi bus rodomas ir 
taip vadinamas.,,“foni pikčius” 
ąrba “miki mąus”. Pabaigoje 
šokiai, taipgi gėrimų ir už
kandžių. Įžanga 25c. Visus 
prašo nepamiršt.

Liet. Stygų Orkestrą.

Nemokamos Prelekcijos 
apie Sveikatą

Sveikatos Departmentas per 
savo parinktus daktarus duo
da prelekcijas sveikatos klau
simais įvairiose vietose. Visom 
įžanga veltui.

Spalių 21-mą
Vaikų Sveikatos stotyje, 

1483 Bergen St./ Brooklyne, 
2 v. p. p*

Liaudies Mokykloj, 601 
Pėlhapi Pkway. N., Bronx. 

■ ■n..., m ■■ .......... ..
Prekiniam laivui perkirtus 

cemęntą vežančią pervažą per 
pušį prie Heli Gate, viena pu
sė pervažos ūmai nuskendo su 
1 darbininku, 0'6-išgelbėta, z

Williamsburge Veikia
ma už Taiką

Eastern District High School 
auditorijoj, Marcy Ave., per
eito antradienio vakarą įvyko 
masinis mitingas, suruoštas 
šios apylinkės Taikos Komite
to. Susirinko gražios publi
kos, daugiausia jaunimo, ku
riam kareiviavimo prievolė ir 
taikos metu verčia ant šono 
visus gyvenimo planus, o aky- 
vaizdoje gręsiančio karo ko
va už taiką turi dar daugiau 
rimties ir svarbos.

Kalbėtojais buvo Julius 
Schatz, Taikos Komiteto se
kretorius, taipgi kalbėjo vie
nas jaunuolis, Jaunimo Taikos 
Tarybos sekretorius. Vyriau
siu vakaro kalbėtojumi buvo 
Michael J. Quill, Transporti
ninkų Unijos prezidentas. 
Energingas ir gabus iš jo kal
bėtojas, taipgi didelis jumo
ristas, tad jo pašaipa liaudies 
priešams, Amerikos karan 
įtraukimo ir liaudies teisių at
ėmimo šalininkams buvo ytin 
kandi, pakaitomis salė nuaidi 
tai publikos juoku, tai audrin
gu plojimu.

Quill pareiškė, kad visa da
bartinė Amerikos neva apsi
gynimo programa taikoma ne 
apsigynimo, bet Amerikos ka
ran įtraukimo dėlei. Jei bū
tų klausimas gynimosi, Ame
rikos liaudis visi iki vienam 
stotų šalį ginti liuosnoriai, ne
reikėtų versti, kaip kad ne
reikėjo versti Amerikos liau
dies karan už nepriklausomy
bę.

Daugelis išpildė aplikacijas 
įstot į Taikos Komitetą, ku
rio buveinė randasi 33 Lee 
Avė. T.

Mateušas Simouavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams įstaiga

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

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

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

MIRĖ
Bernard Stakionas (Stek- 

son), 37 m. amžiaus, mirė 
penktadienį, spalių 18 d., Me
tropolitan ligoninėj. Gyveno 
po antrašu: 94-14—109th 
Avė., Ozone Park, N. Y. Lai
dotuvės įvyks antradienį, spa
lių 22 d., 10 vai. ryte, Šv. 
Jono kapinėse. Kūnas pašar
votas namuose.

Ignatz Wasilewitz, 60 m. 
amžiaus, mirė antradienį, spa
lių 15 d. Gyveno po antrašu: 
212 Moore St., Brooklyne. Pa
laidotas šeštadienį, spalių 19 
d., 2-rą vai. po pietų, Mt. Oli
vet kapinėse. Kūnas buvo pa
šarvotas J. Garšvos koplyčioje.

Virš minėtų laidotuvių pa
reigomis rūpinosi graborius J. 
Garšva.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja trys kambariai su 

maudyne. Renda $18.00. Garu šil
domi, visi nauji įtaisymai, nauji ga- 
siniai pečiai. Geras patarnavimas. 
Arti požeminių stočių. Mes priima
me ir gyventojus, kurie gauna pa
šalpą iš miesto. Kreipkitės pas na
mo prižiūrėtoją: 212 Moore Street, 
Brooklyn, N. Y. (246-248)

,h , ADVERTISEMENT 
NOTICES

Notice is hereby given that The 
F. & ,M. Schaefer Brewing Co. Inc., 
of Brooklyn, N. ¥., has registered 
its trade-marks “Beer at its Best” 
and “Our Hand Has Never Lost Its 
įSkill“ with the Secretary of State 
of New York, to be used on beer 
and malt beverages. (233-250)

REIKALAVIMAI
Reikalingas Supt, pagelbininkas 

prie namų apžiūrėjimo; pageidauju 
blaivo žmogaus. $15.00 į mėnesį, 
kambarys ir valgis. Viena diena į 
dvi savaites nedirbama. 102 E. 114 
St., Now York City, N; Y.

'(246-248)* ,
Jeigu kam reikalinga senyvo 

žmogaus prižiūrėti mažo namo, pra
šau pranešti. Su mokesčiu susitaiky
sime. K. Kuchinsky, 1651 Bergen 
St., Brooklyn, N. Y. (246-248)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

SO COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 8-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

426 SOUTH Sth STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Lietuvių Rakandų Krautuvė
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. gpei. py 7-8151 Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

660 Grand Street

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-l 4. te

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
,kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway lr Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

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

• -

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499
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Lietuvių Kuro Kompanija
(DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aproka\>nus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn — ‘‘Laisves” Name

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

namų darbo, Idlbasal ir kepta paršiena; gaspadorlškal '• 
nuvirti kopūstai Ir barščiai. « ■ •

ATDARA NUO ANKSTI RYTO na VĖLAI VAKARO a

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