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Pereitą sekmadienį labai 
ugningą prakalbą pasakė Lor
das Beaverbrook. Jis kalbėjo 
apie savo patyrimus Maskvo
je, kaipo pirmininkas Anglijos 
delegacijos.

Jis pasakė, kad Anglija ir 
Amerika prižadėjo pilniausią 
paramą Sovietams. Tos dvi ša
lys turinčios suteikti Sovie
tams 30,000 tankų.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

\ Metams

Pažadai gražūs, bet kol kas 
tik pažadai. Tuo tarpu Hitle
rio gaujos veržiasi Sovietų 
Sąjungos gilumon, o Sovietai 
neturi pakankamai ginklų at
silaikymui.

Anglija ir Amerika galėtų 
šiandien pasiųsti keturius ar 
penkius tūkstančius orlaivių, 
bet nepasiunčia.

Jeigu gražios, karštos pra
kalbos Hitlerį- sumuštų, tai jis 
jau seniai būtų pasiųstas šu
nims seko pjauti. Bet reikia 
tankų ir orlaivių, daugiau tan
kų ir daugiau orlaivių.

Kai Beaverbrook sveikina 
Sovietų žmones, giria jos ar
miją, žvėrimis vadina nacius, 
tai Sovietų kovotojus prieš na
cizmą kunigų “Draugas” 
(spalių 11 d.)* vadina “Mask
vos raudonaisiais kanibalais ir 
kacapais.”

Jau jeigu kas yra pavirtę į 
kanibalus ir kacapus, tai 
“Draugo” redaktoriai. Ištikimų
jų, tiktai kanibalai šiandien 
gali taip dergti ir plūsti Sovie
tų žmones ir taip šuniškai pa
taikauti Hitleriui ir jo barba
riškoms gaujoms, kaip “Drau
go” štabas.

Kai kurie komentatoriai ir 
plunksnabraižos dabar šitaip 
filozofuoja: Šis mūšis prie 
Maskvos nuspręs Vfeą * karo 
klausimą. Jeigu Hitleriui pa
vyks pasiimti Maskvą, tai ne
bėra Sovietų Sąjungos.

Jiems puikiai atsako Sovie
tų užsienio reikalų vice-komi- 
saras Lozovskis. Jis sako:

“Ta idėja, kad kaipo pasek
mė vieno-“ ofensyvo gali būt 
parblokšta Sovietų Sąjunga, 
yra absurdas. Sovietų Sąjunga 
turi neapskaitomus ekonomi
nius ir žmogaus jėgų rezervus.

“Sovietų Sąjungos žmonės 
nepadės ginklų taip ilgai, kol 
Hitlerio įsiveržėliai ir bandi
tai nebus Sovietų teritorijoje 
sunaikinti.”

Paskui jis pridūrė sekamą 
įdomų ir svarbų pareiškimą: 
“Hitleris gali laimėti šimtus 
mūšių, bet jis pralaimės ka-

Katalikų spauda ir kunigai 
neduoda Rooseveltui ramybės, 
kam jis pasakė, kad Sovietų 
Sąjungos konstitucija pilnai 
garantuoja religijos laisvę. 
Betgi jis pasakė tikrą tiesą. 
Sovietų konstitucija religijos 
laisvę garantuoja.

šito didelio fakto negali pa
slėpti nė kunigų “Draugas.” 
Jis, pav., sako: “Pilietis, tie
sa, turi teisę Dievą garbinti 
taip, kaip jam sąžinė diktuo
ja, bet jis negali surasti baž
nyčios, kunigo, pryčerio ir ra
bino. Jų visai nedaug beliko.” 
(“D.” spalių lį.)

Pasakymas arba 
mas labai įdomus. 
Sovietų pilietis turi
bintį tokį Dievą, kokį jis nori.

O kas liečia kunigus, pryče- 
rius ir rabinus, tai jau čia ne
kalta Sovietų vyriausybė. Tie
sa, jiems valstybė algų nemo
ka, bet jeigu piliečiai nori 
juos užlaikyti savo kaštais, 
gali užlaikyti, niekas jiems ne
draudžia.

Jeigu jų mažai tėra, tai 
reiškia, kad mažai tėra pilie
čių, kurie nori savo kaštais 
rabinus, kunigus ir pryčerius 
užlaikyti.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

pripažini- 
Vadinasi, 
teisę gar-

ROOSEVELTAS SAKO: AMERIKA SIUNČIA DAUGIUS 
KARO REIKMENŲ NARSIAI KOVOJANČIAI RUSIJAI

NACIAI UŽĖMĖ VIAZMA 
PER LAVONŲ KALNUS

SAVO KAREIVIU •
Sovietai Apstabdė Vokiečiu Žygiavimą Linkui Maskvos; 

Atgriebė Kelias Pozicijas Leningrado Fronte
Maskva, spal. 14. — Rau

donoji Armija pasitraukė iš 
Viazmos, ir energingai kau- 
jasi naujose pozicijose. So
vietinė kariuomenė sunaiki
no kelis prasikišusius tolyn 
“liežuvius” nacių tankų ir 
šarvuotų automobilių ir vie
tomis perėjo j kontr-atakas 
prieš vokiečius; sunaikino 
kelis šimtus nacių tankų ir 
daug kitų pabūklų. Raudon
armiečiai abelnai apstabdė 
nacių briovimąsi pirmyn 
centraliniame Viazmos- 
Briansko fronte, nors jų 
pilnai ir nesustabdė.

Jau trylikta diena, kai 
vokiečiai pradėjo galingiau
sią ofensyvą prieš Sovietus 
šiame fronte.

Ukrainoje naciai sulaiky
ti. Leningrado fronte Rau
donoji Armija atgriebė ke
lias pozicijas.

Kautynės darosi vis žiau
resnės, kaip rašo N. Y. Ti
mes korespondentas.

“Už kiekvieną colį užim
tos žemės fašistai užmokė
jo kalnais savųjų lavonų ir 
milžiniškais daugiais pa
būklų,” sako Sovietų prane
šimas: “Vienoje tik fronto 
pozicijoje vokiečiai prarado 
daugiau kaip 6,000 oficierių 
ir kareivių, 64 tankus, 190 
motorinių sunkvežimių su 
kareiviais ir amunicija, 23 
kanuolės ir kelis 
kulkasvaidžių.”

(Tąsa 5-me puslapyje)

tuzinus
Vokiečiai Sako, kad Jie 

Galėsią Jau Sparčiau 
Žfgiuot Maskvon

NEAPSAKOMAI ĮTŪŽĘ, MIR
TINI MŪŠIAI SIAUČIA 

TIES BORODINO

Berlin. — Vokiečiai neo
ficialiai skelbia, kad šarvuo
ta jų kariuomenė įvažiavus 
į Kalugą, apie 90 mylių į 
pietų vakarus nuo Maskvos. 
Bet patys naciai užginčija 
pasklidusius Berlyne gan
dus, kad jie užėmę Tūlą, į 
pietus nuo Maskvos.

Vokiečiai dabar veda ata
kas linkui Maskvos trimis 
kryptimis — nuo Viazmos, 
Briansko ir nuo Valdajų 
kalnų. Jie nuo šių kalnų 
briaujasi linkui Rževo, es
ančio už 140 mylių į šiaurių 
vakarus nuo Maskvos.

Maskva, spal. 14. — Ame
rikonų žinių agentūra Un
ited Press praneša, kad 
šėlsta neapsakomai baisūs 
mūšiai tarp Sovietų ir vo
kiečių netoli Borodino, kur 
Napoleonas, francūzų im
peratorius, 129 metai atgal 
buvo nugalėjęs rusus.

NACIAI ATMESTI 11
MYLIŲ ATGAL

Raudonoji Armija atme
tė pirmąsias vokiečių eiles 
11 mylių atgal ir atlaiko 8 
iš tų mylių, nežiūrint des
peratiškų atakų iš nacių pu
sės.

Nuo pradžios vokiečių da
bartinės ofensyvos šiame 
fronte jie prarado jau 600,-

Naciai oficialiai davė su- 000 savo karių, užmuštų, su
prast, kad, girdi, Soyietų žeistų ir nelaisvėn paimtų, 
valdžia jau krausto iš Mas- Vien užmušta liko 150 tūks- 
kvos tokius gyventojus, ku- tančių vokiečių ir jų talki- 
rie nėra būtinai * reikalingi ninku: rumunų, vengrų, ita- 
miestui.

Vokiečių komanda teigia, 
kad jie paėmę nelaisvėn jau 
per 350,000 sovietinių karei
vių iš tų, kurie buvo apsup
ti srityse Viazmos ir Brian
sko, o kurie dar ginasi, tuos 
naciai sakosi naikiną taip 
skaitlingai, kaip dar nieka
da karų istorijoj.

Nacių kariuomenė dabar 
pasiekus nepaprastai gerus 
vieškelius vedančius į Mas
kvą. Pasak vokiečių, tai So
vietų pasipriešinimas čia 
nusilpęs; naciams kelią 
stengiasi .pastot, girdi, “tik 
nelavinti atsarginiai, darbi
ninkų batalionai ir civilių 
žmonių brigados;” tai, esą,
(Tąsa ant 5-to puslapio)

Berlin. — Naciai sakosi ap
supę Kaluga, 100 mylių nuo 
Maskvos.

Amerikos Pasiuntinys Gėrisi 
Sovietų .Kova; Ragina Duoti 

Jiem Daugiau Pabūklų
London. — W. Averell 

Harriman, galva valdiškos 
amerikiečių pasiuntinybės 
Maskvon, dabar spalių 13 d. 
iš Londono dėl to sakė radi
jo kalbą į Jungtines Valsti
jas. Jis pranešė, jog Sovie
tų karinis ūpas yra puikus 
ir kad jiems tik daugiau ka
ro pabūklų reikia. Harri
man sakė:

HARRIMANO KALBA
“Aš noriu jums pasaky

ti du dalykus iš labai dar
bingų mūsų dienų Maskvo
je — du dalykus, kurie man 
yra įdomiausi. Vienas daly
kas tai: Kaip tai atsitiko, 
kad rusai per savaičių sa
vaites atrėmė ir sulaikė ga
lingąją vokiečių karo maši
ną po to, kai kariniai žino
vai buvo pasmerkę juos su
naikinimui? . Antras daly
kas: Ar jie toliau kovos 
ir ar jie gali kovoti, nepai
sant • visko, ką Hitleris ga
lėtų mesti prieš juos?

Mes (Maskvoje) atrado
me,4 jog daugelis nuomonių, 
plačiai pasklidusių tarp 
žmonių apie rusus yra klai-

dingos. Jeigu dar bent kas 
mano, kad jie esą lėti, ne
paslankūs, tai jis nežino tų 
vyrų, kurie vadovauja rusų 
valdžiai.
STALINO DRAUGIŠKU

MAS IR DARBINGUMAS
“L ordas Beaverbrook 

(Anglijos ministeris ir jos 
pasiuntinių galva Maskvo
je) ir aš daugiausiai veikė
me su Stalinu. Joks žmogus 
negalėtų dirbt sparčiau ir 
didesniu {veržimu kaip jis. 
Ir jis buvo atviras . taipgi. 
Stalinas be išsisukinėjimų 
pasakė, kas mums reikėjo 
žinoti. Mūsų pasiuntinybių 
nariams buvo mielu noru 
leidžiama apžiūrinėti visus 
fabrikus, kiek tik laikas 
mum pavelijo. Ir, pagaliaus, 
nežiūrint visų priešingų 
pranešimų, mes atradome 
Kremlių svetingą.

“Kiekvieną vakarą, kada 
Beaverbrookas ir aš nuėjo
me į Kremlių kalbėtis su 
Stalinu apie mūsų konfe
rencijos dienos darbą, mes 
buvome sutikti kaip drau
gai.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

'TLaisws" Vašus
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN

' Punktai
294
254
220
140
132
108

88
80
76
64
58
53
50

GREITAI PLAUKIA AME 
RIKOS TANKAI IR KT. 
PABŪKLAI SOVIETAM

Amerikos Žadėti Sovietam Orlaiviai, Trokai, Tankai ir Me
džiagos Išsiunčiama Anksčiau Pažymėto Laiko

skaičiuje tankai, orlaiviai ir 
m o t o r i niai sunkvežimiai, 
prižadėti Maskvos Konfe
rencijoj pristatyt spalių 
mėnesį, bus pasiųsti Rusijai 
pirm šio mėnesio pabaigos. 

“Tie reikmenys nuolat 
plaukia iš Jungtinių Valsti
jų uostų.

“štabai Armijos ir Ma- 
rininkystės Komisijos dar- 

TEKSTAS OFięiALIO 'bavosi praeitos savaitės pa- 
PAREIšKIMO

“Prezidentas pranešė, jog 
per paskutines kelias die
nas buvo pasiųsta Rusijai 
dideli daugiai reikmenų. 
Jis toliau pareiškė, kad vi
si karo reikmenys, tame rį jinai vis tęsia.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas spal. 13 d. 
išleido pareiškimą, jog nuo
latine sriove plaukia Sovie
tam reikmenys iš Amerikos 
uostų ir jog “yra daroma 
viskas, kas tik galima, kad 
pristatyti Rusijai medžiar 
gų, idant parėmus narsų 
apsigynimą, kurį jinai vis

baigoje, skubiai siųsdami 
reikmenis į jūrų pakrantes, 
ir daroma viskas, kas tik 
galima, kad nusiuntus Ru
sijai medžiagų padėt pa- 
remt narsų apsigynimą, ku-

NACIAI SAKO, KAD JIE Aukščiausias Teismas 
ATAKUOJĄ MASKVOS AP

SIGYNIMO LINIJĄ

lų ir slovakų.
Borodino, kur, matyt, da

bar siaučia milžiniški mū
šiai, stovi prie vieškelio, 
apie 62 mylios nuo Mask
vos.

London, spal. 4. — Pra
nešama, kad naciai buvo 
pasiekę Možaiską, 7 mylios 
į rytus nuo Borodino, bet 
Sovietai, “kaip akmens sie
na,” atsilaikė prieš vokie
čius ir atmetė juos atgal, 
padarydami naciam didžių 
nuostolių.

London, spal. 14. — Pa
sklido gandai, kad Vokieti
joj tapo paimtas po areštu 
savo name Heinrichas Him- 
mleris, galva nacių policijos.

Areštuot Himmlerį reika
lavę aukščiausi vokiečių ge
nerolai. Nes Himmleris sa
vo veiksmais daręs gėdą Vo
kietijos armijai.
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SAVAITĖS PRADŽIA NEBLOGA
P. Bokas išl Waterbury, Conn., pašoko aukštyn, pasi- 

mojęs pralenkti Stripeiką, Čiurlį ir Bakšį. Saugokitės, 
jūs trys! 

t

F. Shimkienė iš Kearny, N. J. pranešė, kad jų mies
tas ir Harrison, N. J., bendrai veiks ALDLD kuopos var
du. Prisiuntė gražų pluoštą atnaujinimų.

Geo. Kuraitis, brooklynietis, gerai darbuojasi; pusėti
nai pakilo punktais.

J. Grybas iš Norwood, jau pralaužė ledą ir kartu su ki
tais vajininkąis dalyvauja konteste.

Pradėjome? pradžią savaitės neblogai, bet tikėjomės 
daugiau. Well, pažiūrėsime, koki rezultatai bus viduryj 
savaitės. Bandykite gauti naujų skaitytojų. Vajaus nu
statyta kvota — obalsis: — Tūkstantis naujų skaitytojų 

. “L.” Admin.

Berlin, spal. 14. — Naciai 
sako, kad didžiosios jų ka- 
nuolės jau pasiekiančios šo
viniais išlaukines Maskvos 
gynimo linijas, esamas už 
62 mylių nuo miesto vidu
rio.

Tos kanuolės šauna per 
10 iki 20 mylių. Taigi, pa
sak vokiečių, jie dabar būtų 
už apie 70 iki 80 mylių nuo 
Maskvos.

Priėmė Apeliaciją dėl 
Komunistą Pilietybės

CHURCHILL UŽDRAUDŽIA 
GINČUS SEIME APIE PA

RAMĄ SOVIETAMS
London, spal. 14. — An

glijos ministeris pirminin-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas priėmė pernagrinėt 
apeliacijos bylą Williamo 
Schneidermano, Californi- . 
jos Komunistų Partijos se
kretoriaus, dėlei jo piliety
bės. Žemesnieji federaliai 
teismai buvo atšaukę jo 
Amerikos pilietybės popie- 
ras už taų jkad jis buvo Ko
munistų Partijos narys tuo 
laiku, kad jis 1927 metais 
ėmėsi tas popieras, bet, gir
di, užslėpė, jog jis priklausė 
Komunistų Partijai. Šie 
teismai teigė, kad Komunis
tų Partija siekianti prievar
ta nugriaūt Amerikos vai-
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šiame vajuje!

, -y:).'

kas Winston Churchill at- lūžią.
metė reikalavimus tūlų sei-j Vyriausiojo Teismo spren- \ 
m o narių atsakyt į jų klau
simus kas liečia anglų tei- svarbus ir kitom bylom pa- 
kiamą paramą Sovietams ir 
su kokiomis pasėkomis da
bar eina mūšiai Maskvos 
fronte. Nes iš atsakymų bei 
ginčų tokiais klausimais vo
kiečiai galėtų pasinaudoti 
prieš Angliją ir Sovietų Są
jungą. Churchill faktinai 
uždraudė bet kokius ginčus 
seime dėlei tų dalykų.

dimas šiuom klausimu bus

našiais klausimais.
Schneidermanas atvežtas 

i Amerikoj!, k^da jis buvo tik 
trejų metų amžiaus.

Dabartinėje savo apeliaci- i 
joje jis įrodinėja Amerikos 
Komunistų Partijos konsti
tucija ir kitais pamatiniais 
dokumentais, jog neteisin
gi buvo sprendimai žemes
niųjų teismų, kad, girdi, 
Komunistų Partija norinti 
prievartos būdais nuverst į 
Jungtinių Valstijų valdžią.

Amerikos Vyriausias Teis
mas taipgi priėmė persvars- 
tyt bylą Earlo Browderio, 
Amerikos Komunistų Parti
jos sekretoriaus, kuris įka
lintas tik dėl pasportų tech
niškų smulkmenų.

• - -- -

London. — Anglai pradėjo
-

I mi Italiją atsimest nuo Hitle- 
i rio.

Pratęsė Pilietybę Na- 
turaiizuotiem Ameri

kos Piliečiam Svetur
Washington. — Jungti

nių Valstijų senatas nutarė 
vienais metais prailgint šios 
šalies pilietybę tiem natura- 
lizuotiem Amerikos pilie
čiam užsieniuose, kurie per 
karą negali sugrįžti laiku , .. ... x s
žymėtu j„ .„sportuose- "j""., “
vizose bei nusakytu ameri
kiniais įstatymais. Tokių gi 
piliečių dabar užsieniuose 
esą 3,000 iki 5,000.

ORAS. — šį trečiadi 
(būsią lietaus.
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Fašistą Melą Medžiaga “Naujie
noms,” “Draugui,” “Kelei

viui” ir Kitiems
Kuo didesnis Vokietijos fašistų melas, 

tuo didesnis džiaugsmas Hitlerio propa
gandos skleidėjams iš “Naujienų,” 
“Draugo,” “Garso,” “Darbininko,” “Ke
leivio,” “Dirvos,” “Vienybės” ir kitų hit
leriškų lietuviškų laikraščių. Kiekvienas 
Vokietijos fašistų melas, prasimanymas, 
yra medžiaga tų lietuviškų fašistinių 
laikraščių redaktoriams. Jie be gėdos, be 
susivaržymo spausdina Hitlerio propa
gandą, persispausdina ištisus straipsnius 
ir apgaudinėja savo skaitytojus.

Mes nuo pat šio karo pradžios sakė
me, kad Vokietijos fašistai skelbia me
lus. Po kiekvienos šalies pavergimo fa
šistai priešingos pusės nuostolius paduo
davo didesnius, o savo sumažindavo. 
Kaip Vokietijos fašistai meluoja, geriau
sias įrodymas iš Berlyno gautas prane
šimas spalių 9 dieną per United Press 
žinių agentūrą, štai iš to pranešimo iš
traukų : x

“Vokiečiai sudaužė rusų 750 mylių il
gumo frontą... Raudonoji Armija pra
laimėjo didžiausį šių m. mūšį... Vokie
tija užbaigė Anglijos troškimą palaikyt 
du karo frontu... Vokiečiai apsupo 1,- 
000,000 rusų centraliniame fronte... Vo
kiečių žinių komentatorius Otto Dietrich 
sako: ‘Negali būti abejonės, kad visas 
rusų frontas sudaužytas ir paskutinės 
Rusijos armijos išnaikintos’... Bent ko
kia Rusijos viltis sudaryti naują armi
ją yra tik svajonė... Rusija jau užbaig
ta... Rusijos daugiau, kaipo karo jėgos 
nėra... Ir tai atsiekta todėl, kad Hitle
ris yra karo genijus. Rusija neturi nei 
vienos divizijos armijos.”

Toliau tas fašistų propagandos skleidė
jas užsienio korespondentam sakė: “Ma
no pareiškimai ir Hitlerio pranešimai 
yra 100% teisybė ir tik teisybė.”

Kokia ta “teisybė,” visas svietas ži
no, nes Hitleris po 8-nių dienų karo su 
Sovietais pareiškė, kad “Sovietų armi
jos sunaikintos,” kad “orlaivynas išnai
kintas.” Paskui liepos pradžioje jis sa
kė, kad Raudonąją Armiją sunaikino 
Smolensko fronte, kad jam kelias atsida
rė į Maskvą, o pasirodė, kad kaip tik tuo 
laiku Raudonoji Armija supliekė ten fa
šistus ir vijo juos nuo Elnės ir Jeršovo. 
Kada apsupo Odesą, tai fašistai sakė, 
kad naujas esąs Dunkirkas, būk rusai 
bėgą laivais iš Odesos, o vokiečių orlai
viai tuos laivus skandiną, neleidžią pa
bėgti, kad Odesa už kelių valandų jau 
bus fašistų rankose. O gyvenimas paro
dė, kad Odesa jau virš du mėnesiai lai
kosi ir visas fašistų atakas atmuša.

. Kada fašistai apgulė Leningradą, tai 
jie sakė, kad Leningrado apsigynimo 
fortus vieną po kitam paėtnė, kad mies
tas bus už kelių valandų fašistų ranko
se. Leningradas laikosi ir muša priešui 
dantis.
* Jeigu tatai būtų tiesa, kas • iš Berly
no buvo pranešta spalių 9 dieną, tai fa
šistai jau būtų ne tik Maskvoj, bet net 
prie Uralo kalnų. Kas gi juos sulaikytų, 
jeigu Raudonoji Armija būtų sunaikin
ta, jeigu jau Sovietai neturėtų nei vienos 
divizijos? Kas gi fašistus1 laikytų, jeigu 
jau būtų tiesa nuo pat karo pradžios, 
kiek fašistai prirašė apie milionus rau
donarmiečių suimtų, apie dešimtis tūks
tančių tankų, orlaivių ir kanuolių?

Aišku,* kad tai buvo ir yra fašistų me
lai ? Jie fašistams reikalingi iš vienos pu
sės įkalbinėti svietui, kaip Vokietijos, fa
šistai galingi, o iš kitos pusės, kad ve, 
jau Sovietų Sąjungos karo jėgos visos iš
naikintos, kad Anglijai ir Amerikai kito 
kelio nelieka, kaip tik atsiklaupti prieš

Vokietijos fašistus ir prašyti susimylėji- 
mo.

Ir ta fašistų propaganda randa vietą 
“Naujienose,” “Drauge,” “Dirvoj” ir ki
tuose Amerikoj lietuvių prohitlerininkų 
laikraščiuose. Jie spausdina .“žinias” iš 
Berlyno be jokių pastabų, be jokio abe
jojimo ir paskui dar rašo redakcinius 
straipsnius.

Tie laikraščiai spausdinu tik fašistų 
pasigyrimus, niekados jie hepainformuo- 
ja savo skaitytojų, kad fašistai kiekvie
ną pėdą žemės Sovietų Sąjungoj baisiai 
brangiai perka, kad Raudonoji Armija 
jau daug fašistų išguldė, kad, jeigu da
bar Anglija ir Amerika iš kitos pusės už
gultų ant fašistų, tai Sovietų Sąjungos 
ir jos talikininkių laimėjimas būtų grei
tas ir tikras. '

Didvyriškos Raudonosios 
Armijos Kovos

Kada bus sudaužytas fašizmas, kada 
prasiblaivys parako dūmai, kada žmoni
ja išsilaisvins iš mirtino fašizmo pavo
jaus ir istorikai kurs savo kūrinius, da
rys peržvalgą karo prieš barbarus fašis
tus, tai jie labai įvertins Raudonosios 
Armijos didvyriškas kovas.

Vokietijos fašistai apjungė prieš So
vietų Sąjungą tokias milžiniškas karo jė
gas, kokios niekados pasaulyje prieš jo
kią valstybę dar nekariavo. Vokietijos ir 
Italijos fašistai turi pavergę apie 300,- 
000,000 žmonių. Tai pusantro karto tiek 
žmonių, kaip yra Sovietų Sąjungoj. Jie 
turi pagrobę visą Europos industriją ir 
žaliąją medžiagą. Europos industrija yra 
bent tris kartus didesnė, kaip Sovietų 
Sąjungos. Vokietijos fašistams teko in
dustrija ir Europos ginklai, dėka penk
tos kolonos veiklai. Jeigu prie to pridė
ti Japonijos, Turkijos ir Persijos pozici
jas, tai mes rasime, kad prieš Sovietų 
Sąjungą yra šalys, turinčios apie 450,- 
000,000, gyventojų, tai milžiniška jė
ga! Prieš Sovietus fašistai naudoja 
visos Europos ginklų arsenalus. Ir todėl 
Raudonajai Armijai visada prisieina 
grumtis prieš skaitlingesnį ir neturintį 
nedatekliaus ginklų srityj priešą.

Fašistų propagandistai iš “Naujienų,” 
“Naujosios Gadynės,” “Draugo,” “Gar
so,” “Vienybės,” tyčiojasi iš Raudono
sios Armijos, krykštauja, šūkauja, kad 
“nepergalimąją Raudonąją Armiją mu
ša,” kad fašistai pavergia 
tus. Taip gali daryti tik 
Hitlerio agentai!

Raudonoji Armija veda 
kovas ir tą pripažįsta visi tie žmonės, 
kurie žiūri tiesai į akis, kurie mato tą 
milžinišką naudą, kurią žmonijos išlais
vinimui neša Raudonoji Armija. -

Prezidentas Rooseveltas jau daug kar
tų atsiliepė labai įvertinančiai apie Rau
donąją Armiją. Jis savo laiške J. Stali
nui vėl sako: t

“Aš nepajėgiu net pasakyti, kaip giliai 
sujudinti mes visi esame, matydami, kaip 
narsiai ginasi Sovietų armijos.”

Rooseveltas daugeliu atvejų sakė savo 
kalbose, kad Raudonoji Armija drąsiau
siai, gabiausiai, ir labiausiai pasišventu
siai kovoja. Anglijos ir Amerikos kores
pondentai, kurie buvo fronte ir apžvelgė 
karo laukus, tą patį pripažįsta. Anglijos 
ir Amerikos karo misijų nariai — politi
kai ir generolai, kurie buvo Maskvoj, tą 
pat pripažįsta.

Kanterbu^io arkivyskupas, galva an
glikonų bažnyčios, tarpe kitko pasakė: 
“Rusija su didvyriška narsa ir atkaklu
mu kovoja už pasaulio laisvę, kovoja 
krauju, prakaitu ir ašaromis.”

Kada taip kalba mūsų prezidentas, 
Amerikos laisvę ginanti vyrai, Anglijos 
demokratijos vadai ir net religijos srityj 
aukšti vyrai, tai tuo laiku ponai Grigai
čiai, Šimučiai, Prunskiai, Tysliavos, Mi- 
chelsonai ir jų pronačiški kolegos gieda 
fašistų giesmę, kaip tik įmanydami pur
vina Raudonąją Armiją, didvyriškai be- 
kovojančią prieš fašistų barbarus, Už vi
so pasaulio reikalus, tam skaičiuje ir už 
Amerikos saugumą ir žmonių laisvę. Kas 
gi yra toki žmonės, kurie džiaugiasi iš 
kiekvieno fašistų kruvino žygio, jei ne 
nacių talkininkai ?!

Sovietų plo- 
Goebbelso ir

didvyriškas

Hitletrio Propaganda Tūloje 
Amerikos Lietuvių Spaudoj

Pirm Vokietijos fašistų 
užpuolimo ant kitų šalių jie 
organizavo ųžsienyj savo 
šnipus, penktą koloną ir 
prop agandos platinimą. 
Jungtinėse Valstijose nema
žai hitleriškos propagandos 
pagamindavo įvairios vo
kiečių fašistų įstaigos, vai
rūs “Informacijų Biurai.” 
Bet to nepakako.

Kiekvienas Vokietijos lai- 
Bremen,”¥ “Europa,” 

ir kitiyatplaukda-

džiausi fašizmo priešai, ku
rie deda visas pastangas, 
kad apjungus visus lietu-

gyventųjų, dainas. Bet aiš
ku, kad jie nepasikeitė. Pir
miau krautuvėse tik vokiš
kai ir užklausdavo kostu- 
merio, dabar tie patys žmo
nės kalba amerikoniškai. O 
jeigu prisiminsi apie karą, 
tai jie atsako:“Mes Ameri
kos piliečiai ir nepaisom ka
ro Europoj.” Bet taip nėra. 
Kada tik ten pasisuka Ame
rica First Committee ele
mentai, tai tie patys “ame
rikonai” suruošia skaitlin
giausius susirinkimus, pri
ima rezoliucijas ir reikalau
ja, kad Amerika neteiktų 
jokios pagelbos Anglija j ir 
ypatingai Sovietų Sąjungai. 
Taip maskuojasi vokiški fa
šistai.

Lietuviai Hitlerininkai 
Atviri

Lietuvių tarpe hitleriška, 
fašistinė propaganda taip 
atvirai ir begėdiškai sklei
džiama, kaip jokioj kitoj 
Amerikos gyventojų tautoj nios” susideda iš melų ir 
nebuvo ir nėra skleidžiama, propagandos prieš Sovietų

Paimkime tik’tokius fak- Sąjungą ir iš gyrimo Vokie- 
tus. Visas svietas gerai ži
no, kad Vokietijoj ir jos pa
vergtuose kraštuose yra 
žiauriausias fašistų teroras. 
Ten nėra ir negali būti jo
kios žodžio ir spaudos lais
vės. Tai puikiai žino “Nau
jienų,” “Keleivio/’ “Drau
go,” “Darbininko,” “Vieny
bės,” “Dirvos,” “Amerikos 
Lietuvio,” “A m e r i k os/’ 
“Garso,” “Tėvynės” ir kitos 
priešdarbininkiškos spaudos 
redaktoriai.

Vokietijoj ir jos okupuo
tuose kraštuose, tame skai
čiuj ir Lietuvoj, laikraščiai 
spausdina tik tą, kas atatin
ka Vokietijos fašistą reika
lams.

O kaip gi elgiasi “Naujie
nos,” “Keleivis,” “Drau
gas,” “Garsas,” “Darbinin
kas”'ir kita lietuvių prohit- 
leriška spauda? Ji ištisus 
straipsnius, tą Hitlerio pro
pagandą, persispausdina iš 
fašistą laikraščią. “Kelei
vis” rugsėjo 10 dienos num. 
net penkis straipsnius persiu 
spausdino iš Hitlerio leid
žiamų laikraščių Lietuvoj. 
Panašiai daro “Naujienos,” 
“Draugas” ir kita tokia 
spauda.

Ar tai nėra Hitlerio fa
šistų atsiekimas? Žinoma, 
kad tai didelis jų laimėji
mas! Dabar nacių laivai ne
atveža brošiūras ir knygas, 
jas trokais neišvežioja, bet 
už tai tie laikraščiai iš na
cių laikraščių persispausdi
na ištisus straipsnius —na
cių propagandą, ir juos 
tūkstančiais kopijų išvežio
ja Amerikos paštas.

Kaip Jie Padeda Fa
šistams?

“Naujienos,” “Keleivis,”i
“Draugas” ir prohitlėriškos sios aPie šilkinius rūbus ir ki- 
pozicijos laikraščiai pyksta, tus>. šilkinius daiktus, .kaip apie 
kada jiems tą pastebi. Jie 
šaukia, kad jie yra 
rio priešai.” Bet ve ką ma
tys kiekvienas:

(1) Ta spauda nereika
lauja Amerikos pagelbos sivystymas. Prieš 40 metų, pa- 
Anglijai ir Sovietų Sąjun-. baigoje 19-to šimtmečio, tik 
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tenka Amerikoj trukdyti ^ai

vas, “ 
“Hansa” 
mi į Amerikos prieplaukas 
atveždavo desėtkus tbnų fa
šistų propagandos — at
spausdintų knygelių, bro
šiūrų ir laikraščių. Kada, tie 
laivai atplaukdavo į Ameri
kos prieplaukas; tai iš tų 
prieplaukų leisdavosi į įvai
rius miestus automobiliniai 
sunkvežimiai su nacių pro
pagandą. Tas buvo įrodyta 
laike nacių šnipų teismo 
New Yorke.

Greta to, Vokietijos fašis
tai siuntinėdavo daug pro
pagandos a m erikiečiams 
laiškais. Kad tie laiškai ne
būtų nužiūrimi, tai jie nu
veždavo juos trekais į Bel
giją, Holandiją, Šveicariją 
arba perkeldavo į Švediją ir 
iš tų šalių pasiųsdavo į 
Ameriką. Yra žinoma Ame
rikos vyriausybei, kad Vo
kietijos fašistai turėjo šim
tų tūkstančių žmonių antra
šus Amerikoj ir jiems siun
tinėjo propagandą.

Panašiai veikė Italijos ir 
Japonijos fašistai ir impe
rialistai. Jie taip pat turėjo 
propagandos centrus Ame
rikoj, kurie gamino jų rei

kalams tinkamą literatūrą. 
Jų laivai taip pat atgaben- 

1 davo desėtkais tonų propa
gandą. Gi vėlesniais laikais 
per Meksikos prieplaukas 
net ginklus fašistų organi
zacijoms.

Kada karas prasidėjo, ka- 
Jta Jungtinės Valstijos ėmė
si griežtesnių žygių apsau- 

'gbjimui savęs, kada išgujo 
iš Amerikos Italijos ir Vo
kietijos fašistų konsulus, jų 
pagelbininkus, tuos viešus 
fašistų šnipus, kada uždarė 
visą eilę fašistų “Informa
cijų Biurų,” kada užsidarė 
Vokietijos jūrų keliai “Bre- 
menams,” “Europoms,” Ita
lijos “Rex,” “Conte Di Sa- 
voja,” Japonijos laivai taip 
pat kiek daugiau sekami, 
tai fašistams reikalinga 
nauji šaltiniai ir organai jų 
propagandos.

Tokius organus fašistai 
sudarė po visokiais, neva 
Amerikos reikalais, besirū
pinančiais komitetais. Kiek
vienas supras, kad kas truk
do kovą prieš Vokietijos, 
Italijos fašistų karo agresi
jas, tas vienaip ar kitaip 
gelbėja fašistų agresijoms. 
Šiandien nereikia Amerikoj 
garbinti ir girti 
Mussolinį. Tie 
banditai labai 
Kiekvienas net 
žmogus supras,
garbintojas yra penktas ko- 
lumnistasy Hitlerio ir Mus
solinio agentas. Šiandien už

Hitlerį ir 
fašistiniai 
nemadoj. 

paprastas 
kad „tokis

šios šalies karinę pagelbą 
Anglijai ir pirmoj vietoj 
Sovietų Sąjungai ir tai bus 
Hitlerio ir Mussolinio kard 
žygiams pagelba.
Kaip Fašistai Maskuojasi?

Ridgewoode, vokiečių fa
šistų apgyvento j sekcijoj, 
yra daug kliubų. Pirmiau 
ten pronačiški chorai daina
vo fašistų maršus. Dabar 
jie dainuoja amerikoniškas, 
daugiausiai pietų valstijų

Kaip Jie Giria Fašizmą?
Toliau toj pačioj radio

gramoj Pr. Ancevičius štai 
kaip giria Vokietijos fašis
tus. Jis pasakoja, kad 9 die
nas praleido Muennchene, 
Vokietijoj,' kur kartu su ki
etais buvo pakviestas į Vo
kietijos kultūros užeigą ir
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vius, laisvę ir demokratiją ra^ . ...
mylinčius, bendrai kovai , .. v. -v v. -- x - 
prieš barbarišką fašizmą, dvldesimts-sesių tautų at-
mylinčius, bendrai kovai

nes tik fašizmą sudaužius 
bus išlaisvinta Lietuva, ir 
visos kitos pavergtos šalys 
ir apsaugota nuo fašistinio 
pavojaus Amerika.
Kaip Jie Skelbia Melus?

“Naujienos” ir “Drau
gas” įsigijo nuolatinį ben
dradarbį Dr. Praną Ance- 
vičią. Ancevičius yra fašis
tas, visas laikas gyvena 
Berlyne. Aišku, kad dabar 
iš Berlyno galima išsiųsti 
tik tokias radiogramas, ku
rios atatinka Hitlerio ir jo 
razbaininkų fašistų reika
lams. Už radiogramas rei
kia taip pat brangiai užmo
kėti. Kas nors turi užmokė
ti už tas “žinias”!

Prano Ancevičiaus “ži- 
ir

tijos fašizmo. Paimkime 
“Naujienų” No. 229, 1941, 
kuriame telpa Pr. Ancevi- 
čiaus radiograma tiesiai iš 
Berlyno. Ką jis ten atpasa
koja?

Pirma, niekina Sovietų 
Sąjungą, pripasakoja, būk 
suruošta ištyrimo ekspedici
ja nuo Lietuvos iki Smo
lensko. Visur “atrasti poli
tinių kalinių kapai.” Toliau 
jis sako: “Visą kelią rado 
nušlakstyta mūsų tautiečių 
krauju...” Ir pasakoja, 
kad buvo atkasti kapai. Bet 
“nužudyti nepažinti.”

Matote, tai yra kursty
mas prieš Sovietus. Aišku, 
kad tas įeina į Hitlerio pla
ną. Bet gi, jeigu pasakytų, 
kad nužudyti pažinti, tai 
reikėtų pasakyti ir vardus 
ir pavardes jų. Gi jau po
nas Ancevičius ir kiti fašis
tai perdaug apsimelavo pir
ma. Jie skelbė, kad, būk Ta
rybų Valdžia Lietuvoj buvo 
nužudžius generolus Skučą, 
Povilaitį, Raštikį ir dauge
lį kitų, gi vėliau visi jie “at
gijo,” pasirodė gyvi. Taigi, 
dabar Ancevičius gudriau 
meluoja, jis kalba apie tau
tiečių kapus, apie lietuvių 
kraują, žmones judina, vei
kia į jų jausmus, bet galų

nesako vardų, kad vėl jis 
nebūtų sučiuptas.

“Tame pobuvyj dalyvavo

stovai. Jo tikslas duoti už
sieniečiams progos susipa
žinti su vokiečių kultūros 
kūryba karo metu.”

Kokia vokiečių kultūros 
kūrybą? Ar gal, kaip Fran- 
cijoj šaudo nekaltus žmo
nes? Ar, kaip Franci joj ka
poja komunistams ir ki
tiems darbo veikėjams gal
vas? Ar gal, kaip Vokieti
jos fašistai atima viską nuo 
Lietuvos gyventojų? Ar gal, 
kaip fašistai iš orlaivių de
gina Jugoslavijos miestus? 
Ar gal, kaip jie skerdžia 
čechoslovakus? Tą fašistų 
agentas nepasako! Toliau 
jis giria Vokietijos fašistus:

“Naciai nenori nustelbti 
kitų tautų. Vokiečiai, teigė 
pobūvio vadovas profeso
rius Schulze, nenori kitoms 
tautoms primesti savo kul
tūrą ir nustelbti jų indivi
dualumą. Ji tik siekianti 
prašalinti iš Europos sveti
mą įtaką, kuri Europos 
kontinente gyvenančias tau
tas protarpiais stumia į 
brolžudingą karą.”

Matote, kaip atpasakojo 
P. Ancevičius; sulyg jo, Vo
kietija nekalta ir už karą, 
už tai kalti kiti. Vokiečiai 
nenori ir kitas tautas nus
telbti. Taip begėdiškai kal
ba tik Hitleris. Taip kalba 
ir Pranas Ancevičius. Kiek
vienas protaująs žmogus ži
no, kad už karą atsako Vo
kietijos fašistai, kurie sie
kia pavergti pasaulį. Kiek
vienas protaująs žmogus 
mato, ‘kaip jie budeliškai 
naikina ne tik kitų- tautų 
kultūrą, bet net pačius žmo
nes — Vokietijos fašistai 
Lenkijoj, Lietuvoj, Ukrai
noj, Čechoslovakijoj, Belgi
joj, Norvegijoj, Graikijoj, 
Jugoslavijoj! Visur šimtais 
ir tūkstančiais žudo. Visur 
nekaltų žmonių kraujas 
upėmis teka. Gi Ancevičius 
atpasakoja Hitlerio melą. 
Tą gi Hitlerio propagandą 
išspausdina “Naujienos” ir 
kita fašistinė spauda ir 
tūkstančiais kopijų pasklei
džia tarpe Amerikos lietu
vių. Kas dar gali atviriau 
skleisti Hitlerio propagan
dą už “Naujienas”?

Amerikos Pilietis

Šilkinių Kojinių Istorija
Kai Amerikos moterys paju

to, jog valdžiai reikės pasisa
vinti* beveik visą šioje šalyje 
šilką apsaugos reikalams, pra
sidėjo toks pirkimas šilkinių 
daiktų, kokio niekad dar nebu
vo. Moterys netaip susirūpinu-

gamino tik 434,000 porų į me
tus, kas aprūpino tik 2% šalies 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

i

Šiandien 
“Hitle-l,10S pnpratusios dėvėti šil- 

| kines kojines, jog, rodos, be jų 
negali apsieiti?

Bet kasdieninis vartojimas 
I šilkinių kojinių yra naujas iš-

, kad sumušti barbariš
ką fašizmą.

(2 Ta spauda slepia bar
bariškų fašistų bjaurų tero
rą Lietuvoj, taip pat ir ki
tuose pavergtuose kraštuo-

(3) Ji sukoncentruoja sa
vo visą pasiutimą prieš So
vietų Sąjungą, tą stipriau
sią Hitlerio priešą.

v(4) Ji ugnimi spjaudo 
prieš darbininkiškai nusis
tačiusius lietuvius Ameri
koj, kurie buvo ir yra di-

19-to šimtmečio, tik 
viena moteris iš kiekvienų 2,- 
000 dėvėjo šilkines kojines. 
Prieš tą laiką moteriškos suk
nios pasiekdavo grindis ir bo- 
velninės kojinės buvo vartoja
mos. 1899 m. tik 12,572 poros 
kojinių buvo pagaminta, ir 
kuomet tos kojinės turėjo ap
rūpinti reikalavimus 24,000,- 
000 moterų suvirš 15 m. am
žiaus, tai tik viena laiminga 
moteris iš kiekvienų 2,000 pir
ko vieną porą į mėnesį.

Net ir 1909 m., kuomet suk
nios tapo trumpesnės, Ameri
kos šilkinių kojinių industrija

Klaidos Pataisymas
Pereito penktadienio, spa

lių 10 d., “Laisvėje” liko 
neištaisyta sekama klaida: 
Antrame puslapyje tūpusia
me straipsny j, “Lietuvos ir 
Vardo Nėra ir Kaip Hitle
rininkai Amerikoj Apgau
dinėja Lietuvius,” pirmoje 
skiltyje, antrame paragra
fe išmesta gera ten priklau
siusi eilutė, o palikta klai
dingai surinkta eilutė, ku
ri privalėjo būt išmesta. Sa
kinys, kuriame išmesta rei
kalinga eilutė, o palikta ne
reikalinga, atitaisius, skai
tosi šiaip: “Dienraštis ‘Lais
vė/ birželio 24 dieną, iš
spausdino pilnai Sovietų Są
jungos užsienio komisaro 
Molotovo prakalbą, kurioj 
iškeliamas Vokietijos fašis
tų barbariškas užpuolimo 
tikslas.”

Labai atsiprašome už tą 
nelemtą klaidą. •

■
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Angles Moters Apsilankymas 
Rytiniame Fronte

į sugrįžusiomis iš 
bombavo priešų or-

Raudonosios Armijos laikraštis Raudonoji žvaigždė iš
spausdino sekamą straipsnį Charlottes Haldane, Londono 
laikraščio Daily Sketch korespondentės, nuvykusios su Rau
donąja Armija į frontą. Tikimės, jog mūsų skyriaus skaityto
joms taipgi bus įdomu tos žymios anglikės pastabos apie tą 
didvyrišką armiją: <L

Mes apsilankėme orlaivių®—’ : '
stotyje ir kalbėjomės su oro 
skvadrono įgulomis, tik prieš 
10 mini 
atakų.J
laivių stotį. Tie orlaivininkai 
nerodė jokio ženklo išsisėmi
mo; priešingai, jie atrodė tar
si ką tik stoję pareigosna ir 
linksmus, pasiruošę ir vėl pa
kilt bile momentu.

Man tie jauni žmonės atro
dė sukaupusiais savyje Sovie
tų Sąjungos gynėjų savigar
bą ir džiaugsmą. Visi lakūnai 
yra pažymėtinai išlavinti, fi
ziškai ir intelektuališkai. Ma
nyje darė didžiausį įspūdį jų 
draugiški ir net broliški san
tykiai tarp eilinių ir koman- 
dierių.

Aš manau, būtų paviršuti
niška girti didvyriškas Sovietų 
moteris, kurios dirba kaipo 
operacijų daktarai, slaugės, ir 
įvairiose kitose srityse. Raudo
nosios Armijos atsinešimas į 
tas moteris-drauges yra kilniai 
jausmingas.

Leitenantas p u 1 kininkas 
Revzin, kuris teisėtai didžiuo
jasi stebėtinai tiksliu rusų ka- 
nuolių šaudymu, nusivežė mus 
į karo lauką. Mes patys galė
jome pamatyti Sovietų artile-

rijos šūvių . taikyklingumą, ka
da mes pasiekėme 
vokiečių pozicijas.
karo laukas buvo 
išraustytas visokio
viniais. Vokiečių

buvusias 
Apleistas 

suvartytas, 
kalibro šo
kom and os

stotis buvus gudriai paslėpta, 
kaip 

atstu-

fronto

tačiau rusų šoviniai, 
mums teko matyt, colių 
me susmigę.

Miestelyje netoli
man teko matyt vokiečių bom- 
berių ataką. Bomba trūko už 
apie 200 metrų nuo mūs. Aš 
mačiau, kaip tie vokiečių bar
barai užmušė keturias moteris. 
Man prisiminė Londonas — aš 
ten dirbau apsaugoje nuo ata
kų iš oro ir tankiai matyda
vau hitlerininkų atakų aukas.

Tačiau neužilgo laukė ma
nęs džiaugsmas. Keliomis va
landomis vėliau man parodė 
numuštą vokiečių bomberį, tą, 
kuris ant miestelio mėtė bom
bas. Aš stačiau suimtajam la
kūnui keletą klausimų. Jis bu
vo tipiškas fašistas. Jis man 
pasisakė ,bombavęs Londoną.

Mano trumpas apsilankymas 
fronte stipriai mane įtikino, 
kad mūsų bendras priešas bus 
sunaikintas.

MATEI'

Niujorko manikiuristės, moterų veidų da bintojos ir barbenai, kurie buvo išėję 
streikan, po trijų savaičių kovos, susitaikė su samdytojais. Viršuj parodomos trys 
buvusios streikierkos manikiuristės, grįžu sios'darban. Darbininkai priklauso CIO.

Paskilbus Dainininkė Uždirbo 
Apia Milioną Doleriu, Bet 

Mirė Be Skatiko

Binghamton, N. Y.

Naudingas Darbas 
Jau Pradėtas

kiekvieną moterį — ir vyrą 
(vyrai nemezgėjai, bet gali 
prisidėti finansiniai), kad tuo- 
jaus prisidėtų prie šio naudin
go ir didelio darbo.

B. E. S.

/

Motery Balsas Jau 
Atspausdintas

pa-
nuo

jau

Moterų Balsas, išleistas 
minėti 25 metų sukakčiai 
išėjimo pirmojo Amerikos 
tuvių moterų-laikraščio,
atspausdintas. Gale šios savai
tes bus pradėtas siuntinėti jį 
iš anksto užsisakiusiems.

Moterų Balsas lengvai pla- 
tinsis, kadangi yra didelis, 64 

žurnalas, didelio

Helen Morgan, graži, jauna 
moteris ir žavi dainininkė, sa
vo laiku uždirbus net po 
$2,500 per savaitę už daina
vimą, mirė pereitą savaitę 
Chicagos ligoninėj po opera
cijos, neturėdama prie savęs 
nei cento. Jos laidotuvėms ir 
ligoninės biloms atmokėti jos 
vyras norėjo užstatyti jos 
brangius kailinius, bet ir tų 
jau negalėjo surasti. Pagaliau 
jos Hilas sumokėjo aktorių 
unijos labdarybės skyrius.

Helena, kaip tūli kritikai 
aukštume jos karjeros yra iš- 
sireiškę, savo balse buvo su
kaupusi gal viso pasaulio 
skausmus. Jos daina buvo 
taip jautri, jog ir rupius kie
taširdžius pravirkdydavo. Vos 
19-kos metų būdama jinai 
jau buvo iškilus į aukštumas 
ir per 18 metų gyveno įdomų, 
audringą ir prabangų gyveni
mą. Per jos rankas, menama, 
perėjo apie milionas dolerių.

Ne visas Helenos turtas išė
jęs tik prabangom. Jos siela, 
kaip liudijo būriai ašarojan
čių jos draugų, buvusi taip 
jautri, kaip jos daina. Kol ga
lėjo, ji užlaikius daug giminių. 
Ji pagelbėjus daugybei skurs
tančių menininkų, ne vienam 
padėjus įsikurti, daug kam 
padėjus apsiginti nuo bado. 
Jos draugų eilėse buvo ir pa- 
prasčiokų. Jai atsigulus ligo
ninėj ir spaudoj paskelbus, 
kad jai reikalinga kraujo, iš 
Chicagos šapų atėjo merginų 
duoti, dainininkei kraujo. Joms 
jinai kadaisi davus pagalbos.

Morganiūtė mirė sulaukus 
vos 37 metų, tačiau jos dar
bingumas arba tikriau tariant 
žvaigždė sąlygų buvo pastū
mėta žemyn. Pergena? Mūsų 
laikuose, kada ir jaunystė kai
nuojama turgaus vertybėmis, 
galbūt ji ir buvo persena. Ta
čiau anaiptol nepersena gra
žiai dainuoti. Pereitą mėnesį 
ji buvo padarius sutartį pasi
rodyt su George White grupe 
Chicagos teatre, bet už tai jai 
mokėjo jau ne tūkstačius, bet 
$700 per savaitę. Ji per va
karą dainavo, rytą išėjo ligo
ninėn.

Brooklynietės Skubiai Mez
ga, o Kitų Kolonijų Draugės 

Joms Padeda

nu

laiko

au-

pir-

Kubos Moterys ir Jų 
Gyvenimo Sąlygos

Kada atplaukia laivas,

Jubiliejinė Vakarienė
LLD Moterų Skyrius visu 

smarkumu rengiasi prie puikios 
vakarienės paminėti sukakčiai 
25-kių metų nuo išleidimo pir
mo Amerikos lietuvių moterų 
laikraščio “Moterų Balso” ir 
pirmo Amerikos lietuvių moterų 
suvažiavimo.

Pas mus yra įsigyvenus min-. 
tis surengti sidabrinius jubilė- 
jus mūs gerienjs darbuotojams 
ir suėję draugai į tokios rūšies 
pramogas siunčia jiems sveiki
nimus ir linkėjimus ilgam, il
gam gyvenimui. O dabar, kuo
met mes, motei y s, atžymėsime 
organizacijos sidabrinį jubilėjų, 
tad tuom labiau reikėtų pasvei
kinti šią moterų organizaciją 
dalyvavimu šioje vakarienėje.

ši didelės svarbos pramoga 
įvyks šeštadienį, spalių 18-tą 
dieną, Lietuvių Svetainėje, (įei
ti pro šonines duris). Pradžia 
6:30 vai. vakare. įžanga 40c 
ypatai. Prie skaniai pagamintos 
vakarienės, turėsime ir trumpą* 
programą. Apart kitų 
mos dalyvių, dalyvaus 
niai susiorganizavęs 
Choras, vadovaujamas
Pine. Tai bus naujanybė.

Mes, šios pramogos rengėjos, 
širdingiausiai užprašome netik 
visus vietos lietuvius dalyvauti 
šioje pramogoje, bet taipgi šir
dingiausiai užkviečiame moterų 
veikimo rėmėjus ir pritarėjus 
ir iš kolonijų atvažiuoti į šią 
mūsų didelės svarbos pramogą 
ir visiems praleisti linksmai lai
ką. Yra svarbu dalyvauti šioje 
pramogoje netik todėl, kad čia 
bus apvaikščiojama 25 metai 
nuo pradžios nacionaliai organi
zuoto moterų veikimo, bet ir 
todėl, kad nuo šios pramogos 
visas pelnas yra skiriamas pa
laikymui Liaudies Choro.

Mes esame pilnos vilties ir 
įsitikinimo, kad vietos ir apylin
kės lietuviai įvertins šį mūs di
delės svarbos pramogą ir skait
lingai dalyvaus joje. Lauksime.

širdingiausiai užprašome vi
sus dalyvauti.

L. L. D. Moterių Skyrius,

progra- 
ir nese- 
Liaudies

MM

Spalių 1 d., Brooklyne, įvy
ko gana įdomus susirinkimas. 
Jame dalyvavo gražus skait
lius energingų moterų mezgė
jų, kurios yra pasiryžusios ap
dovanoti Raudonosios Armijos 
karžygius šiltais rankų darbo 
svederiais, kojinėm, pirštinėm, 
ir tt. čia jau radosi ir dideli 
pundai .gražių, šiltų vilnų, ku
rios pastangomis geraširdžių 
ir duosnių draugių buvo su
pirktos. Ant pradžios vilnų 
nupirkta už suvirš 26 dolerius, 
bet teko nugirsti, kad susirin
kime priduota dar $7, ir kad 
pinigai tam tikslui vis plaukia.

Tai pavyzdingas Brooklyno 
moterų pasimojimas, kurį tu
rėtų sekti po visą plačiąją 
Ameriką, visur, kur tik randa
si lietuvių moterų, suprantan
čių svarbą tokio darbo. Mote
rų, kurios širdingai atjaučia puslapių 
narsią, bet sunkią raudonar- formato, pieštu dviejų spalvų 
miečių kovą prieš niekšišką viršeliu, su daugeliu paveiks- 
pasaulio budelį, Hitlerį, ir jo 
gaujas. Mūsų parama, kokia 
ji nebūtų, ar tai medikalė pa
galba, ar šilti, rankom mėgs
ti drabužiai, bus išraiška mū
sų širdingos simpatijos drau
gams, kurie taip pasiryžusiai 
kovoja už mūsų reikalus. Ta- 
parama sustiprins juos mora
liai, pakels jų ūpą, jų dvasią, 
nors ir taip, nežiūrint visų 
sunkenybių, narsiosios dva
sios ir kovingo ūpo Raudona
jai Armijai netrūksta.

Įdomu, kad Brooklyno mo
terys pradėjo savo naudingą 
darbą kaip tik tuo pat laiku, 
kaip pradėta kampanija na- 
cionale skale po visą šalį už 
1,000,000 (vieną milioną) 
svederių dėl Amerikos karei
vių, kaipo kalėdinė dovana. 
Mes, lietuvės moterys, negali
me svajoti apie milioną svede
rių, bet jeigu kiekviename 
mieste, miestelyje ir kaimuke, 
kur tik randasi moterų kliu- 
bai, ALDLD ir LDS kuopos, 
žodžiu, visur, kur tik randasi 
moterų, tuojaus būtų pradėtas 
mezgimo darbas, aišku, kad 
nebūtų sunku mums nustatyti 
kvotą, 1,000 svederių Raudo
nai Armijai, ir lengvai išpildy
ti ją!

Būtų malonu matyti spau
doje, ką veikia tuo klausimu 
kiti miestai. Duokite, draugės, 
žinoti apie save, paraginkite

lų ir gausa labai įdomių raštų. 
Kas dar neužsakėte, siųskite 
užsakymus tuojau. Kopijos 
kaina 25c. Užsisakantiems ne 
mažiau 10 kopijų platintojams 
duos po 15c. kopiją.

Keista mūs šalyje padėtis. 
Gali turėti auksinius planus. 
Šiandien gali turėti turto, bėt 
rytojus niekam neužtikrintas.

prašėRaudonasis Kryžius 
į juos nesikreipti norinčioms 
paliuosuoti iš armijos saviš
kius, bet kreiptis į armijos vir
šininkus. Raštinė gaunanti po 
200 tokių prašymų per savai
tę.

Valstybinis daržoviniams ir 
pieniniams valgiams tobulinti 
biuras išrado būdą daryti tra
pias bulvines plyskeles (pota- 
toe chips) be riebalų. Esą,vir
tos bulvės suplakama su kon
centruotu sutrauktu pienu ir 
sudžiovinamos leidžiant per 
karštą džiovintuvą, be rieba
lų. Taip darytos plyskeles, sa
koma, galėsiančios būti laiko
mos taip ilgai, kaip norima.

Atlankius Havanos miestą, 
Kuboje, 1941 met. kovo mėn. 
tikrai gavau stebėtinai keistą 
įspūdį. Dar vos artinantis prie 
kranto, išvydome didelį jaunuo
lių būrį plaukiojant po vande
nyną. Manėme, kad tai mus, 
kaipo svečius patinka sportinin
kų grlipė. Plaukioja po vandenį, 
nelyginant, kaip žuvys. Bet čia 
tuojau teko patirti plaukikų 
tikslą.
tai jie plaukioja aplink ir lau
kia, ar kas jiems nenumes ke
lių centų. Ir stebėtina, kaip 
greit kas iš publikos metą cen
tą ar nikelį į vandenį, taip vik
riai tie jauni plaukikai jį pa
gauna su lūpomis arba ranka 
ir išsineša iš po vandenio. Ka
da laivas sustojo prie kranto, 
tai tie jauni elgetos išlipo iš 
vandenio sušalę, pamėlynavę, be 
jokio drabužio.

Pagalvojus, kad tie jaunuo
liai yra motinų vaikai, šiurpas 
sukrečia pamąsčius, kaip jos 
gali jaustis, žinodamos tokio už
darbio sąlygas, kad tie vaiku
čiai gali peršalti ir kas tada jų 
laukia?...

“vilberius” verčia iš duobių 
kaulus, kastuvais daužo ap- 
trunyjusias kaukoles ir veža 
kur tai toliau. (Nesužinojau ar 
juos sudegina ar ne.) Priėjau 
prie darbininkų ir paklausiau, 
kodėl jie iškasa tuos kaulus. 
Darbininkas atsakė: — “čia 
perbrangi žemė, prasti darbi
ninkai negali nusipirkti duobės, 
tai tik paranduoja ir kada jau 
nemoka raudos, tai tuos kaulus 
iškasame, o tą duobę kitam 
randuoja.” Mane sukrėtė baisus 
šiurpulys ir neapykanta link tų 
žiaurių išnaudotojų. Neužtenką 
jiems, kad gyvą žmogų jie ver
gia ir išnaudoja, tačiaus ir už 
mirusio kaulų palaidojimą turi 
mokėti, o jei to neišgali, tai 
juos daužo, mėto.

Neabejojau, kad ne viena iš 
tų senukių turi savo artimą pa
laidojus tose kapinėse ir negalė
dama randos mokėti, žiūri, kaip 
jos mylimas tėVas, motina, bro
lis, vaikas ar šiaip artimas žmo
gus iškasamas ir kaulai sudau
žomi. Tad kur jos ir nesijaus 
nuliūdusiomis . . .

<■
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pažangiųjų 
veikimą, o 

aktyviai ta- 
noriu

T

Angly moterys mokinamos baliūnų operacijų.

Kada į Brooklyno moterys 
paskelbė ’ atsišaukimą į mote
ris megstj raudonarmiečiams 
šiltus sVederius, jų atsiliepi
mas rado šiltos užuojautos. 
Jau keletas svederių priduota 
užbaigtų. Keletas draugių pa
siryžo numegsti daugiau, negu 
po vieną. Kitos jau yra
mezgusios po porą šiltų pan
čiakų, o katros neturi 
mėgsti, tos prisidėjo pinigais 
vilnų nupirkimui.

Mūs širdinga rėmėja 
Petlickienė, iš Maspetho,
kojo dolerį vilnonis ir pati pa
siėmė siūlų dėl numezgimo 
pančiakų. Jos sesutė, Rėklie- 
nė, taipgi pasiėmė siūlų nu- 
mezgimui pančiakų. Draugė 
Bovinienė pasiėmė siūlų dviem 
svederiam, o draugės Dep- 
sienė ir Andriuškevičienė jau 
mezga po antrą svederį.

Pinigų siūlams, apart
miau skelbtų, aukojo: A. Ka- 
lakau.skienė ir jos dukrelė 
Beatrice $5.

Po $2 aukojo: Zablackienė, 
Cedronienė, Kaulįnienė,. Pet- 
raitienė, Albina Depsiūtė, E. 
Gasiūnienė. Po dolerį aukojo: 
Ona Titvnienė, F. Kazokienė, 
Z. Kazokytė.

Talka Iš Kitur

Brooklynietėms jpadeda ir iš 
kitų miestų moterys. Štai ką 
rašo draugė Viktorija Bulienė, 
iš Ročesterio:

“Prijausdama 
moterų prakilnų 
negalėdama pati
me veikime dalyvauti 
nors truputį finansiniai prisi
dėti. Todėl čia bus trys dole
riai dėl pasveikinimo “Moterų 
Balso”, o kiti trys doleriai 
dėl medžiagos mezginiams So
vietų Didvyriams.”

Nuoširdus yra draugės Bu- 
lienės laiškas, jis teikia ener
gijos mezgėjoms, bet tai da 
neviskas: Philadelphijos drau
gės pradeda organizuot mez
gėjas, o Chicagoje, kaip teko 
patirti, ten jaunosios draugės 
ruošiasi pagamint gerą kiekį 
šiltų svederių. Nėra mažiau
sios abejonės, kad jau dauge
lyje kitų miestų mūs darbščio
sios draugės imasi už darbo, 
tik da apie jas nenugirdome. 
Brooklyno mezgėjų komisija 
deda pastangų, idant mūs sve- 
deriai pasiektų skiriamą vietą 
pirma Kalėdų.

Mezgėjų Komisija.

Kolegija Keturi Metai 
Amžiaus

Spalių 14-tą Queens Kolegi
ja apvaikštįioja 4 metus savo 
gyvavimo.x Ta proga prisiųsta 
sveikinimai įir vėliavukės iš 29 
kolegijų ir/ universtetų, tame 
skaičiuje ir iš Columbia uni
versiteto.

Pats Havana miestas yra Ku
bos sostinė. Namai aukšti, seni 
mūrai jau nuo 400 metų riok- 
so, apgriuvę, langai be stiklų, 
tik štangomis uždėti, visai pa
našūs į kalėjimą. Tačiau juose 
gyvena darbininkai.

Moterys darbininkės daugiau
sia nešioja gatvėmis įvairius 
rankų darbus. Taip vykusiai iš- 
megstus, kad tiesiog stebina, 
kaip moteris bemokslė gali to
kius puikius kūrinius sukurti 
savo rankomis. Jų eisena tokia 
liūdna, rodos, kad jos, vat, taip 
ir jaučiasi, kad jas gyvenimas 
ir paskyrė būti tokiomis vergė
mis.

Vežikas ekskursantus bevež- 
damas pasuko pro kapines, čia 
matėme visai pasenusių moterų 
slankiojant. Nelyginamai, kaip 
šmėklos; sudžiovusios, nusimi
nusios, drabužiai į Skarmalus 
nuplyšę. Jos praeivių verkda
mos maldauja pagalbos. Pagal
vojau, — tos motutės, kurios 
išauklėjo vaikus, kurie krauna 
kapitalistams turtą, pačios ne
turi kur prisiglausti, kuom ap
sirengti bei sočiai pavalgyti.

Kiek toliau pavažiavus, ve
žikas sustojo įr paaiškino, kad 
tas kapinynas turįs 400 akrų" 
žemės ir vertas 27 milijonus do
lerių. Ten palaidota turtuoliai, 
ten išstatyta puikiausios akme
ninės koplyčios su visokiais pa
puošalais.

Kiek toliau pavažiavus vėl 
vežikas sustojo, žiūrime, kad 
juodveidžiai kasa duobes ir į

Vežikas mus nuvežė prie vie
no didžiausio pasaulyje sandė
lio, tai: šampano, romo ir kito
kių gėrimų, sako, vertės 10 mi
lijonų dolerių, čia bačkos, nely
ginant, stubos didumo visokių 
gėrimų. Svečius vaišina ir pasi
rodo geraširdžiais. Tačiau ma
tant tiek daug skurdo, neteisy
bės, visi tie dalykai nei kiek ne
įdomina, tik jauti neapykantą 
ir trokšti, kad toji mūsų pa
vergta sesutė suprastų, kas visų 
tų nelaimių priežastis ir stotų į 
griežtą kovą su išnaudotojais, 
kad išnaikinus visas tas neteisy
bes, kurios ją slegia.

Eva Simans.

į.
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Citrinos skilčiuke patry
nus nagus ir pirštų galus 
nuima veik kiekvieną plė- 
mą.

f

Bent šimtas brūžių kas 
vakaras neperdaug, jeigu 
norite išlaikyt plaukų gy
vumą ir blizgesį.

Ar Jau Ruošiate Motery 
Balso Sutiktuves?

Brooklynietės šį sekmadienį 
ruošia šaunų bankietą Moterų 
Balso sutiktuvėms. Chicagietės 
turės milžinišką pramogą-mi- 
tingą su keliais chorais dainų 
programoje, su prakalbomis 
gale šio mėnesio.

Girdėti, jog daug kas pla
nuojama Mass. kolonijose, 
Hartforde, Binghamtone. Dar 
nieko negirdėta, kas daroma .. ■ 1
Moterų Balsui sutikti Pennsyl- 
vanijoj — Wilkes Barre, She
nandoah ir paties didžiojo 
Pittsburgh© srityse.

Laukiame užsakymų ir ži
nių apie jubilėjaus minėjimo 
pramogas iš visų vietų.

_____________
i ,4

j Brooklyno pajūrių žvejai 
dabar turį gerą sezoną gau
dyme tuna žuvų, geriausj iš 
buvusių per pastaruosius 5 ar 
6 metus. Vidutinis vienos žu
vies dydis esąs 40-65 svarų, 
bet pagaunama ir po 130 
iki 150 svarų, šios rūšies žu
vys atsilankiusios prieš apie ' 
mėnesį laiko ir apleisiančios 
už apie savaitės ar poros.

M
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(Tąsa)
Pasišlykštėjimas dar padidėja, kai po 

pusvalandžio imi suprasti, jog visa tai 
kvailiausia apgavystė; kad čia nėra net 
paprastos dviejų girtų chuliganų gatvių 
peštynės. Jei vienas stiprus žmogus nori 
antram sulaužyti ranką, tai, įsismaginęs, 
jis visuomet sugebės tat padaryti. O 
“reslinge”, nežiūrint pačių baisiųjų su
sikirtimų, sąnarių sužalojimo mes nema
tėme. Bet amerikiečiai, lyg vaikai, tiki 
šia naivia apgavyste ir sustingsta susi
žavėję.

Ar galima šį vulgarišką reginį palygin
ti su kaubojų rungtynėmis! Šioje ketur
kampėje, “reslingo” išniekintoje, arenoje 
mes matėme “rodeo” — Vakarų piemenų 
imtynes.

Šį kartą nebuvo nei bokso aikštelės, 
nei kėdžių. Nuo vieno didžiulės arenos 
krašto ligi kito buvo švarus smėlis. Or
kestro dalyviai su kaubojų skrybėlėmis 
sėdėjo tribūnoje ir iš visų jėgų pūtė savo 
medžioklių ragus ir trombonus.

Ištisame mediniame barjere atsidarė 
vartai, ir prasidėjo dalyvių paradas. Ant 
puikių žirgelių jojo romantiškų Ameri
kos štatų atstovai — kaubojai ir kaugerl- 
sai (piemenys ir piemenaitės) iš Techaso, 
Arizonos, Nevados.

Plasnojo milžiniškų skrybėlių bry
liai, mergaitės, vyriškai pakeldamos 
rankas, sveikino publiką. Arenoje buvo 
jau keletas šimtų raitelių, o pro vartus 
jojo vis nauji ir nauji kaubojai.

Iškilmingoji dalis pasibaigė, prasidėjo 
meniškoji.

Kaubojai paeiliui pro vartus išjodavo 
ant žemų ir padūkusiai šokinėjančių bu
lių. Tikriausiai, prieš išeinant į areną 
šiuos bulius kuo nors įskaudindavo: nes 
jie nepaprastai spardėsi. Raitelio uždavi
nys buvo kaip galima ilgiau išsilaikyti 
ant gyvulio kupros, nestveriant jo ranko
mis ir dešinėje rankoje laikant skrybėlę. 
Palubėje kabojo • didžiulis sekundžių 
skaitiklis, kurį galėjo sekti visa salė. Vie
nas kaubojus ant įžėlusio buliauą išsilai
kė septyniolika sekundžių, kitas p- dvi
dešimt penkias. Kai kuriuos raitelius bu
liai nusviesdavo ant žemės jau antrą ar
ba trečią sekundę. Nugalėtojui pavyko 
išsilaikyti, rodos, apie keturiasdešimt se
kundžių. Kaubojai buvo įtemptų drovin
gų kaimo vaikinų veidų, nenorinčių prieš 
svečius apsikiaulinti.

Paskiau vienas po kito kaubojai išlėk
davo ant žirgų, mojuodami į kamuolį su-

Chicagos Žinios
Žodis j Visus Lietuvius 

Ir Lietuves
Gražiausi, tiksliausi, sielą 

jaudinanti žodžiai be apčiuo
piamos veiklos yra tai žirnių 
barimas į sieną. Kaip žirniai 
berti į sieną neprilimpa, taip 
ir gražiausi žodžiai be apčiuo
piamos veiklos nieko nesutve
ria, neįsikūnija.

Štai rugpjūčio 24 d. atsi
buvo Chicagos ir apylinkės 
lietuvių organizacijų konfe
rencija. Pateiktas planas dar
bo paremta ir užtvirtinta re
zoliucijomis. Keikia dabar 
praktikon įgyvendint. Na ir 
kas?

1. Medikalė pagelba Sovie
tų Sąjungai eina pilnu tempu 
ir Amerikos lietuviai gana pa
tenkinančiai remia. Ačiū jiems 
už tai.

2. Dabartės reikalinga, kad 
didesnės lietuvių kolonijos bū
tinai sušauktų savo kolonijose 
panašias chicagiečių konfe
rencijas ir išrinktų pastovius 
ekzekutyvius (v y k d ančiuo- 
sius) komitetus. Ir kada ko
lonijose atsibus konferencijos 
ir taps išrinkti pastovūs ko
mitetai, tada sušauksime visos 
Amerikos lietuvių konferenci
ją, Visos Amerikos seimas ga-

. lutinai, vardan visų Amerikos 
lietuvių, nustatys veiklos gai
res ir galės autoritetingai 
reikšti savo žodį. Rodos iš pa
viršiaus žiūrint nesunkus už
davinys, bet gana sunkiai ei
liuojąs!. Labai lėtai kitų kolo
nijų veikėjai imasi už darbo.

3. Visos kitos konferencijoj 
priimtos rezoliucijos jau išpil
dytos.

4. Liekasi dar pasiuntimas 
atstovų nuo Chicagos ir apy
linkės lietuvių Washingtonan, 
bet tas uždavinys irgi bus ar
timoj ateityj atliktas — kaip 
greit reikalinga suma pinigų 
bus sukelta kelionės lėšų pa
dengimui. Dalį reikalingų ke
lionės lėšų tikimės surinkti iš 
parduodamų knygelių “Kon
ferencijos Eiga,” kurios par
siduoda tik po 5c. Tad čia la
bai svarbu, kad visi pritarian
tieji stvertųsi išplatint tarp sa
vųjų tas knygeles — “Konfe
rencijos Eiga.”

Broliai ir sesės, nepamirš
kit, kad ką patys nuveiksime, 
tą ir turėsime! Nedaro skirtu
mo, kokiame klausime veiksi
me : ar ekonominiam, ar poli
tiniame, ar kūrybiniam kultū
ros darbe.

Tad žiūrėkim: gaires veik
los nustatė Chicagos ir apylin
kės konferencija.

Pasidavę rankas vieni ki
tiem — -iš peties ir nuo širdies, 
atsidavusiai įgyvendinkim pil
nai patenkinančiai visas pri
imtas V konferencijos rezoliu- 

icijas, o nugalėsim visas kliū
tis ir pergalė bus mūsų pusėj!

Dr. A, L, Graičūnas, 
Pirm. Ch. Liet. Konferencijos.

Binghamton, N. Y.
Pagerbimui draugų J. K. 

Vaičikauskų, gėlininkų, rug
sėjo 27 d., surengėme porinio 
gyvenimo 26 metų sukakties 
proga pokylį. Pokylis įvyko 
Lietuvių Svetainėje. Draugai

vyniota lasso. Prieš arklį, užrietęs uode
gą, linksmai liuoksėjo veršis. Vėl veikė 
sekundžių skaitiklis. Staiga iš kaubojaus 
rankų išlėkė lasso virvė. Ore kilpa buvo 
lyg gyva. Sekundę ji kabojo virš veršiu
ko galvos, o jau sekančią sekundę veršiu
kas gulėjo ant žemės ir skubąs kaubojus 
bėgo prie jo, kad ko greičiau pagal visas 
Techaso mokslo taisykles veršiuką suriš
tų ir padarytų iš jo rūpestingai įpakuotą, 
nors ir baisiai bliaujantį pirkinį.

“Rodeo” mėgėjai klykė ir į knygutes 
užrašinėjo sekundes ir jų dalis.

Pats sunkiausias uždavinys buvo palik
tas galui. Čia kaubojai turėjo pasidar
buoti. Pro vartus įleido badančią, piktą 
Jcarvę. Ji per areną bėgo tokiu greitumu, 
kokio niekaip negalima laukti iš šio apla
mai ramaus gyvulio. Karvę vijosi raitas 
kaubojus, jodamas visu greitumu, šoko 
jai ant kaklo ir, pastvėręs už ragų, pri
lenkė prie žemės. Pats svarbusis ir sun
kusis uždavinys buvo partrenkti karvę 
ant žemės. Daugelis šito taip ir nesuge
bėjo padaryti. Parvertus karvę, reikėjo 
surišti visas jos keturias kojas ir į butelį, 
kurį kaubojus skubiai traukė iš kišenės, 
pamelžti nors truputį pieno. Visam ši
tam skiriama tik viena minutė. Pamelžęs 
karvę, kaubojus iškilmingai pakėlė virš 
galvos butelį ir linksmai nubėgo už už
uolaidos.

Puiki piemenų mankšta', jų liūdnos dai
nos ir juodos gitaros vertė mus pamirš
ti sunkų bokso pirštinių pliaukšėjimą, 
amerikietiško “reslingo” imtynių daly
vių praviras seilėtas žiotis ir užverktus 
veidus.

Pulkininkas kalbėjo teisingai. Jo are
noje galima išvysti ir gera ir bloga.

SKYRIUS 9.
MES PERKAME AUTOMOBILĮ 

IR IŠVAŽIUOJAME
Važiuodami į Sing-Singą, net anksčiau 

dar valgydami pusryčius su misteriu 
Adamsu, mes ėmėme jį įkalbinėti važiuo
ti su mumis į didelę kelionę po Ameriką. 
Kadangi mes neturėjome jokių argumen
tų, tai monotoniškai kartojome vieną ir 
tą patį:

— Na, važiuokime su mumis! Tai bus 
labai įdomu!

Mes įkalbinėjome taip, kaip jaunas vai
kinas įkalbinėja mergaitę jį pamilti. Jo
kių argumentų jis neturi, bet nori, kad 
jį kas nors pamiltų. Štai jis ir kaulija.

Misteris Adamsas, sumišęs, lyg jauna 
(Bus daugiau)

Jonas ir Katre Vaičikauskai 
yra populiarūs žmonės, geri 
veikėjai, “Laisvės” skaitytojai, 
ir šiaip visur dalyvauja. Dėl 
to buvo daug žmonių, virš 2 
šimtu. Nuotaika buvo gera. 
Svečių buvo ir iš kitų miestų.

Jubilėjantai gavo daug gra
žių dovanų daiktais ir pini
gais nuo draugų ir giminių, o 
gražų silver setą nuo* visų da
lyvių, telegramą nuo Kleveč- 
kaitės.

Tų sukaktuvių rengėjai buvo 
šie: A. N. Yudikaičiai, J. 
Aleksandravičienė, A. N. Gar
niai, J. K. Navalinskienė, M. 
žvirblienė, A. Žemaitienė ir 
Vaičekausko seselė, M. Beke- 
rienė. Svočia M. žvirblienė, 
svotas A. Navalinskas. Pirmi
ninkas A. Yudikaitis. Gaspa
dinės buvo: J. Aleksandra
vičienė, M. Breivienė, O. Gir- 
nienė, A. Žemaitienė, O. Mi- 
kolajūnienė, N. Garnienė, N. 
Yudikaitienė, M. Bekerienė, J. 
K. Navalinskienė. Gaspado- 
riais: A. Yudikaitis, A. Gar- 
nis, P. Mikolajūnas, J. žemai
tis, J. Ogentas; pagelbėjo R. 
Gregori ir W. Bakshas. Prie 
stalų patarnavo jaunuolės L. 
A. Mikolajūnaitės, R. Sleso- 
raičiūtė, F. žvirbliūtė, J. šuls- 
kaifė, Kvetkauskaitė, Cher- 
niūtė.

Aukų Surinkta Geriems 
Tikslams

Pokylio vakare surinkta dėl 
apšvietos fondo per d.d. Ann 
Mikolajūnaitę ir M. žvirblienę 
$16.00. Ant rytojaus per pie
tus, kur susirinko apie 34 ypa- 
tos, gaspadinės ir kaip kurie 
svečiai, surinkta aukų medi- 
kalei pagelbai Sovietų Sąjun
gai $24-50. Vėliau man prida- 

ve Moterų Skyriaus narė $10. 
Viso medikalei pagelbai su-' 
kelta $34.50. Chorui sukelta 
$13.00. Per vieną savaitę Mo
terų Skyriaus narės sukėlė per 
$63.50.

Mes laiką turime visur su- 
eikvoti geriems tikslams. Ne 
tik mokame pagerbti gerus 
mūsų draugus veikėjus ir tarp 
savęs pabaliavoti, bet ir nau
dingą darbą atliekame visuo
menėj.

Dėkojame visiems už skait
lingą atsilankymą, aukotojams 
už aukas. O draugams J. K. 
Vaičekauskams linkime dar
buotis taip, kaip ligi šiol ir su
laukti auksinio jubilėjaus sa
vo poriniame gyvenime.

. Spalių 5 d. turėjome ma
žiukę “party” visų gaspadi- 
nių, gaspadorių ir rengėjų d. 
Vaičekauskams sidabrinių su
kaktuvių, pas drg. A. N. Ju- 
dikaičius. Dalyvių buvo virš 
35 ypatų. Taipgi ir svečių bu
vo, kurie pasimokėjo už pie
tus. Taipgi mūsų jubilėjantai 
prisidėjo, su gera suma pini-, 
gų prie tų pietų ir pavaišino 
visus rengėjus ir gaspadinės. 
Taip sakant, turėjome visi 
“good time”.

Atliko nuo tų (pietų $13.00 
mūsų naujam chorui, ant pra
džios gyvenimo. Nuo tokio ma
žo parengimėlio. Dėkavojam 
visiems dalyviams ir drau
gams A. N. Judikaičiams už 
veltui vietos davimą.

Ligoniai Mūsų Mieste
Susižeidė ranką drg. V. Če

kanauskas, dirbdamas, gydo
si savo namuose. Sako, negalė
siąs dirbti apie kelias savai- 
tęs.

Pasveiko drg. L. šimuliūnas, 
kuris turėjo operaciją ant pa- 
žandžių (tonsiulių).

J. K. Navalinskienė.

Aukos Sovietų. Sąjungos Me- 
dikalei Pagelbai

A. Garnienė ................. $10.00
J. K. Vaicekauskas . . . 2.00
G. E. Slieso^aitis ........ 2.00
J. Navalinskienė ........ 1.20
V. Gaidys .... .... 1.00
H. Blinkiautienė ........ 1.00
Mr. & Mrs. Balanis . . 1.00
M. Kulbienė ............... 1.00
A. Yudikaitis ........... 1.00
Pov. Mikolajūnas........  1.00
A. Balanis . ........................... 50
Barzdevičienė.......................50
Grigorienė ...........................50
F. Maldaikis .......... .50
W. Girnis .................. • .50
J. Krasauskas...................... 30
St. Maslauskas.................... 25
A. Žemaitienė ............ .25
Moterų Skyriaus narė . 10.00

Viso $34.50 
Aukų rinkėjos:

J. K. Navalinskienė
O. Mikolajūnaitę.

Lowell, Mass.
Pagaliaus Kova Baigta su 
Abejotinais Laimėjimais

Marrimack Co. medvilnės 
audimo ir įvairių kitokių iš- 
dirbysčių darbininkų ilgas 
streikas pasibaigė. Daug sa- 
vaiČių atgal, kuomet virš mi
nėto fabriko darbininkai, skai
čiuje gerokai virš dviejų tūks
tančių, išstojo kovos laukan su 
pasirįžusiu ūpu, kad nors kiek 
pagerinti sau pragyvenimą, tai 
pradžioje buvo išstatę gerus ir 
labai teisingus reikalavimus, 
būtent, kadangi iki tam laikui 
turėjo nesvietiškai mažas al
gas, tai dabar reikalavo pridė
ti po 25c ant valandos ir su 
apmokama vakacija vienos sa
vaitės. Ir tuom pačiu laiku 
pradėjo rengtis į unijos susi- 
organizavimą. Mat, iki šiol 
unijos neturėjo. Geriau per- 
matanti dalykus darbininkai 
reikalavo pasirinkti CIO. Gi 
kiti su pagalba ‘-loom-fikse- 
rių” (staklių taisytojų) piršo 
“loom-fi.kserių” kliubą. (Taip 
vadinama lokalinė neprigul- 
minga unija, visai netikusi 
streikams vesti). Gi visokie re
akcionieriai darbavosi, kad vi
sai jokios unijos nereikia. 
Mes, esą, be jokios unijos gra
žiuoju susitaikysim su kompa
nija ir visuomet darbą turėsi
me; Bet visgi tokių, kurie ne

norėjo jokios unijos, buvo 
mažuma. Iš gerai su virš dvie
jų tūkstančių darbininkų, to
kių kompanijai palankių-nesu- 
sipratėlių radosi tik apie 500.

Buvo ir tokių nemažai, ku
rie norėjo AFL. Ir šita unija 
ne visai būtų buvusį* blogai, 
jeigu būtų perėjus. Bet Mar- 
rimack kompanija visuomet 
tokiems reikalams turi užtek
tinai gudrių - suktų agentų ir 
visuomet gudriai ir kartu 
bjauriai apgauna savo algi- 
nius vergus. Jie ir tuom kar
tu apsižiūrėjo, kad čia gali 
įsikūnyti viena iš dviejų: AFL 
arba jiems, kompanijai, dar 
blogiau, CIO. Tad jie liovėsi 
prieš uniją spirtis ir. dar net 
padėjo paruošti dirvą tai ne
tikusiai neprigulmingai “uni
jai,” jeigu ją galima taip pa- 
vadinti. Patys loom fikseriai 
ją vadina tik “kliubu.”

Kiek kartų tas kliubas ban
dė vadovauti praeities strei
kams, tai vis begėdiškai strei- 
kieriai buvo apgauti ir tik pri
žadais turėjo pasitenkinti.

Taip ir šį kartą. Neva pri
pažintas tas Merrimack Co. 
“darbininkų kliubas.” Ir vietoj 
reikalautų 25c prižadėta duo
ti tarpe 10c ir 13c pakėlimą 
algos,—žiūrint, kąip kam, su- 
lyg algos didumo;

Na ,ir žinoma, kas be ko, pri
žadėta savaitė apmokamų va- 
kacijų tiems, kurie išdirbs ne
mažiau 1,600 valandų.

Bet nuo ko priklauso tas 
laiko išdirbimas? Ar ne nuo 
pačios kompanijos?

Darbininkai visuomet norė
tų gerai dirbti, nes kitaip 
jiems gyvent neįmanoma. Bet 
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Naujas Skaitytojas!
Kiekvieno pažangaus ir apsišvietusio lietuvio mintyje šian

dien kyla klausimas gauti dienraščiui “Laisvei” naują skaity
toją. Joks užsiėmimas nepateisina jei dar negavai “Laisvei” 
nė vieno naujo skaitytojo.

Dienraščio “Laisvės” vajus prasidėjo su spalių-Oct. 1 d. ir 
tęsis iki gruodžio-Dec. 1 d. Per tuos du mėnesiu svarbiausias 
darbas yra gauti “Laisvei” naujų skaitytojų. Kiekvienas bu
vęs vajininkas ir kiekvienas velijantis dienraščiui “Laisvei” 
gyvuoti, yra prašomas stoti j kontestą gauti “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Kontestantams yra skiriamos sekamos dovanos:

C;
$
g
§
1

7—$12; 9-$7 ir 10-$5.
Pasidarbuokite apšvietos platinimu, užsitarnaukite vieną iš 

šių dovanų. Šios dovanos nėra vien tik materialis dalykas, bet 
kartu yra apšvietos platinimo garbės dovanos.
. Stokite j kontestą dabar, darbuokitės intensyviai, gaukite sa
vo dienraščiui kuo daugiausia naujų skaitytojų ir gaukite vie- 
ną iš aukščiau paminėtų garbės dovanų.

Taipgi yra prašomi visi dienraščio “Laisvės” skaitytojai, vi
si “Laisvės” patriotai gauti nors po vieną naują skaitytoją savo 
dienraščiui. Gaukite tuojau, neatidėliokite.

Šiuo baisaus karo laiku žmonės yra susirūpinę žiniomis. Pa
dėkime Amerikos lietuviams gauti teisingas žinias iš karo lau
ko. Užrašykime jiems dienraštį “Laisvę.”

Nesivėlinkime į darbą. Tuojau, dabar eikime pas savo kai
mynus ir kalbinkime juos užsisakyti “Laisvę.” Dirbtuvėse ir 
organizacijų susirinkimuose kalbinkime žmones užsisakyti 
dienraštį “Laisvę.”
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“LAISVES” KAINA METAMS $6.00, PUSEI $3.25 
" Brooklyne $6.50 metams ir $3.50 pusei metų.

Viskam brangstant pabrangs ir “Laisvė.” Tad dabar proga 
užsisakyti “Laisvę” už dar žemą kainą.

“Laisve” 427 Lorim er St., Brooklyn, N. Y.

&

ką daryti, jei kompanija ne
duoda darbo? Ve čia ir yra 
tas šuniukas pakastas.

Vėlinu, kad nors ir šitokie 
prižadėjimai būtų pildomi, bet 
žinant, kaip tas vadinamas 
“kliubas” kovoja už streikie- 
rių reikalus, tai bijah, kad dar 
kartą darbininkams netektų 
nusivilti. Reikėjo nebijoti ge
ros kovingos unijos, tai laimė
jimas būtų buvęs daugiau už
tikrintas. Gi dabar, tai abejo
tina, ar kompanija laikysis tų 
savo prižadų, kuomet darbi
ninkai ant taip silpno pamato 
apsistojo.

Pereitais metais net pikta ir 
juokinga buvo matyti, kaip 
kompanija tą patį kliubą, kaip 
kokius mažus vaikus, apgaudi
nėjo. Net tris kartus už tą 
patį reikalą ėjo į streiką pa
tys “loom fikseriai” ir kiek
vieną kartą juos kompanija su 
prižadais grąžino į darbą, bet 
nei vieno karto neišpildė. Bi
jau, kad vėl taip nebūtų.

Džei-Em-Kei.

Great Ned, L. 1.
MŪSŲ ĮVYKIAI.

Rugsėjo 24 d. L. R. Katalikų 
Susivienijimas Kasmočių svetai
nėj turėjo prakalbas. Kalbėto- 
jum buvo kun. Balkūnas. Taip
gi to susivienijimo organizato
rius kalbėjo, kad čia sutverti 
kuopa.

Kunig. Balkūnas kalbėjo apie 
Lietuvą. Iš jo kalbos suprasti 
gali, kad jis yra geras politi
kierius. Taipgi einąs prieš Hit
lerį už pavergimą Lietuvos.

Tačiaus neapkenčiąs Sovietų 
Sąjungos ir džiaugsmą išreiškė, 
kad po šio karo komunizmas 
Rusijoj išnyksiąs.

Pasiklausyti prakalbų publi
kos galėjo būti apie penkias
dešimts.

Rugsėjo 28 d. Kasmočių sve
tainėj buvo rodoma filmą “Kai
mo Nuotaka” ir dar pora ma
žesnių filmų. Tai Kauno miesto 
žmonių demonstracijos už Tary
binę Lietuvą. Taipgi parodė, 
kaip ukrainitpiai šį rudenį sku
bina valyti laukus, kad Hitleriui 
netektų grūdai. Filmą buvo 
įdomi.

Šią filmą suruošė Pirmyn 
Choras dėl parėmimo “Laisvės” 
Radio Programos, per LMS 3 
Apskričio iniciatyvą su G. Kli
mu pryšaky. Nuo šio parengimo 
liko gražaus pelno. Nes filmos 
pamatyti suėjo pilna svetainė 
žmonių. Daug buvo žmonių ru
sų tautybės.

Spalio 19 d. įvyks labai svar
bios masinės prakalbos. Šias 
prakalbas rengia bendrai vieti- 

! nės lietuvių ir rusų organizaci- 
| jos.

Lietuviškai kalbės D. M. Šo- 
lomskas ir rusiškai kalbės 
“Russky Golos” redaktorius 
Krinkin iš New Yorko. Taipgi 

! bus puiki dailės programa. Dai
nuos Pirmyn Choras vad. G. 
Kazakevičiaus, H. Homsky, ar- 
monistas, Trio Rusų Grupė duos 
klasiškus šokius.

Prakalbos bus apie karą, apie 
Lietuvą, taipgi apie Sovietų Są
jungos kovas su Hitleriu.

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Trečiadienis, Spalių 15, 194f

AMERIKOS PASIUNTINYS GĖRISI
SOVIETU KOVA; SAKO, TIK 

REIKIA DAUGIAU PABŪKLŲ
(Tąsa nuo pirmo pusi.)

“Molotovas (Sovietų už
sienių reikalų komisaras) 
ten taipgi buvo, o Litvino
vas veikė kaipo vertėjas. 
Kuomet mes, pagaliaus, pri
ėjome susitarimo, Stalinas 
parodė aiškų pasitenkinimą. 
Jis atidarė Kremliaus palo- 
cių visai mūsų anglų-ameri
kiečių grupei per pietus: 
mes visi buvome jo asme
niški svečiai.

“Na, tai ką mes patyrė
me iš viso, ką mes girdėjo
me ir matėme?

“Mūsų amerikiečiai orlai- 
vininkai jau darbavosi su 
rusais per praeitus mėne
sius, rodydami rusams, kaip 
skraidyti amerikiniais or
laiviais ir kaip juos užlaiky
ti. Visi jie pranešė tą patį 
dalyką.
' RUSAI GERI MECHA

NIKAI
“Per paskutinę gentkar- 

tę rusas tapo pirmos rūšies 
mechaniku. Amerikinis tra
ktorius rusų farmoje suvai
dino savo vaidmenį. Jų fa
brikai yra įrengti puikiau
siomis ir naujausiomis ame
rikinėmis mašinomis. Jie ge
rai suplanuoti, gerai orga
nizuoti. Ir niekur nėra ge
riau atliekama darbas kaip 
čia.

“Nuošaliau, tolesniuose 
orlaivių laukuose, kur daug 
kas tenka padaryt su mažai 
įrankių, mūsų amerikiečiai 
oficieriai praneša — ir aš 
paduodu žodžius vieno iš jų 
— kad jie dar niekur ne
matė tokio mitrumo, suga- 
bumo, išradingumo ir tokio 
tviro, gero ūpo. Rusų me
chanikai dirba be pastogės,

Ko jai reikia, tai daugiau 
įrankių. Anglai krauna į 
laivus šiandien, rytoj — bū
tinai reikalingi dalykai yra 
jau kelionėje į Rusiją. Tą 
patį reikia pasakyt apie A- 
meriką. Laikas tai viskas. 
Anglija ir Amerika atsilie
pia.

“Bet aš norėčiau pasakyti 
jums taipgi apie tų žmonių^ 
pasiryžimą. Tautinė rusų 
dvasia išsiveržė pilnomis 
liepsnomis. Pats Stalinas 
susidomėjęs vienu ir tik 
vienu dalyku — rusų tauta. 
Jis nuolat kalbėjo apie da
bartinius jos reikalus, jos 
viltis ateičiai, kaip ši tauti
nė Rusija galėtų išvystyt ry
šius Anglijos Imperija ir 
Jungtinėmis Valstijomis, ti
kėdamas, jog galima būtų 
surast pagrindą dirbimui 
išvien.

“Kada 
Maskvą, 
jausmą, 
vienas nepasakomas klausi
mas kiekvieno galvoje: Ar 
Amerika ir Anglija tikrai 
parems mus? Pirm negu 
mes apleidome Maskvą, aš 
žinojau, jog Stalinas liko 
patenkintas.

“Aš nežinau, kur būtent 
yra karo frontas šiąnakt; 
mes nežinome, kur jis rytoj 
bus, bet aš esu įsitikinęs, 
jog, esant ginklų, Rusija ko
vos ir toliau.”

mes atvykome į 
aš turėjau tokį 

jog ten buvo tik

Unijiniai Harlan .Mai- 
nieriai Laimėjo Kovą

Po 20 Metą
Knoxville, Tenn. — Dvi

dešimt dvi kasyklos “kruvi- 
lietuje, mišinyje sniego ir |najam” Harlano apskritpj, 

pagaliaus, pasirašė pilną u- 
nijinę sutartį su CIO Jung
tine Mainierių Unija. Tose 
kasyklose dirba 12,000 mai
nierių.

Jie per 20 metų vedė ko
vą dėl unijos pripažinimo, 
ir per tą laiką daugelis mai
nierių buvo sušaudyta, nu
plakta, subudeliuota ir įka
linta už unijos reikalavimus 
ir streikus.

lietaus ir vėjuose, vidutiniai 
14 valandų per dieną. Jų la
kūnai išmoksta skraidyt a- 
merikiniais orlaiviais taip 
greitai, taip gabiai, kaip ir 
pačių mūsų ar anglų lakū
nai.

“Taip mes ir turime atsa
kymą, kodėl liko suardyti 
Hitlerio planai apsidirbti su 
rusais nustatytu iš anksto 
laiku. Buvusis grėviškas 
rusų mužikas pasidarė ga
biu mechaniku.

“Rusija turi žmonių jėgų.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Tas pats su bažnyčiomis. 
Patys tikintieji turi 
įsteigti ir užlaikyti, 
kių tėra mažai, tai 
ra ir bažnyčių.

Berlin. — Už priešingus 
vokiečiams veiksmus bei žo
džius naciai nužudė dar 17 
žmonių Čechijoj-Moravijoj 
ir du toje Franeijos dalyje, 
kuri užimta vokiečių.
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Sovietų' Oficialiai Pranešimai Npiirainriia IraA Ar- taip svarbios- kaip Poruoti Pe- 
livlwglllVlja, Kull £11 rukai ir gražios spalvos kostiu-
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bažnyčias 
Jeigu to- 
mažai tė- PRANEŠIMAI 

IŠ KITUR

Maskva, spal. 14. — Anksti šiandien Sovietų Žinių Biu
ras išleido šį pranešimą:

Mūsų kariuomenė spalių 13 d. visu frontu vedė mūšius 
prieš priešą. Ypatingai atkaklūs mūšiai buvo linkmėse 
Viazmos ir Briansko.

Po daugelio dienų žiaurių kautynių, kuriose priešas 
nukentėjo baisius nuostolius kareivių ir ginklų, mūsų 
kariuomenė apleido Viazmą.

Spalių 11 d. buvo sunaikinta 122 vokiečių orlaiviai; še
šiolika jų nukirsta žemyn per kautynes ore, o 106 su
naikinta pačiose priešo stovyklose. Mes netekome 27 
orlaivių. Spalių 13 d. septyni vokiečių orlaiviai buvo nu
mušti žemyn arti Maskvos.

Maskva, spalių 13. — Per naktį spalių 12 ir 13 d. visu 
frontu buvo tęsiami mūšiai su priešu; ypač įnirtę jie bu
vo Viazmos srityje.

Pietuose buvo žiaurių mūšių prieš užpuoliką priešą. 
Keliuose punktuose sovietinė kariuomenė padarė kontr
atakas.

NACIAI UŽĖMĖ VIAZMĄ 
PER LAVONŲ KALNUS 

SAVO KAREIVIŲ
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Sovietiniai orlaiviai neat- 
laidžiai bombarduoja atsar
ginius vokiečių kareivius 
siunčiamus į frontą .

Raudonarmiečių pasiprie
šinimai darosi vis kietesni.

Maskva stebėtinai rami ir

Vokiečiai Sako, kad Jie 
Galėsią Jau Sparčiau 

Žygiuot Maskvon 
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

vokiečiai sparčiau galėsią 
maršuot į Maskvą, o jau ir 
dabar jie taip greitai varą- 
si pirmyn, kad sovietiniai 
žmonės nepaspėją sunaikin
ti įvairių pastatų ar reik
menų.

Vokiečių žinių agentūra 
DNB sako, kad užvakar jie 
sunaikinę 54 sovietinius 
tankus, o pereitą šeštadie
nį nušovę žemyn 101-ną or-

Pietinės Ukrainos fronte 
naciai, girdi, “visiškai su
mušę” maršalo Budionnio 
raudonarmiečius ir smar
kiai žygiuoją toliau į rytus 
linkui Rostovo, prieplaukos 
miesto prie Dono upės į- 
plaukimo į Azovo Jūrą.

Leningrado fronte vokie
čiai sakosi atmušę visus 
raudonarmiečių bandymus 
ištrūkti iš nacių apsupimo. 
Sako-, kad vokiečiai vis kie
čiau užveržiu Leningrado 
apsupimo lanką, ir taip ke
tina “pasmaugt” miestą ar 
badu priverst jį pasiduoti.

i
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“LAISVĖS”
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changelske Yra Angly
London. — Anglų vyriau

sybė nei patvirtina nei už
ginčija pranešimą suomių 
ir švedų, kad Anglija at
siuntė kelis desėtkus tūks
tančių savo kariuomenės į 
Archangelską, šiaurinę So
vietų prieplauką. Bet iš vis
ko matyt, kad jie dar neda
lyvauja veiksmuose prieš 
nacius ai* suomius.

Ottawa, Canada. — Ka
nados valdžia tyliai pripa
žįsta, kad galimas daiktas, 
jog anglų-kanadiečių ka
riuomenė atvyko į Archan
gelską.

Šilkinių Kojinių

Baltimore, Mi

pilna pasitikėjimo. Gyven
tojai labai nudžiugo žinio
mis, kad atvyksta iš Angli
jos tankų ir orlaivių.

Pastebima, kad naciai jau 
paklojo daugumą reguliarės 
savo armijos ir jos vietą už
ima atsarginiai (rezervai).

Nauja Sovietų kariuome
nė vykstanti frontan, taip 
pat gerai ginkluota ir ap
rūpinta šiltais drabužiais.

Sovietų pėstininkai ran
kinėmis granatomis ir bute
liais gazolino sudegino 50 
vokiečių tankų Viazmos 
fronte.* Sovietų oro jėgos 
pereitą savaitę nukirto 96 
vokiečių orlaivius ir sunai
kino 205 tankus, daug ka- 
nuolių ir sunkvežimių šia
me fronte.

per

ma-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
moterų, jeigu jos galėjo 
mėnesį vieną porą vartoti.

Su 1914 m. kaip suknių
dos aštriai pasimainė, kojinių 
gaminimas sparčiai ėjo pirmyn, 
bet tada tik pusė .kojinės buvo 
iš šilko — žemesne dalis iš šil
ko, o viršus iš bovelnos. Bet su 
1939 m. prieš įvedimą 
kojinių, jau Amerikos 
kojinių gamintojai 
640,486,000 ponų.

Šilkinės .kojinės nėra nauja 
mada. Kolonijališkose dienose 
vyrai, ypatingai turtuoliai, pla
čiai jas vartojo. Jos jiems buvo

“nylon” 
šilkinių 
išsiuntė

mai. Trumpos lig kelių kelinės 
reikalavo raudonų ir mėlynų 
kojinių, angliškoj madoj, šitos 
kojinės buvo labai gražaus iš- 
dirbimo, laikrodėliai išsiuvinėti 
sidabriniu ir šilkiniu siūlu. Jos 
buvo labai brangios, kartais 
tiek kaštuodavo, kiek švarkas. 
Nuo jo paveikslų, matome, jog 
Jurgis Washingtonas mėgo dė
vėti baltas kojines, bet neseniai 
rastas Martha Washington už
sakymas, parodo, jog ji turėjo 
vieną porą šilkinių kojinių dėl 
kiekvienos dešimties porų bo- 
velninių kojinių.

19-tame šimtmetyje nauji mo
terų kostiumai, “pantaloon” 
madoje, vėl nereikalavo šilkinių 
kojinių. Ir šilkinių kojinių in
dustrija pradėjo smukti ligi pe
reitų dvidešimt metų.

Pirmos šilkinių kojinių mez
gamos mašinos Jungt. Valstijo
se buvo pastatytos Ipswich, 
Mass. Bet neužilgo Pennsylva
nia užgTobė visą išdirbimą jų. 
1899 m. Pennsylvanijos fabri
kai numezgė pusę Amerikos šil
kinių kojinių ir 1909 m. gamino 
trečią dalį. Benjamin Franklin 
kolonijališkose dienose stengės 
įsteigti šilko industriją Pennsyl- 
vanijoj ir net šiandien ta vals
tija turi didžiausią' nuošimtį ša
lies 1,000 šilkinių kojinių fa
brikų. F LIS.
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Dr. J. J. Kaškiaučius

Spalių 11 d., naktį, mirė Do
micėlė Meškienė, seniaus buvusi 
Karsokienė.

Velionė paliko nuliūdime vy
rą ir du sūnus: vienas šešioli
kos metų, o antras dar metų 
neturi. Taipgi paliko nuliūdime 
seserį, gyvenančią Ohio valsti
joj.

Laidotuvės įvyko spalių 13 d. 
Kūnas sudegintais krematorijoj.

Great Neck, N. Y.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

Įžanga bus tik 15 centų. 
Prakalbos* prasidės 5 vai. va

karo, Kasmočių svetainėj, 91 
Steamboat Rd.

Visus ir visokių pažiūrų žmo
nes užprašome ateiti į šias pra
kalbas, nes tai bus visiems įdo
mios.

Pirmyn Choras ruošia 'labai 
gražią pramogą. Tai arbatos 
vakarėlį. Apart arbatos ir už
kandžių prie stalų, bus ir dailės ' 
programą. O taipgi prie G. Ka
zakevičiaus orkestros bus ir šo
kiai. Nepamirškite dienos, tai 
spalių 26 d. įvyks, Kasmočių 
svetainėj. įžanga tik 50 centų.

F. Kl-ton.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Telefonas: Humboldt 2-7964 

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.SANDELIS VISOKIŲ 
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažoles, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

Taipgi a§ turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliątprius .... .... 60c
Dusulio arbata ......................  60c
Kokliušo arbata .................... 60c
Ramatų žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50. 
Žolių knygelė aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

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

E 43

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. ” 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

THf BAKUS*

NOTARY 
PUBLIC

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

Telephone
STagg 2-5043 < i

J

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

) UNION L AIM

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stoller 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

f — - - - •. ♦

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y. z

Le VANDAI
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

LV£?bell baking cobp.
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Prašome iš anksto įsigyti 
įžangos bilietus ir būti 

šiame koncerte.
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$IPanaši sistema yra Ameri
koje ir visam civilizuotam pa
saulyje. Tai už ką Sovietus 
taip niekina ir plūsta katalikų 
bažnytinė spauda, o nekeikia 
nei Amerikos, nei Anglijos, 
nei kitų kraštų ?

Chicagos Lietuvių 
rencijos Komitetas išleido ta
rimus ir rezoliucijas brošiūros 
.formoje. Brošiūra pavadinta 
® /ienykimės S u triuškinimui 
Hitlerio.*’

Tarimai geri, brošiūra geras 
daiktas, bet Chicago* Lietuvių 
Konferencijos Komitetas turė
tų ir galėtų daugiau veikti. 
Pavyzdžiui, ar chicagiečiai 
negalėtų pradėti organizuoti 
skaitlingą visos Amerikos lie
tuvių delegaciją į Washingto- 
ną pas prezidentą Rooseveltą ?

Tokia delegacija galėtų 
prabilti j Amerikos valdžią; 
pažadėti jai pilniausią para
mą kare prieš hitlerizmą ir 
parodyti jai, kad tarpe Ame
rikos lietuvių smarkiai dar
buojasi visokį Hitlerio agen
tai ir pastumdėliai.

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį šeštadienį, 18 d. spalių 

įvyks visuotinas darbininkiškų orga
nizacijų ir veikiančio komiteto susi
rinkimas, Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 8 v. v. Šiame susirinki
me bus išduotas pereito "Laisvės” 
pikniko raportas ir labai svarbus 
raportai kitais klausimais. Visų or
ganizacijų nariai susirinkit skaitlin
giausiai. — Veik Kom, Sekr. ( 

(243-245)

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altorlukas, paprastu ap

daru ...~.... ........ ...................
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų
knygelė ................................... 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ..... .................... «... $1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga ....... ——........ $1.75

$1.60

$3.00 
35c 
25c 
15c

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais ...............................

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ...... ........ ...............

Lengvas būdas išmokt angliškai 
Mikaldos Pranašavimai . .........
Girtuoklių Gadzinkos ......
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra Naudingi .... 

Trajenkės, stambios, pakelis .. 
arba 3 pakeliai už ...—.

M. Bukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

©i

METINIS

KONCERTAS
iI

CHARLES J: ROMAN |
(Ramanauskas) 

L &

pIi

MiIs
Sekmadienį

Lapkričio

November
1941

Bus toje pačioje salėje, 
kur visada:

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime mo

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonas Poplar 4110

vI
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Motery Balsui Sutikti Bankietas
Seniai lauktas Amerikos 

lietuvių moterų sidabrinio ju- 
bilė.TSus leidinys Moterų Bal
sas šią savaitę pirmu kartu 
pasirodys svietui. Brooklynie- 
čiai turės pirmą progą jį pa
matyti Moterų Apšvietos Kliu
bo rengiamame bankiete šį 
sekmadienį, spalių 19-tą, Liet. 
Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Tai bus gražus, didelio for
mato žurnalas, 64 puslapių, 
užpildytas raštais pirmojo, 
prieš 25 metus išėjusio, Mote
rų Balso įsteigėjų, taipgi pa
ties M. Baiso išauklėtu bend
radarbių ir jaunesnių už Mo
terų Balsą veikėjų.

Verta sutikti tokį svečią. 
Tad, visi brooklyniečiai ir apy
linkių lietuviai esate kviečiami 
atsilankyti į Moterų Balso su
tiktuves ir čia smagiai pasi
linksminti. Brooklyniečių dau
gelis jau yra apsirūpinę bilie
tais,
įsigyti iš 
“Laisvėje”, 
Marcinkienę 
jas. Girdėta 
ir iš toliau.

tė, solistė, duos gražių duetų. 
Klimaitė taip pat dainuos ir 
solo, akampanuojant B. L. 
šalinaitei. Bus ir daugiau dai
nininkių, bet kadangi jubilėji- 
niai bankietai yra priimta da
lyti su staigmenomis, tai ir 
moterys dalį savo programos 
palieka slaptybėje. O tai bus 
visai netikėtos staigmenos 
(surprises).

Vakarienė (“turkių”'ir deš
rų) bus duodama lygiai 6 vai. 
vakaro, apatinėj svetainėj. O 
viršutinėj per visą vakarą tę
sis smagūs šokiai prie Jurgio 
Kazakevičiaus orkestros. Bi
lietas bankietui $1.50, vien* šo
kiams 25c.

Juozas Visockis Sugrį
žo iš Armijos

Moterys į Susirinkimą 
Nešis ir Mezginius

Majoras Irgi Pasisakė Dėl 
Komunistų Ištraukimo 

Savo Kandidatų

o kurie neturi, prašomi 
anksto. Gaunami 

pas Depsienę, 
ir pas platinto- 
kad bus svečių

Aldona Žilinskaitė

Aldona Žilinskaitė su A.
Klimaitė dainuos duetus
Kaip išleidime Moterų Bal

so, taip ir jo sutiktuvėms gra
žiai kooperuoja jaunuolės. 
Dvi Aldonos, Žilinskaitė, Ai
do Choro mokytoja, ir Klimai-

*■ %

. ; j*

moterų susirink im as,

P *

v-

Juozas Visockis

Šis
spalių 16-tos vakarą, 419 Lo
rimer St., Brooklyne, bus ne
paprastai įdomus. Nestebėti
na, jog daugelis moterų jau 
seniai jo klausinėja. Mat, į jį 
sueis ir moterys mezgėjos ne
šinos jau užbaigtais, kitos pra
dėtais mezginiais, o trečios 
ateis pradėti savo mezginius, 
kuriais prieš Kalėdas nori ap
dovanoti raudonarmiečius.

Taipgi visos jau galės gau
ti kliubo paveikslus. Ir, nors 
neužtikrinta, bet tikimasi, kad 
jau turėsim ir Moterų Balsą- 
jeigu dar negatavą neštis, tai 
nors pažiūrėti. Kliubietės pra
šomos atsivesti ir savo drau
ges. Kviečiamos ir nuošird
žiai laukiamos ir nepriklau
sančios kliube.

saulės spin-
deimantiniu

yra šaukia- 
prievolę dėl

Majoro La Guardijos kam
panijos raštinėj daug kas iš
reiškė nuostabos, kad ' komu
nistai ištraukė savo majori- 
nį kandidatą, ragindami savo 
narius ir pasekėjus balsuoti už 
“prieš - hitlerinį” kandidatą. 
Komunistai yra majorą nekar
tą aštriai kritikavę už neganė
tiną kooperavimą su unijo
mis ir už leidimą siausti ra- 
gangaudiškiem Rapp-Couder- 
tam.

Sužinojęs apie tai 
majoras La Guardia 

Į šitokį pareiškimą:
“Aš nejieškojau, aš

patsai 
padarė

PRANEŠIMAI
EAST NEW YORK IR 

RICHMOND HILL, N. Y.
Trečiadienį, 15 d. spalių, 8 vai. v. 

Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė., įvyks ALDLD 
185 kp. susirinkimas. Nariai, kurie 
tik galite, dalyvaukite, nes turime 
daug svarbių dalykų. Bus balsavimas 
Centro valdybos sekantiems metams.

V. Paukštys.
(241-243)

MOTERŲ ATYDAI
Moterų mezgėjų, kliubiečių ir 

kliubiečių susirinkimas įvyks šį 
tvirtadienf, 8 v. v., 419 Lorimer
Brooklyne. Kviečiame visas. — Val
dyba. (243-244)

nejieš- 
kau ir aš nenoriu komunistų 
paramos. Aš esu pakartotinai 
pareiškęs, kad aš nenoriu pa
ramos iš Komunistų Partijos.

“Bile kuris balsuojantis už 
mane balsuoja su pilnu supra
timu, kad aš tikiu į amerikinę 
formą valdžios, į Jungtinių 
Valstijų konstituciją ir kad aš 
ir toliau saugosiu kiekvieno 
konstitucija nustatytas teises 
ir pravesiu mūsų šalies įstaty
mus.

“Aš ir toliau remsiu ir gin
siu mūsų valdžios formą ata
tinkamai mano užimamos vie
tos priesaikai.”

Komunistai, kaip žinia, sa
vo pareiškime buvo pasakę, 
kad jų balsų niekas neprašė 
ir kad jie “nepaiso to, prašy
ta, ar ne”, kad jie ištraukia 
savo kandidatus vardan “na- 
cionalės vienybės” kovai prieš 
hitlerizmą.

Komunistai tačiau paliko 
ant baloto savo kandidatus į 
Miesto Tarybą.

Pereitą savaitę sugrįžo iš J, 
V. Armijos Juozas Visockis, 
“Laisvės” spaustuvės darbi
ninkas, atbuvęs savo tarnybą, 
Texas valstijoj. Su juo kartu 
sugrįžo ir Ona Visockienė, ku
ri, kaip pamename, Juozui 
sunkiai susirgus tarnyboj, me
tė darbą ir buvo išvažiavus 
Juozą slaugyti ir sveiką par
sivežti. Jai tas pavyko, kad 
ir netuojau. Juozui pasveikus, 
ji ten buvo ir apsigyvenus kol 
Juozas baigė tarnybą.

Visockis, kiek pasilsėjęs, 
vėl grįš prie spaustuvininko 
darbų “Laisvės” spaustuvėj. 
Pirmą pasimatymą su brook- 
lyniečiais dd. Visockiai turė
jo Aido Choro parengime per
eitą sekmadienį, Labor Lyc
eum. čia jie sutiko daugybę 
širdingų sveikintojų.

Unija Žada Sukelt $100,000 
Fondų Kariaujantiems

Prieš Fašizmą

Brangiai Atsiėjo 
Gobštumas

31D. R. Beckett, 35 metų, 
W. 53rd St., N. Y., apkraus- i 
tęs tos pat gatvės 40-me nu
meryje esamus namus ir ga-I 
vęs kailinį ploščių ir keletą 
suknelių nepasitenkino, bet už 
kelių valandų norėjęs sugrįž
ti pasiimti kai ko daugiau. 
Tuo tarpu namiškiai jau buvę 
namie, pastebėjo lendant pro 
langą ir areštuodino. Arešta
vus, pas jį radę ir pirmiau 
išneštus daiktus.

Viešbučių. Darbininkų Uni
ja, AFL, New Yorko mieste, 
paskelbė vajų sukelti šimtą 
tūkstančių dolerių pagalbai 
civilių prieš fašizmą kariau
jančiose šalyse—Anglijoj, So
vietų Sąjungoj, Chinijoj ir ki
tur.

Tuo klausimu jau pasisakė 
unijos jungtinė taryba, suor
ganizavo komitetą, ir šaukia 
penkių dešimtų savo * lokalų 
konferenciją apsvarstyti pla
nus greitam ir sėkmingam 
pravedimui to vajaus.

Konferencija įvyks spalių 
22-rą, Manhattan Center, N. 
Y. Tarpe kalbėtojų hus ma
joras La Guardia ir Edward 
Flore, unijos internacionalinis 
prezidentas. K o n f erencijor 
kviečiami lokalai ne vien tik 
didžiojo New Yorko, bet taip 

[pat New Jersey ir Phįladel- 
jphijos, su apylinkėmis. Vier 
tik didžiajame New Yorke 
unija turi apie, 43,000 narių.

Th. Hackett, troko vairuoto
jas, 115 Logan St., troku už
mušęs F. Barnes, išteisintas 
Pripažinta, kad pėstininką.' 
pats buvo kaltas.

Praeitą sekmadienį, spalių 12 
d., drg. Lasauskai, gyvenanti 
524 East 119th St., New Yorke, 
surengė linksmą bužiedotuvių 
puotą savo dukrelei Amilijai.

Visiems skaniai valgant, prie 
turtingai apkrauto stalo viso
kiais valgiais, Amilijos jauni
kaitis Stephen Misikonis, nieko 
nedelsdamas prie visų puotau
jančių akių papuošė savo suža
dėtinės pirštelį su 
duliu blizgančiu 
žiedeliu.

Nors Misikonis 
mas atlikti savo
šios šalies saugumo, nori būti 
tikras, kad jo lauks jojo myli
moji, pasiryžo šį žygį atlikti. 
Amilija yra taip pat pasiryžus 
laukt, kol jis atliks savo parei
gą savo šaliai.

Visiems svečiams skaniai val
gant, tarta keli pasveikinimai 
nuo giminių ir draugų. Visi 
linksmi vakarą praleido su dai
nomis ir šokiais. O muziką pa
rūpino Amilijos brolis plokšte
lių pagelba, o Amilijos jauni
kaitis pats pagrojo ant savo 
armonikų (accordian), .kurį jis 
gana puikiai valdo.

žinant, kad sekama diena yra 
darbo diena, svečiai linkėdami 
jaunuoliam kuo geriausios klo

ties, o Misikoniui ištvermės bū
ti Amerikos kareiviu, išsiskirstė 
linksmoj nuotaikoj. Taip pat 
dėkojo Amilijos tėvams, La- 
sauskams, už tokia puošnią va
karienę.

Linkiu jaunuoliams linksmų 
sužiedotuvių.

Luchow, paskilbęs 59 metų 
senumo restauranas, 108 E. 
14th St., New Yorke, pirmu 
kartu savo gyvenime perei
tą pirmadienį susilaukė strei
ko ir pikieto.

Įstaigos 28 virėjai ir kiti 
virtuvės darbininkai, kurie pa
ruošia visam mieste brangiau
sius steikus, o patys gyvena 
iš $18 ir $20 per savaitę, da
bar yra organizuoti į Virėjų 
ir Kepėjų 89-tą Lokalą, AFL, 
kuris ir iššaukė šį streiką.

Unijos ’ prezidentas Reich 
sako, jog dorybos buvo.veda
mos per trts mėnesius, vis dė
ta pastangos susitarti be strei-

ko, tačiau tai nepavyko. Kom
panija, prisilaikydama seno
viškos, prieš-unįjinės politikos, 
griežtai atsisakė pasirašyti 
sutartį. Reich sako, kad 
įstaigoj algos esančios 25 
30 nuošimčių mažesnės už 
tų tos rūšies įstaigų to 
amato darbininkų algas.

Streikieriai sako, jog nieko 
naujo tame restaurane maty
ti čekį už vienus pietus sie
kiant $10. Tačiau greta to 
indų plovėjų ir kitų virtuvėj 
pagelbininkų savaitinės $13 
dolerių algos yra paprastas 
reiškinys, kurio be streiko ne
galėjo prašalinti.

toj 
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ki-

Skelbkitės savo bizni dien- 
raštyj “Laisvėje.”

Draugas.

Luckneriūtės Teismas
New Yorke pereitą antra- 

lienį pradėta teisti Paula Luc- 
kner, graži 22 metų brunetė, 
Įkaitinta persistatinėjus fede- 
ralės valdžios agente ir taip 
gavus vėplų tikrųjų valdžios 
agentų pasitikėjimą ir jiems 
pridarius daug bėdos. Ji tapo 
suimta ir daug su ja ryšius 
turėjusių agentų pakliuvo jai 
apmokėjus viešbučiui taip va
dinamų 
mu čekiu.

‘guminiu”-neišm,oka-
*

Teisme daug kam prisieis 
rausti ir gal ne vienas vėl 
praras vietų.

ne
kę
st., Komunistų Radio

BROOKLYN, N. Y.
Sekmadienį, ’ 19 d. spalių, Moterų 

Apšvietos kliubas rengia bankietą, 
paminėjimui 25 m. nuo pasirodymo 
pirmutinio Amerikoje lietuvių mote
rų žurnalo, "Moterų Balsas.” įvyks 
Piliečių Kliubo svetainėje, 280 Union 
Avė., 6 v. v. Įžanga $1.50. Bus graži 
muzikalė programa. Rengėjos prašo 
įsigyti bilietus iš anksto, galima gau
ti "L.” raštinėje ir pas platintojus.
— Kom. (243-245)

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, spalių 19 d., 5 v.

Kasmočių Svet., 91 Steamboat Rd., 
įvyks svarbios prakalbos. Rengia 
bendrai vietinės lietuvių ir rusų or
ganizacijos. Lietuviškai kalbės ALD 
LD Centro Sekr. D. M. Solomskas, o 
rusiškai kalbės “Russky Golos” re
daktorius Krinkin, iš New Yorko. 
Programoj dalyvauja Pirmyn Cho
ras, H. Homsky, Armonistas ir Trio 
Grupė, gros puikius muzikos daly
kėlius. įžanga 15c. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti, išgir
sti vėliausias žinias iš karo lauko.— 
Kom. (243-245)

v.

PAJIEŠKOJIMAI
PajieŠkau Kazimiero Muransko. 

Seniau gyveno 1128 Crescent St., 
Brooklyn, N. Y. Kas žinote, kur jis 
randasi, malonėkite man pranešti, 
būsiu labai dėkinga. A. M., 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. (242-244)

REIKALAVIMAI
Reikalinga apysenė moteris prižiū

rėti du vaikus nuo 1 vai. dieną iki 
6 v. v. Dėl daugiau informacijų ga
lima matytis asmeniškai nuo 12 vai. 
dieną iki 6 v. v. Kreipkitės pas: 
Mrs. A. Augulis, 380 So. 3rd Street,
Brooklyn, N. Y. (238-243)
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Spalių 15-tą komunistai 
rėš specialę rinkimų kampa 
nijos programą Amerikos 
lams. Bus 9 :45 vakaro, iš 
ties WHOM, 1480 klcs. 
liau, 10:45 v. v., iš tos
stoties kalbės Jose Santiago, 
ispaniškai.

Spalių 16-tą turės dvi pro
gramas, jose kalbės jaunuo
liai, kadangi diena yra gu
bernatoriaus Lehmano paskir
ta Jaunimo Diena. Pirmoj, iš 
stoties WCN 9 :45 ryto, kal
bės Claudia Jones; o 9:45 va
karo kalbės John Gates, iš 
stoties WMCA, o kita progra
ma bus iš stoties WWRL.—,-------------

Nusižudė Pabėgėlė
Mrs. Ina Regensbuęger, 43 

m., pabėgėlė Jš Berlyno, slau
gė, rasta mirus viešbutyje 
Pennsylvania, New Yorke, nuo 
perdaug paimtų miegui table- 
tėlių. Tabletėlių buvęs paėmęs 
ir jos vyras, Dr. Regensbur- 
ger, kad neliktis nuo jos, bet 
jį atgaivino.

Miesto Sąmatų Taryba nu
tarė reikalauti J. V. Kongre
so paskirti $50,000 iš federa- 
lio apsigynimo fondo prakasi
mui tunelio nuo Staten Island 

j Brooklyną.
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UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

į!
a
$ 
H n 
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Joseph Zeidat, Sav,
411 Grand St., Brooklyn

*
R

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N; Y. 

Tel. Triangle 5-3622

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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 BARBERIA1

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite B»:ook- 
lyne, užeikite susi
pažinti

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3.000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštti į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 

•nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.
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Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-9805

>r
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VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

v 409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N, Y,
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių te
•ž

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išredymą
J

F. W. Shalins |

N

%

vakarienė.
/

kambarys,

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,n nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

GREEN STAR RAR & GRIEE
XST NAUJA LIETUVIU UŽEIGA

Kiekvieną su batą 
karšta 
Atskiras
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENf. ir šonai

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laldotuvet

nemoka- 
miesto.

FRANK DOM1KAIT1S
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “laisvės” Name — Brooklyn
GERIAUSIOS

RŪŠIES,
. VALGIAI

Gaminami Eurupiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO 

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

Gaspadorlškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Puikūs lietuviško 
Namu darbo Idlbasal 

ir kepta paršiena

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
........  .11. ........ . I—.... ...  ..I....     , ................

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
TeL Ev. 4-8698




