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Kita žinia: Įsakyta lietu
viams kraustytis iš Klaipėdos 
krašto.

Tuo tarpu pronaciška lietu
vių spauda (“Naujienos,”
“Keleivis,” “Draugas’ ’ir kiti) 
Lietuvoje terorą tebeprimeti- 
nėja bolševikams. Ta spauda 
prakaituodama tebemeluoja ir 
nacių kruvinus darbus tebesi- 
stengia suversti ant bolševikų.

Vienas chicagietis rašo 
“Laisvei” ir bara rytiečius. Jis 
sako, kad rytiečiai dar mažai 
tepasidarbavo dėl “Laisvės.” 
Chicagiečiai smarkiai darbuo
jasi “Vilniai.”

Faktai yra faktai — su jais 
neargumentuosi. V i 1 n i ečiai 
smarkiau dirba, negu laisvie- 
čiai.

Lai ši geros valios chicagie- 
čio pastaba bus paakstinimas 
laisviečiams. “Laisvės” patrio
tai nedasileis, kad juos pra
lenktų “Vilnies” patriotai.

“Daily Worker” iškelia 
aikštėn labai įdomų faktą. Jis 
nurodo, kad už Senato Komi
sijos, kuris tyrinėja Holly
wood© įudžius, stovi Hitleris.

Tūlas Russell Mack, aršiau
sias judžių skundikas, prieš šį 
karą lankėsi Vokietijoje ir 
kalbėjosi su Goebbelsu ir ki
tais. Kaip tik jis sugrįžo, tuo
jau prasidėjo puolimas ant A- 
menkos judžių, kad juose ( 
esanti vedama anti-vokiška 
propaganda. Hitlerio balsas 
pasiekė pronaciškus senatorius 
ir iš to prasidėjo Hollywood© 
raganų jieškojimas.

Už dviejų nacių oficierių 
nudėjimą Francijoje naciai 
jau sušaudė šimtą žmonių ir 
yra paskyrę kitą šimtą sušau
dymui. O tos aukos yra visai 
nekaltos. Jokio primetimo 
joms nepadaryta.

šitokioj padėtyj atsidūrė 
garsioji francūzų tauta. Pana
šią sistemą Hitleris įves visam 
pasaulyje, jeigu jis laimėtų 
karą prieš Sovietų Sąjungą.,

Prieš keletą metų socialistai 
laikė dideliu didvyriu advoka
tą Louis Waldmana. Jis, mat, 
neatidarydavo savo burnos ne
prakeikęs komunistų.

Pirmiausia šis Waldman ta
po išvytas iš Amerikos Darbo 
Partijos. Paskui jį išgujo iš 
Socialdemokratinės Federaci
jos. Dabar jį išmetė ir iš 
Forwards Associacijos, kuri 
leidžia žydų menševikišką dien
raštį “Forwards.”

Mes visuomet sakėme, kad 
Waldmanas yra sugedęs ele
mentas. Panašių sutvėrimų tu
rime ir mes lietuviai. Nei kiek 
negeresni mūsieji Stilsonai, 
Michelsonai ir Grigaičiai.

Jau tik apie pusantros sa
vaitės beliko iki dienraščio 
“Laisvės” koncerto. Kaip vi
suomet, taip šiemet koncertas 
bus labai turtingas. Kurie da
lyvausite, nebūsite suvilti.

Kai dabar darbai geriau ei
na, tai daug daugihu koloni
jų laisviečių gali atvykti 
Brooklynan į koncertą. O mes 
visus širdingiausiai kviečiame.

Rėmimui Roosevelto užsie
ninės politikos lietuviai galė
tų sudaryti labai platų bendrą 
frontą. O ta politika susideda 
iš trijų punktų: ginti Ameri
ką, sumušti Hitlerį, visais bū
dais remti Angliją ir Sovietų 
Sąjungą šiame kare.

Berlin. — Nacių propa
gandos ministeris Goebbels 
įspėjo vokiečius, jog ateity
je jiem bus dar sunkesni 
laikai, nors jau ir dabar 
sunkūs.

NACIAI JAU UŽPIIOI E AMERIKA,- SAKO ROOSEVELTAS
Maskvos Fronte Na
ciai Sustabdyti bei 

Atmesti Atgal
Maskva, spal. 28. — So

vietinis radijas praneša, 
jog Maskvos fronte naciai 
visur sustabdyti, o kai ku
riuose punktuose atgal at
mesti.

Vokiečių tankų eilės buvo 
prasimušusios apie 15 .my
lių pirmyn ir persigrumu- 
sios per Nara upę į šiaurių 
rytus nuo MalojarOslaveco, 
bet sovietinė kariuomenė iš
mušė juos atgal. Tai ir da
bar naciai liekasi už 60 iki 
65 mylių nuo Maskvos, kaip 
kad buvo trejetas savaičių 
atgal.

Generolas Gr. K. Žukov, 
centralinio fronto koman- 
dierius išleido įsakymą sa
vo kariuomenei “nesitrauk- 
ti nė vieno žingsnio atgal, 
sulaikyt fašistus ir neleist 
jiem pasiekt Maskvą.”

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Sovietai Užginčija Na- 
ciy Pranešimą, kad 
Jie Užėmę Charkovą

Berne, šveic. spal. 28. — 
Korespondentas New Yor- 
ko Times, Danielius T. Bri
gham šiandien telefonavo 
savo laikraščiui šitokias ži
nias gautas iš Sovietų-vo- 
kiečių karo fronto:

Sovietų valdžios atstovai 
griežtai užginčijo nacių 
pranešimą, būk jie užėmę 
Charkovą, Doneco srities 
didmiestį.

Vokiečiai kai'kur pasiva
rė truputį pirmyn arčiau 
Rostovo, svarbaus prieplau
kos miesto, bet Sovietų jė
gos, dažnai kontr-atakuoda- 
mos nacius, daugelyje vietų 
atmetė juos atgal ir šioje 
srityje.

Krimo fronte apsilpo vo
kiečių pastangos pralaužt 
Sovietų liniją. Sovietų arti
lerija padarė jiem didžių 
nuostolių, ir raudonarmie
čiai pėstininkai atkariavo 
nuo nacių kelias pozicijas, 
nors ir nesvarbias.

Į vakarus ir pietų vaka
rus nuo Maskvos vokiečiai 
kai kur šiek tiek prasimu
šė pirmyn, bet niekur ne
pralaužė sovietinės linijos.

Lietūs ir sniegai taip pat 
kenkia veikimui Raudono
sios Armijos.

Skaitytoją Atydai
R y t d i e nos “Laisvėj” 

tilps labai svarbus straip
snis: “Kaip Fašistai Už
puolė Lietuvą,” kurį mes 
tik gavome nuo žmogaus, 
kuris ten buvo ir matė tą 
baisią nelaimę. Visi aty- 
džiai perskaitykite!

New Delhi, Indija. — 
Badu streikuoja 208 indai 
įkalinti už priešingumą ka
rinei Anglijos politikai.

DABAR PAIMAMI NELAISVĖN 
VOKIEČIAI APŠEPĘ, UTĖLIŲ 

APSĖSTI, SUNYKĘ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, spal. 28. — Sovietų Žinių Biuras anksti šian

dien išleido sekamą pranešimą:
Spalių’27 d. mūsų kariuomenė vedė mūšius su priešu 

linkmėse Možaisko, Malojaroslaveco, Charkovo ir Ta- 
ganrogo.

Pagal tikrąsias skaitlines, 39 vokiečių orlaiviai buvo 
sunaikinti, spalių 25 d., o ne 27-ni, kaip kad pirmiau pra
nešta. 8 priešo orlaiviai buvo nukirsti žemyn arti Mas
kvos spalių 27 d.

NUPUOLĘS NACIŲ KAREIVIŲ ŪPAS
Per paskutines 20 dienų dar kur kas labiau nupuolė 

ūpas tarp fašistų armijos kareivių. Daugelis nelaisvėn 
paimtų vokiečių ryškiai pasisakė, jog jie netiki, kad na
cių armijos laimėtų šį karą.

Dvasinė ir fizinė jėga fašistų kareivių pradeda, pasiekt 
išsisėmimo punktą. Abelnoji išvaizda suimamų dabar 
vokiečių kareivių griežtai skiriasi nuo tų, kurie buvo 
paimti nelaisvėn laike pirmųjų karo savaičių.

Visi vokiečių belaisviai dabar baisiai apgulti utėlių, 
nuolat kasosi ir utinėjasi.

Dauguma dabartinių belaisvių yra apšepę ir atrodo 
išsieikvoję. Daugelis vokiečių apsirengę suplyšusiomis 
vasarinėmis uniformomis ir visai neturi apatinių marš
kinių ir kelinių.

Tarp nacių kareivių, suimtų paskutiniu laiku, daugelis 
turi rimtus fizinius trūkumus: kai kuriem trūksta vie
nos akies iš mažens; kiti yra labai trumparegiai ir visai 
nieko nemato be akinių; dar kiti yra šlubi iš priežasties 
kartotinų operacijų bei turi kitas panašias fizines ydas.

Visi vyriškiai nuo 17 iki 50 metų amžiaus yra pašauk
ti į vokiečių armiją; nedaroma išimties ir tokiems, kurie 
pirmiau dėl fizinių trūkumų būtų buvę paliuosuoti nuo 
kariuomenės tarnybos^

ANGLAI TEIGIA, KAD 
MASKVOS FRONTAS

STIPRIAI LAIKOSI
London, spal. 28. — An

glai praneša, jog Maskvos 
fronte Sovietai stipriai lai
kosi prieš vokiečius. Kai 
kurie anglų karininkai sa
ko, kad naciai tūluose šio 
fronto punktuose esą už 30 
ar 40 mylių nuo Maskvos.

Rooseveltas Trečią 
Kartą Prašo Lewisa 
Atsaukt Mainą Streiką
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas pasiuntė jau 
trečią laišką Johnui L. Le- 
wisui, pirmininkui Jungti
nės Mainierių Unijos, ra
gindamas Lewisą atšaukt 
streiką 53 tūkstančių mai
nierių prieš anglies kasyk
las priklausančias plieno 
kompanijoms ir geležinke
liams. Rooseveltas siūlo 
tęsti kasyklose darbą tuo 
tarpu, kai bus vedamos de
rybos tarp mainierių ir 
samdytojų, tarpininkaujant 
valdiškai taikymo komisi
jai.

Šiame laiške prezidentas 
persergėjo, jog angliakasių 
streikas dabartiniu laiku 
sudaro pavojų apsigynimo 
darbam, ypač trukdo plie
no gamybą. Prezidentas to
dėl vėl atsišaukia, kad Le
wis ir jo draugai, “kaipo 
ištikimi piliečiai, eitų pa
galbon savo šaliai.”

GAL ROOSEVELTAS TIE
SIOG ATSIŠAUKS I 

ANGLIAKASIUS

Prezidentas Roosevel tas Atiden
gė Hitlerio Planus Pasiglemžt 

Pietinę ir Centr. Ameriką
Išreiškė Gilią Pagarbą Rusijai už Tokį Narsu Gynimąsi nuo Naciu; Žadėjo Remi Angliją 

Ir Sovietus iki Hitlerio Sumušimo; Amerikos Laivynas Jau Veikia
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas savo radijo kal
boje Laivyno Dienoje, pir
madienį vakare, pareiškė, 
jog “prasidėjo šaudymosi 
karas” tarp nacių ir Ame
rikos, nežiūrint, kad Jung
tinės Valstijos stengėsi iš
vengt karo. Prezidentas 
sakė, kad pertaisymas be- 
pusiškumo ( n eutralumo) 
įstatymo užtikrins pristaty
mą būtinų karo pabūklų ir 
reikmenų “mūs draugams— 
Anglijai, Sovietam ir Chini- 

jjai,” — kad būtų sumušta 
fašistinių kraštų Ašis. Tai 
bus laimėjimas teisingumo 
ir tokios taikos, kuri pada
rys pasaulį geresne vieta

Washington, spal. 28. — 
Spėjama, kad prez. Roose
veltas, gal būt, tiesioginiai 
atsišauks į streikuojančius 
mainierius angliakasyklų 
priklausančių plieno kom
panijoms, kad jie vardu ša
lies gynimo grįžtų darban, 
nepaisydami J. L. Lewiso, 
pirmininko Jungtinės Mai
nierių Unijos:

Pranešama, jog preziden
tas planuoja reikalaut kon
greso išleist įstatymą, ku- 
riuom galima būtų privers
ti samdytojus ir darbinin
kus pasiduot valdiškoms 
deryboms ginčijamais klau
simais ir taip išvengt strei
kų pramonėse svarbiose ša
lies gynimui.

APKASŲ KARAS LE
NINGRADO FRONTE

Kuibišev. — Daugumoj 
vietų Leningrado fronte vo
kiečiai sulindę į apkasus ir 
tik ginasi. Nuo nacių ap
kasų iki sovietinių apkasų 
kai kur tėra tiktai 50 jar
dų.

Tokio. — Naujasis Jano- 
nijos ministeris pirminin
kas Tojo pareiškė, kad ja
ponai vykdys savo “plėti
mosi” politiką, nepaisant 
Amerikos ir Anglijos.

Raudonarmiečiai Ilgu 
Frontu Kontrata
kuoja Vokiečius

London, spal. 28. — So
vietų kariuomenė kontr-a- 
takuoja vokiečius ištisu 
frontu nuo Leningrado iki 
Maskvos. Sovietai telkia 
daugiau naujų jėgų gint 
Rostovą ir Charkovą. Siau
čia dideli mūšiai netoli Ta- 
ganrogo, pietinėje Ukraino
je.

SOVIETAI ATGRIEBĖ
KELIAS POZICIJAS

MASKVOS FRONTE
KUIBIŠEV, SSRS, spal. 

28. — Raudonoji Armija 
Maskvos fronte 
nuo vokiečių kelis
ir strateginiai svarbius 
sklypus.

ORAS. — šį trečiadienį 
šalčiau, apsiniaukę.

gyventi, kaip teigė prez. 
Rooseveltas.

Kad nacių submarinas 
neseniai torpedavo karinį 
Amerikos laivą naikintuvą 
“Kearny” ir užmušė 11 jo 
jūreivių, tuomi naciai pada
rė užpuolimą ir prieš visą 
Ameriką, tikėdamiesi pri
verst Jungtines Valstijas 
“su drebėjimu” pasitraukt 
nuo atvirų jūrų, sakė prezi-
dentas:

“šaudymasis jau prasidė
jo. Ir istorija užrašys, kas 
paleido pirmąjį šūvį. Galų 
gale, tačiaus bus svarbu, 
kas paleis paskutinį šūvį.

“Hitlerizmo žygiavimą 
pirmyn galima sustabdyt, ir 
jis bus sustabdytas. Mes e- 
same pasižadėję atlikt savo 
darbo dalį, kad hitlerizmas 
taptų sunaikintas.”

SVEIKINA SOVIETŲ 
KOVĄ

“Nėra nė vieno tokio 
žmogaus, jeigu kuris gerbia 
narsą ir tvirtą laikymąsi, 
kad jis nebūtų giliai suju
dintas visuotinu pasiprieši
nimu Rusijos žmonių. Rusai 
kovoja už savo namus. Ru
sijai reikia visokeriopos pa
ramos — orlaivių, tankų, 
kanuolių, medikalių reikme
nų ir kitokios pagalbos — 
kad jinai galėtų sėkmingai 
apsigint nuo įsiveržėlių. Iš
Jungtinių Valstijų ir Ang
lijos jinai gauna didelius
daugius tų būtinų reikme
nų. Bet reikalai jos didžiu- 

atgriebe'lės armijos ir toliau turės
kaimus būt patenkinami — ir mūsų 

ir anglų pagalba turės būti 
teikiama jai ir toliau!

HITLERIEČIAI, SAKO, 
UŽĖMĘ KRAMATORSK^

BAISIOS NACIŲ JĖGOS ’ 
PIETINIAME FRONTE

į Berlin, spal. 28. — Na
ciai skelbia, kad jie. pieti
niame fronte užėmę mies
tą Kramatorską su dideliu 
tankų fabriku, 50 mylių į 
šiaurius nuo miesto Stali
no, pietiniame fronte. A- 
not vokiečių, tai jie. toliau 
vejąsi raudonarmiečius Do
neco upės srityje.

LONDON, spal. 28. — 
Vien pietiniame, Ukrainos 
fronte naciai vartoja du 
milionus kariuomenės ir 15 
t ū k s t a n čių tankų, ypač 
stengiasi prasimušti į Ros
tovą, nuo kurio jie dabar 
esą už 10 iki 15 mylių.

NACIAI ATIDĖJĘ 100
FRANCŪZŲ ŽUDYMĄ

NACIAI ŽUDO DAR DE- 
SĖTKUS JUGOSLAVŲ

Vichy, Francija. — Pra
nešama, kad naciai atidėjo 
sušaudymą šimto francūzų 
įkaitų (imtinių), kurie bu
vo nusmerkti sušaudyt dėl 
to, jog kiti francūzai nu
šovė du vokiečių karinin-^ cius.

Berlin, spal. 28. — Jugo
slavijoj, pagal sprendimą 
karinio nacių teismo,. tapo 
nužudyta 13-ka pravoslavų 
bažnyčios narių už priešin
gus vokiečiam veiksmus. 
Nusmetkta mirt 15 jugo
slavų už sabotažą prieš na-

kus.

London. — Anglų orlai
viai vėl bombardavo 
burgą, Bremeną ir kt. na
cių punktus.

Ham-

KAM RŪPI SUMUŠT HIT
LERĮ, TAS REMIA 

RUSIJĄ
“Anądien Jungtinių Vals

tijų valstybės ministeris 
buvo užklaustas vieno se
natoriaus, kaip jis pateisin
tų davimą mūsų pagalbos 
Rusijai. Ministeris atsakė:

“Senatoriau, atsakymas 
priklauso nuo to, kaip tik
rai žmogus nori sustabdyt, 
sunaikint Hitlerio marša- 
vimą, kur jis siekia užka
riaut pasaulį. Jeigu jam ga
na rūpėtų su mušt Hitlerį, 
tai jis nesirūpintų tuom, 
kas padeda sumuŠt Hitle- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Vokiečiai Sako, kad 
Blogi Orai Klampi

na Jų Armijas
Berlin, spal. 28. — Naciai 

skelbia, kad blogas oras ir 
dumblynai sulaikę jų vary- 
mąsi pirmyn per kelias die
nas Maskvos fronte. Vokie
čių žinių agentūra DNB sa
ko, kad rusai “baisiai kar
čiai priešinasi,” bet, girdi, 
naciai per mūšius durtu
vais laimėję kai kurias po
zicijas šiame fronte, ir vie
name punkte į vakarus nuo 
Maskvos jie šturmavę ir už- J 
ėmę eilę sovietinių fortukų 
ir aštuonis tiltus; suėmę 13 
tankų.
STIPRIAUSI LENINGRA- J 
DO APSIGYNIMAI PRIEŠ

ORLAIVIUS
Sovietai kontr-atakuoja 

vokiečius Leningrado fron
te, bet, girdi, jie atmušę vi
sas sovietines atakas, ale 
“vokiečių lakūnai susiduria 
su daug stipresniais Lenin
grado apsigynimais, negu 
Anglijoj ar kur kitur nuo 
šio karo pradžios.”

■

Skelbia, kad Naciai Pasie
kę Zvenigorodą

Vichy, Franci j a. — Čio- 
naitinis radijas skelbė, kad 
vokiečiai pasiekę Zvenigo
rod miestą, už 28 mylių į 
vakarus nuo Maskvos.

SULAIKĖ VOKIEČIUS
CHARKOVO SRITYJE O

Maskva, spal. 28. — Per 
Sovietų kontr-atakas na
ciai tapo sulaikyti Charko
vo fronte, ir mūšių linija 
ten apsistojo toj pačioj vie- - 
toj, kaip praneša Sovietai; 
Bet Charkovui tebegręsia 
rimtas pavojus. Vokiečiai 

fronte 
prarado 3,500 kareivių.

Berlin. Naciai sako, kad 
jų artilerija nutildžius ka- 
nuoles Kronštadte, sovieti
nio laivyno stovykloj, ne- per dieną šiame 
toli Leningrado.

*



Antras puslapis
-

Trečiadienis, Spalių 29, 1941
g.-'.1-1 T1 , .......... įĮ.į "■■■Į'.g'ljflitf" ' ■!

JAISV® Kas Fra Tas, Kuris Mus 
Vadina Niekšais?

0 Kaip Apie Antrą Frontą?
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED By 

The Laisve, Inc.
Every day except Sunday
Established April 5, 1911

<27 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
TeL Stagg 2-3878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gašlūnas
Editor Roy Miza-rą

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year _________ $6.00
United States, six months_______$3.25
Brooklyn, N. Y., per year_______$6.50
Brooklyn, N. Y.» six months_____$3.50
Foreign countries, per year ______$8.00
Foreign countries, six months ____ $4.00
Canada and Brazil, per year _____ $6.00
Canada and Brazil, six months___$3.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

‘"Pamirškit Suomiją...”
Žymus amerikietis, Alexander Wool- 

cott, šiuo metu yra Londone. Jis dažnai 
kalba per radiją į amerikiečius apie sa
vo patyrimus Anglijoje. Pereitą sekma
dienį Mr. Woolcott sakė (per CBS), kad 
jis kalbėjosi su žymiuoju anglų rašytoju 
H. G. Wells, pas šį amerikietis svečiavo
si. Atsiskirdamas su Wellsu, Mr. Wool
cott paklausė jo, ką jis nori pasakyti 
amerikiečiams. Anglų autorius prašė pa
sakyti amerikiečiams, kad jie pamirštų 
Suomiją.

Matyt, šiais keliais žodžiais rašytojas 
nori pabrėžti, kad visoki dėl Suomijos 
sielojimaisi (suomių-sovietų karo metu), 
visoki prisiminimai apie tąjį kraštą turi 
būti pamiršti. Suomija apgavo tūlus nai
vius amerikiečius. Pastarieji manė Suo
miją esant iš tikrųjų demokratiška, iš 
tikrųjų nuskriausta, bet šiuo metu kiek
vienam turėtų būti aišku, kad taip nėra: 
Suomija yra plėšikų nacių talkininkė.

Wellsas taigi nori, kad Suomija bū
tų pamiršta ir kad būtų pradėta daugiau 
rūpintis visokia pagalba Sovietų Sąjun
gai, kovojančiai su žmonijos nepriete- 
lium Hitleriu.

Surįžo “PM” Redaktorius.
Šiomis dienomis sugrįžo niūjorkiškio 

dienraščio “PM” redaktorius Ralph In
gersoll.‘Jis lankėsi Chinijoj ir Sovietų 
Sąjungoj. Sovietuose Mr. Ingersoll išbu
vo šešias savaites. Keliais mėnesiais 
prieš tai tas pats “PM” redaktorius buvo 
nuvykęs Londonan tyrinėti padėtį An
glijoje.

Grįžęs namon Mr. Ingersoll pradėjo 
rašyti savo laikraščiuose įspūdžius iš 
Sovietų Sąjungos, iš Maskvos. Jis pabrė
žia, kad Sovietai gali atsilaikyti prieš 
Hitlerį, kad jie numato ilgą karą ir jam 
ruošiasi, nepaisant laikinų pralaimėjimų. 
Dėl Maskvos, Mr. Ingersoll mano, kad, 
jei vokiečiai ją paimtų, tai jie už tai tu
rėtų užmokėti negirdėtai aukštą kainą
— turtu ir žmonių gyvybėmis. Didesnio 
pavojaus Sovietams šiuo metu sudaro 
nacių šturmavojimas Pietiniame fronte
— Ukrainoje.

Sovietų raudonarmiečiai ir visi žmo
nės yra griežtai nusistatę karą laimėti. 
Visi pilni pasirįžimo. Joki sunkumai jų 
pasirįžimo nepakerta.

'Raudonarmiečiai gerai aprengti, pa
valgydinti ir turi užtenkamai amunici
jos. Viskas, ko vokiečiai daugiau turi ne
gu rusai, yra tankai ir orlaiviai. Ir dėlto, 
sako redaktorius, vokiečiai pasiekė lai
mėjimų.

Daugybę fabrikų Sovietai perkelia į 
rytus ir į piet-rytus, už Uralo kalnų. Ten 
jie bus paleisti darban karo frofttui ap- 
'rūpinti.

Mr. Ingersoll turėjo pasikalbėjimų su 
Sovietijos piliečiais — žymesniais ir pa
prastesniais. Jis buvo priimtas ir Krem
liuje; matėsi su Stalinu. Apie tą viską 
jis mano parašyti savo laikraščiui.

Pereito penktadienio laidoje “Vilnis” 
rašo:

“Naujienos” (Nr. 248) jau sakosi sto
ją už pagelbos teikimą kovotojams prieš 
įitlerizmą, “neišimant ir Sovietų Sąjun
gai.”

“O taip! Buvo vienas straipsnis “Nau
jienose”, kad Rusijai galima -siųsti... 
pančiakų.

“Tai buvo chuliganiškas pasityčioji
mas iš žmonių, kurie taip kovoja prieš 
hitlerizmą, kaip niekas pirmiau nekovo
jo.

“Bet ir pančiakas siunčiant, to laikraš
čio redaktorius dar reikalavo statyti 
Sovietų valdžiai tam tikras išlygas.

“Kuomet diena iš dienos blevyzgojama 
prieš Sovietus, blevyzgojama tikru fašis
tiniu įtūžimu (Hitleris bombom, o Gri
gaitis liežuviu), tai kaip gi galima ir no
rėt, kad jie pasiųstų bent porą pančiakų.

“Tame ir yra naujienihių bendras 
frontas su hitlerininkais, kad ir vieni ir 
kiti , skaito komunistus savo mirtinais 
priešais. Ancevičiaus propaganda yra 
produktas tų “bendrų idėjų.”

“ ‘Laisvės’ redaktorių už tų ir kitų 
faktų nurodymą p. Grigaitis išvadino 
“žemiausios rūšies niekšu.”

“Tas labai patiko Chicagos jėzuitų 
laikraščio ponams, apie kuriuos tas pats 
Grigaitis anuomet pasakė, kad jie “nėra 
nei krikščionys nei demokratai.”

“Kas pavadino d. Mizarą niekšu? Ogi 
politinis šarlatanas, kuris pats prisipa
žino talpinęs savo laikrašty melus iš hit
lerinės spaudos, leidžiamos Lietuvoje.”

Mažiau Automobilių, Mažiau 
Grožio.

Sekamais metais Amerikoje automo
bilių gamyba įsakyta sumažinti mažiau
siai 50 nuoš. šių metų gamybos. Galimas 
daiktas, kad vėliau bus dar toliau nueita 
mažinime automobilių gamybos. Ne tik 
automobiliai bus paliesti; bus paliesta ir 
visa eilė kitų naudojimui reikmenų, ga
minamų iš tų metalų, kurie būtinai rei
kalingi apsigynimo pramonei.

Automobiliai ne tik skaičiumi suma
žės; jie bus “supaprastinti’*, bus išimtas 
iš jų chromijumas ir todėl tam tikros jų 
dalys nežvilgės taip, kaip žvilga iki šiol 
gamintųjų.

Kiekvienas metalas, kurio yra mažiau, 
bet kuris reikalingas apsigynimo reika
lams, bus išimtas iš naudojamųjų pro
duktų gamybos. Taigi jau ir šis faktas 
parodo, kad amerikiečiai nemažai turės 
pasiaukoti apsigynimo reikalams. Be 
abejo, daug, daug daiktų už pusės metų 
ar už metų nebus galima gauti, nors jie 
žmonėms būtų labai reikalingi.

Viskas aukojama apsigynimo pramo
nei. Viskas orlaiviams — bomberiams, 
viskas tankams, šautuvams; viskas tam, 
kad sumušti, sunaikinti Hitlerį ir jo na
ciškas jėgas!

Jei Amerika ir visi demokratiniai 
kraštai būtų stoję prieš fašizmą tuojau, 
kai jis iškėlė galvą tarptautinėje areno
je, tai jis būtų buvęs šiandien jau palai
dotas ir to pasiaukojimo*nereikėtų dary
ti.

Reikia ir tas žinoti, kad šis pasiauko
jimas turės vis didėti tol; kol hitlerizmas 
bus sunaikintas. Todėl, kad juo greičiau 
su hitlerizmu būtų galima apsidirbti, 
Amerikos žmonės turi daryti viską, kad 
hitlerizmas būtų sunaikintas kaip galima 
greičiausiai, šiandien, kai didžiausios 
Hitlerio jėgos mušasi rytuose, tai Angli
ja turėtų atidaryti frontą vakarų Euro
poje, o Amerika — imtis griežčiausių 
priemonių paremti prieš Hitlerį kovo
jančias šalis; paremt visokeriausiomis 
priemonėmis. Tuomet greičiau užsibaig
tų Europos žmonių kentėjimai ir Ameri
koje pasinaikintų visoki žmonėms ap
sunkinimai.

Laikraštis “The Canadian 
Tribune” kritikuoja tuos, 
kurie priešinasi antrojo 
fronto atidarymui. Čia mes 
paduodame tąjį straipsnį. 
Vertimas į lietuvių kalbą 
“Liaudies Balso”:

O kaip apie antrą fron
tą? Ką galima pasakyti 
apie motyvus tų, kurie prie
šinasi atidarymui vakari
nio fronto pamatuodami 
tuo, kad “mes dar neprisi
rengę?” Visa vakarinė Eu
ropa laikoma vienos dešim
tosios nacių armijos dalies, 
o ši dešimtoji dalis yra su
daryta vyriausiai iš divizi
jų senesnių, jaunuolių ir 
frontui netinkamų vyrų. 
Tikroji vokiečių karo maši
na yra už šimtų mylių, įsi
vėlusi į didžiausią kovą su 
Raudonąja Armija.

t

Mes galime pažymėti, kad 
tie, kurie sako, jog “mes 
dar neprisirengę,” yra tie 
patys, kurie visuomet buvo 
prieš Sovietus, kurie kurstė 
ir rėmė 'Muncheno išdavys
tę. Pirm Hitlerio atakos ant 
Sovietų Sąjungos, nekurie 
iš tų “mes dar neprisiren
gę” redaktorių puolė ant 
Europos pavieniai kas an
tra diena, o dabar jau sako, 
kad negalima.

Bet jeigu nebus tas pada-

Šį apatija buvo dalinai 
apgalėta tos inspiracijos, 
kurią kanadiečiai gavo iš 
pagalbos, duodamos Brita
nijos žmonėms narsioj jų 
kovoj, kad apsisaugoti nuo 
invazijos ir išlaikyti savo 
nepriklausomybę. Bet ji dar 
laikosi, kaip praeities nepa
sitikėjimo palaikas.

Bet dabar — sprendžia
moj valandoj — kanadiečiai 
turi kovoti prieš įtakas, ku
rios norėtų palaikyti kovo
jantį frontą tolimu. Vyriau
sybė atliko visą eilę žygių 
sumažinimui to plyšio, su- 
j u n gimui Kanados su 
sprendžiama kova, bet dar 
neatliko užtektinai suvirini
mui grandies tarp mūsų ka
riškų pastangų ir fronto, 
kur sprendžiama, ar mes 
gyvensime, ar mirsime.

Savo kalboje Mansion 
Rūmuose, ponas Mackenzie 
net neprisiminė apie vokie
čių ataką ant Sovietų Są
jungos — matomai karas 
buvo kur nors kitur, o ne 
ten, kur devynios dešimto
sios vokiečių armijos muša
si su mūsų sovietiniais są
jungininkais. Yra tokių mi- 
nisterių ir kitų, kurie kalba 
apie karą taip, lyg jis būtų 
kur nors ant Marso, tik

retkarčiais, rasi pripuoli- 
mai, prisimindami apie ar
miją ir žmones, kurių ran
kos pirmą sykį užduoda 
skaudžius smūgius nazių 
karo mašinai.

Kaip tokiose apystovose 
nebus apatijos?

Tarp mūsų karo pastan
gų ir kovojančio fronto tu
ri būti gyvas ryšys. Baisus, 
tuojautinis pavojus Kana
dai turi būti išaiškintas. 
Mes turime išvystyti tauti
nį karo frontą stiprinimui 
to ryšio taip, kad kasdieni
nis mūsų gyvenimas pradė
tų mušti sutartinai su ei
nančia kova fronte.

Kanados darbininkai vi
sose kariškos gamybos įmo
nėse dabar pradeda jausti, 
kad jie yra dalimi tos kovos 
fronto. Jauni vyrai Kana
doje, kurie tinkami armijai, 
dabar pradeda jausti, kad 
jie yra reikalingi valdymui 
įrankių kovos fronte prieš 
didžiausį pavojų, kokio 
žmonija niekad nematė.

Pro gresyvės Kanados 
žmonių masės turi numesti 
į šalį tą apatiją, pagimdy
tą praeities išdavysčių, pra
laimėjimų ir humiliacijų, ir 
sudaužyti visas kliūtis taip, 
kad mūsų karo pastangos 
plaukte plauktų linkui ko
vos fronto, kur mūsų ir vi
sos žmonijos likimas yra 
sprendžiamas.

Grand Rapids, Mich.
20 LIETUVIŲ “PUBLIKA” 

KLAUSĖSI SMETONOS

Lietuviai Nei Svetainės Neda
vė “Tautos Vadui”

Spalių 19 dieną čia kalbėjo, 
ar teisingiaus pasakius, skaitė 
kieno tai parašytą raštą, An
tanas Smetona. Nors čia ran
dasi trys lietuvių svetainės, 
bet smetonininkai negavo nei 
vienos. Tad susimetė į vieną 
baptistų bažnyčią. Jų kunigas

ir pirmininkavo ' prakalbose.”
Publikos buvo apie šimtas 

— 80 tos bažnyčios parapijo- 
nų ir apie 20 lietuvių. Skaitė 
“tautos vadas” angliškai ir la
bai nuobodžiai, mažai kam 
suprantamai. Lietuviams, ku
rie ir patys nesenai pramoko
me anglų kalbos ir žinome 
Lietuvos istoriją, dar šiaip 
taip. Bet amerikiečiai baptis
tai tai tikrai nesuprato, ką p. 
Smetona norėjo jiems išaiškin
ti.

Vieną dalyką Smetona pa
sakė kaip reikia ir tame jis 
neprasilenkė su teisybe, bū

tent. kad: “Niekas negali pa
stoviai pasilaikyti, kas remiasi, 
brutališka jėga.” Tą tai ir jis 
pats patyrė, kaip turėjo neš
dintis iš Lietuvos.

Užbaigus “prakalbą” pirmi
ninkaująs kunigas paprašė 
statyti kalbėtojui klausimus. 
Kas tai paklausė Smetonos, ko
kis esąs skirtumas tarpe Hit
lerio ir Stalino? Jis tik pamo
sikavo rankom ir atsakė — 
“nežinau.” Pats kunigas klau
sė, kiek Amerikoj yra lietuvių, 
čiagimių ir ateivių ? Ir į tą at
sakė — “nežinau.”

Kaip atrodo, Grand Rapidse

ryta dabar, tai nebus gali
ma padaryti niekados. Tai 
bus kriminališka paikystė, 
išdavimas žmonijos, jeigu 
plati, silpnai laikoma užka
riautos Europos teritorija 
nebus užpulta dabar, kada 
Raudonoji Armija laiko sa
vo replėse devynias dešim
tąsias Hitlerio divizijų. Ka
nados žmonės ir Kanados 
armija reikalauja invazijos. 
Jie turi priversti vykdyti 
reikalavimus.

Visų mūsų karo pastan
gų obalsiu dabar turi būti: 
“Viskas dėl kovos fronto 
Sovietų Sąjungoj ir dėl ati
darymo antro kovos fron
to.”

Toks slaptažodis užtai
sys paralyžiuojantį plyšį 
tarp mūsų kariškų pastan
gų ir kovos fronto, ir pakels 
mūsų karo pastangas iki 
aukštumų galingos, tauti
nės krusados prieš nacizmo 
baisūną.

Toks slaptažodis praša
lins apatiją, kuri užgožėjus 
kariškas mūsų pastangas. 
Ji egzistavo, kada kovojan
tis frontas buvo Ispanijoj, 
kada kanadiečiai, nuvykę 
ginti respublikoniškos vyr- 
riausybės, buvo vadinami 
kriminalistais, kada ispa
niškiems mūsų sąjunginin
kams ginklai buvo užginti, 
bet siunčiami fašistiniams 
mūsų priešams.

Ta apatija smarkiai išsi
vystė laike vadinamo “pho
ny” karo, kada karo reik
menys buvo siunčiamos fa
šistiniam Manerheimui, su 
viltimi pasukti karą į kitą 
pusę. Ji padidėjo, kuomet 
fašistiniams Vichy kapitu- 
liatoriams buvo reiškiama 
simpatija ir net garbinami, 
ir kada kanadiečiai matė 
savo produktus gabenant į 
Japoniją panaudojimui dėl 
Kinijos žmonių gyvybių 
naikinimo.

smetonininkų nebeliko. Ir bu
vusieji .jo rėmėjai atsižadėjo 
savo “tautos vado.” Lietuviai 
netik svetainės nedavė, bet ir 
prakalbų jam nerengė. Maty
ti paties Bačiūno paduota 
trumpa žinutė apie Smetonos 
atvykimą tilpo vietos laikraš
čiuose šeštadienį, o ant ryto
jaus jis pats savo automobi- 
liurn ir atvežė “kalbėtoją.”

—Korespondentas.

Kaip Buvo Pasimota Pasitikti 
Naujus Mokslo Metus 

Laisvoje Lietuvoje
Nuo Red. čia talpinamas pavasarį, tuoj reikalinga pra- 

straipsnis yra paimtas iš “Tie- dėti remontas. Jei tasai dar
sos” šių metų birželio 12 die
nos. Tai buvo tik pora sa
vaičių prieš nacių įsiveržimą 
Lietuvon. Jis parodo, kaip 
laisva Lietuva rūpinosi moks
lo ir mokyklos reikalais, švie
timu ir auklėjimu savo jauni
mo.

bas bus delsiamas, įvyks ne- 
pataistomas mokslo metų truk
dymas. Jau dabar mokyklos 
vedėjai ar direktoriai, mokyk-

Jau vyksta keliamieji ir bai
giamieji egzaminai. Nesu
skubsime apsidairyti, kai in
tensyvaus darbo laikas baigsis 
ir pakriks ilsėtis ne tik moks
leiviai, bet ir mokytojai. To
dėl dabar kaip tik laikas su
sirūpinti visu tuo, kas liečia 
ateinančius mokslo metus, kas 
liečia pasirengimą tikram dar
bui, kokio reikalauja socialisti
nės mokyklos esmė, kokio tikisi 
iš mūsų darbo visuomenė, parti
ja ir vyriausybė.

Mes, mokyklų darbininkai, 
neprivalome ir neturime ap
vilti tų, kurie mumis pasiti
ki. Turime kitais metais taip 
organizuoti ir vykdyti darbą, 
kad nebūtų jokių sutrukdymų, 
kad nei viena valanda, tam 
darbui skirta, niekais nenuei
tų. Anksčiau išėjus programą 
ar bendrai turint didesnę lai
ko atsargą, bus galima labiau 
pagilinti kursą, sustoti plačiau 
ties tais programos klausimais, 
kurie labiau sudomina moks
leivius, arba ne taip jau leng
vai jaunuoliams įkandami, 
sunkiau atmenami. Tik tuo at
veju ir mes galėsime pakelti 
savo darbo našumą!

Kas gi reikalinga vasaros 
metu atlikti, kad nesugaištu- 
me nei vienos mokslo valan
dos?

Čia statomi įvairiausi reika
lavimai, liečią ne tik mokyto
jus, bet ir švietimo vadovybę 
ir švietimo skyrius, ir pačius 
vykdomuosius komitetus ir 
tas visuomenines organizaci
jas, kurios glaudžiai bendra
darbiauja su mokykla. • • * »

Paliesiu tų klausimų tiktai 
stambesniuosius.

Pirmiausia, kuro ir mokyk
lų remonto klausimas. Kad 
remontas būtų atliktas laiku, 
t.y. prieš prasidedant rudens 
egzaminams, prieš 20 rug
pjūčio, reikalinga jį tuč tuo
jau pradėti.. Kiekvienoje mo
kykloje, vos pasibaigus darbui

los komitetų padedami, turi 
tiksliai numatyti remontuoti
nus objektus, o švietimo sky
riai turėtų ko greičiau visai 
konkrečiai painformuoti mo
kyklų vedėjus kas, kokia tvar
ka ir iš kokių pozicijų atliks 
remontą ir kas prižiūrės tą 
darbą. Ligi šiol jokių instruk
cijų tuo klausimu mokyklose 
negauta, o yra mokyklų, ku
rios jau 15 birželio galėtų būti 
pradėtos remontuoti, čia tai 
jau tikrai nieko nepakenks, 
jei darbas bus baigtas visu 
mėnesiu anksčiau!

Toliau seka mokyklų aprū
pinimas kuru. Yra sakoma: 
“Ne laikas kurtus lakinti, kai 
reikia joti medžioti!” Ligi šiai 
dienai neaišku, kaip ir kas mo
kykloms pristatys kurą? Ku
ras turėtų būti tuoj gabena
mas į mokyklų kiemus. Malkos 
turi būti sukirstos, sukrautos 
į stirtas, į sandėlius ir kūreni
mo metui būti sausos. Tik ta
da įmanoma kuro ekonomija. 
Negi kūrensi vandenyje įtū
žusias, įšalusias malkas. Ly
giai taip pat turėtų būti pa
sirūpinta ir anglių ir durpių. 
Rudenį reikės gabenti kurą į 
kiekvieną namą ir butą, sun
kiau bus su transportu; mo
kymui vykstant, sunkiau yra 
ir su malkų priėmimu ir jų 
sutvarkymu. Mokyklos jau 
dabar turi tuščius sandelius, 
bet nežinia, kas ir kada at
gabens malkų ? Ar turi jas už
sisakyti kuro treste patys mo
kyklų vedėjai, ar švietimo 
skyrius, ar vykdomasis komite
tas pristatys'? Jokių instrukci
jų mokyklos tuo klausimu dar 
nėra gavusios, nors iš jų pu
sės susirūpinta tuo klausimu. 
Suminėtieji du klausimai tu
rėtų būti švietimo skyrių in
tensyviai tvarkomi.

Trečias klausimas, vadovė
liai. Prasidėjus naujiems 
mokslo metams, moksleiviai 
turėtų gauti visus vadovėlius, 
kad nereikėtų konspektuoti 
pamokas, jas užrašinėjant, 
mokytojui diktuojant. Nes ki
taip tenka eiti kursą vėžio 
žingsniais, ir tuomet mokyto

jas negali nei vieno dėstomo
jo klausimo giliau nušviesti, 
geriau pailiustruoti. Laiku ga
vus vadovėlių ir visų kitų 
mokslo priemonių, tikrai bus 
galima pasiekti daug gražes
nių pažangumo rezultatų. Ma
nau, kad verta ir Lietuvos res
publikos mokyklose, sekant 
kitų respublikų mokyklų pa
vyzdžiu, organizuotai supirkti 
iš moksleivių jiems jau atlie
kamus, bet rudenį mokslei
viams reikalingus vadovėlius 
ir juos gerai suremontuoti, 
kad jais būtų galima rudenį 
kuo plačiau aprūpinti naujus 
moksleivius. Visos Sąjungos 
mokykloms (pradžios ir vidu
rinėms) reikės 40 milijonų va
dovėlių. Sunku tokį milžiniš
ką jų skaičių laiku atspaus
dinti, ir mokyklos bent šiek 
tiek privalo pagelbėti, organi
zuodamos senų vadovėlių su
pirkimą. Šį darbą organizuo
jant, nereikėtų užmiršti ir pe
dagoginių sumetimų : galima 
pirkti tik tokius vadovėlius, 
kurie nėra per daug sunešio
ti, kuriuos galima be didelio 
vargo gerai atnaujinti, bet 
neleistina, kad mokykla rude
nį moksleivius ar jų dalį (kad 
ir mažutę—vis vien) aprūpin
tų purvinais, sudraskytais, iš
braižytais vadovėliais, kuriem 
dar ir vieno kito puslapio 
trūksta. Pedagoginė žala čia 
jau per daug aiški, tad pla
čiau apie tai nekalbėsiu.

Ko tikisi mokyklos kitus 
mokslo metus iš visuomenės?

Pirmiausia, kad visuomenės 
organizacijos planuotų savo 
darbą taip, kad nieku būdu 
neatitrauktų iš” pamokų moks
leivių aktyvistų. Moksleivių 
visuomeninėj veikloj dalyva
vimas tėra galimas tik laisvu 
nuo pamokų metu. Atrodo, kad 
to laiko po pamokų visai turė
tų pakakti ir visuomeniniam 
darbui dirbti ir pamokoms 
parengti. Juk neleidžiama .jo
kiam darbininkui pasitraukti 
darbo metu nuo darbo, nes tuo 
būdu būtų ardomas visas ūki
nis planas, o juk moksleivis 
taip pat turi vykdyti savąjį 
darbo planą, kuris ne mažiau 
svarbus mūsų didžiajai tėvy
nei, kaip ir kuris kitas.

Dar viena labai svarbu,— 
toksai aktyviųjų moksleivių 
kad ir ne per daug dažnas 
atitraukimas iš pamokų jiems 
patiems, jų pažangumui, nei
giamai atsiliepia ir stumia 
juos metus mokslą, organiza
cinį darbą dirbti.

^Labai būtų džiūgu, kad at
einančiais mokslo metais būtų 
artimesni ryšiai tarp mokyk
lų ir jas šefuojančių fabrikų, 
įmonių bei organizacijų. Rei
kėtų šitą klausimą plačiau 
spaudoje panagrinėti, tiksles
nių nurodymų suteikti.

Dabar belieka pakalbėti 
“pro domo sua,” t.y. apie pa
čius mokytojus. Ką mes, mo
kytojai, turime atlikti per va
sarą, kad pateisintume į mus 
nukreiptas viltis?

Suprantamas dalykas, pir
miausia turėtume suplanuoti 
savo atostogas taip, kad būtų 
laiko ir pailsėti, naujų jėgų 
darbui pasisemti, bet taip pat 
ir padirbėti, atliekant paruo
šiamuosius uždavinius. Labai

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Vyskupas Ronald Owen Hall, 
iš Hong Kong, attvykęs Ame
rikon padėti chiniečiams, ko
vojantiems prieš Japonijos im
perialistus.
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L AIS V fi Trečias puslapis

Spalių I mą prasidėjo “Laisvės” vajus 
gavimui naujų skaitytojų. Kviečiame tal
kon visas veteranes vajininkes. Taipgi 
prašome visas skaitytojas gauti nors po 
vieną naują skaitytoją savo dienraščiui.

Spalių mėnesį prasidėjo Amerikos lie
tuvių moterų spaudos Sidabrinio Jubilė- 
jaus metai ir išėjo iš spaudos Moterų Bal
sas. Užsisakykite platinimui, taipgi su- 
rengkite moterų vakarus-mitingus.

\________________________________________ ___________________________________

Moterų Balso Jau 
Sulaukėme

Jubilėjinis Moterų Balsas, 
puikus 68 puslapių žurnalas, 
jau pasiekė bendradarbes ir 
platintojas visose tose vietose, 
kur jis buvo iš anksto užsaky
tas.

žurnalas daro gerą įspūdį. 
Jau tik užmetus akį į jo viršelį 
ir pamačius jauną, modernišką 
moterį, vediną pasišokėjančią 
dukrytę ir nešiną jubilėjinį pa
partį pasiryžusiai žengiant į 
kalną, nežiūrint pavojingų ir 
sunkiai įkopiamų jo šlaitų, pa
mačius būrį moterų telkiantis ir 
skubinant paskui ją kartą jau 
pramintu ir aiškiai matomu ta
ku į tolimas, bet užmatomas 
aukštumas užintriguoja pažiūrė
ti, ko tos moterys siekia.

Viršelį piešė jaunuolė Albina 
Debsiūtė, seniai žinomos brook- 
lynietės veikėjos, LLD Centro 
iždininkės Onos Debsienės vien
turtė duktė.

Ne ji viena iš jaunųjų daly
vauja žurnalo išleidime. Randa
me bendradarbiaujant raštais 
kelias iš amerikinės, čion gimu
sių gentkartės merginas-mote- 
ris: Evą T. Mizarienę, Elzbietą 
Baranauskas, Stephanie Masy- 
tę, Oną Stelmokaitę, Suzaną 
Kazokytę, B. L. šalinaitę ir ki
tas.

Mūs Jubilėjinio Moterų Balso 
tūlos bendradarbės tebebuvo 
negimusios, kada išėjo pirmasis 
Moterų Balsas 1916 metais. Ki
tos, anuomet buvusios organiza
ciniai jaunomis, dėka buvusiam 
Moterų Balsui, dėka moterų or
ganizacijai, buvę įtrauktos į pa
žangiųjų lietuvių judėjimą ir 
išaugo į veikėjas. Jos irgi gra
žiai prisidėjo prie jubilėjinio 
Moterų Balso išleidimo ir pra
turtinimo raštais — vienos 
straipsniais, kitos vaizdeliais, 
dar kitos vaizdžiais aprašymais 
savo kolonijos moterų darbuo
tės, o tūlos prisiminimais iš 
moterų organizacijos ir laik
raščio kūrimosi laikų.

Iš buvusių ankstybųjų orga
nizacijos ir moterų laikraščio 
kūrėjų ir auklėtojų vyriausi 
darbą prie jubilėjinio Moterų 
Balso — suredagavimą — atli
ko K. Petrikienė. Gi vidurvaka- 
riuos mobilizacijos darbą, aksti- 
nimą rašyti, teikti paveikslų ir 
aukų gražiai pravedė jaunesnės 
kartos gabi ir darbšti veikėja 
Julija Skeberdytė, chicagietė. 
Jos, apart mobilizacijos kitų, ir 
pačios teikė daug raštų. *

Iš ankstybesniųjų darbuotojų 
Moterų Balse taipgi rašo O.

Garšinskienė, K. Ketura.kienė, 
0. Remeikienė, 0. Girnienė, A. 
Jurevičienė, K. Mugianienė, E. 
Simans, M. Janonienė, J. Sti- 
gienė, 0. Jokubauskienė ir eilė 
kitų rašančių po savo vardu, 
kitos po slapyvardžiais, kaip 
Vargo Duktė, Butniunietė, Naš
laitė ir .kitos. Dalyvauja ir vė
liau atėjusios judėjiman mote
rys.

Bent pora vyrų nepaskūpėjo 
(o gal tik išdrįso rizikuoti į 
moterų laikraštį) raštų, tai 
prof. Vytautas Bacevičius, da
vęs išsamų straipsnį apie mo
terų rolę kultūros kėlime, ir po
etas St. Jasilionis parašęs eilių.

Duodant užpelnyto kredito 
Chicagos su apylinkėmis, Nau
josios Anglijos, Binghamtono 
ir .kitų tūlų kolonijų moterims 
už atžymėjimą savo kolonijos 
ankstybosios moterų veiklos, 
tenka pastebėti, jog ir daug kur 
kitur buvo pavyzdinga moterų 
veikla, tačiau ji neatžymėta, ka
dangi ten dabar nėra moterų 
veiklos.

Tas pats galima pasakyti ir 
apie užsakymus žurnalo plati
nimui. Kur veikia moterų gru
pės, ten puikiai pasirodė, kur to 
nėra, ten atsiliepimas buvo silp
nesnis. O dar yra šian ten li
kę ir tokių .kolonijų, kurios dar 
nepasirūpino teikti savo koloni
jos1 moterims to puikaus žurna
lo.

Ta padėtis ir vėl priverčia 
mus pakartoti reikalą steigti vi
sur moterų kliubus, kuopų sky
rius ar grupes. Steigti ką nors, 
kad moterų organizavimas ir 
švietimas nebūtų apleistas. Gy
vename, draugės ir draugai, 
perdaug svarbiais laikais, kad 
išgalėtume mases moterų palikti 
be literatūros arba fašistinių - 
smetoninių - hitlerinių elementų 
malonei, šiais laikais kiekvienas 
abėcėlę pažįstantis žmogus ką 
nors skaito. Neduodame gero, 
skaito prastą raštą.

Laukiame, kad ir nedaspėju- 
sios su pirmosiomis kolonijos 
užsisakys ir paskleis savo ko
lonijoj Moterų Balso, kuris. 
lengvai platinasi, įdomiai skai
tosi, teikia labai daug informa
cijų ir yra dideliu akstinu mote
rims į organizaciją ir apšvietą.

Užsakymus reikįa adresuoti: 
Moterų Balsas, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Užsisakant nemažiau 10 ko
pijų platintojams duodama po 
15c. kopija. Atskiros kopijos 
kaina 25c. S. S.

“Birmingham Post” reporteriai buvo išėję į streiką. Jie priklauso prie Laikrašti
ninkų Gildijos. Ir štai gildijistė Josephine Patnickiutė atvyko iš Miami,/Florida, pa
dėti pikietuoti “Birmingham Post.” Ten susipažino su gildijistų lokalo prezidentu 
Harold Helfer ir. . . apsivedė.

Lietuvaitės Mezgėjos 
Puikiai Darbuojasi

Detroit, Mich.
Spalių 18 d. Moterų Pažan

gos Kliubas surengė grybų va
karienę Draugijų Svet., 4097 
Porter St.

Pelnas nuo vakarienės buvo 
skiriamas Sovietų Sąjungos 
medikalei pagelbai. Įžangos ti- 
kietai iš kalno parsidavė po 55 
centus, prie durų 65c. Turint 
omenyj kylančias kainas ant 
maisto dalykų, tai įžanga turė
jo būti brangėsnė.

Jau pora desetkų metų kaip 
gyvenu Detroite ir teko daly
vauti daugelyje balių bei vaka
rienių, bet niekuomet pirmiau 
neteko būti tokioj kuklioj, 
draugiškoj ir su skaitlinga pub
lika vakarienėj, kaip pastaroji.

Užkandžiai buvo pagaminti 
skanūs ir įvairūs, o jau gardu
mėlis tų grybų, Valgyk ir norėk! 
Tai vis dėka mūsų kliubiečių 
moterų pasidarbavimui.

Stalų sudėtis V raidės pa
vidale, kas reiškė pergalę. Pub
likos galėjo būti apie trys šim
tai. Vakarienės pirmininkė drg. 
U. Litvinienė pakviečia publiką 
prie stalų užkandžiauti ir pasa
ko atatinkamą prakalbėlę. Pas
kiau perstato kalbėti drg. Kra- 
kaitienę. Drg. Krakajitienė pla- 
čiaus apibūdina TVl. P. Kliubo 
darbuotę ir jo reikšmę.

Užbaigus drg. Krakaitienei 
kalbėti, pakviečiama viešnia iš 
Chicagos, drg. Jonikienė. Dar 
perstatoma kalbėti mūsų nenu
ilstantis darbuotojas P. Jočio-

nis. Paskutiniu kalbėtojų per
statomas visų gerbiamas Dr. 
Palevičius.

Po prakalbų vakaro pirminin
kė drg. Litvinienė dar atsikrei
pia į publiką su džiugiu prane
šimu, pareikšdama, kad drg. 
Prapiestis įteikė $10 auką dėl 
Sov. Sąjungos med. pagalbos ir 
įnešė sumanymą, kad būtų lais
vas sudėjimas daugiau aukų 
tam brangiam /tikslui.

Drg. Prapiesčio sumanymas 
sutiktas visų širdingu delnų 
plojimu ir į trumpą laiką suke
liama apie šimtas dolerių.

Garbė tau drg. Prapiesti! Ne 
tik pats aukoj i stambią au
ką, bet ir kitus paskatinai au
koti.

Kadangi aš neturiu aukotojų 
sąrašo, tad ir negaliu paskelbti, 
kiek kuris aukavo“. Manau, tuom 
pasirūpins komitetas.

Ypatingai dabartiniu laiku 
yra svarbiausia užduotis, tai au
kų rinkimas. Niekam kitam pa
saulyj mes taip negalime būt 
duosnūs savo aukomis, kaip 
tiems vyrams ir moterims, So
vietų Sąjungos piliečiams, ku
rie petys-petin stoja ir kaunasi 
su gruobuonio Hitlerio gaujo
mis.

A. žilinsimas.

Moterų Nacionalėj Parodoj, 
New Yorke, yra tokia maši
na, kurion supylus užsiregis
travusių svečių kortas suskirs
to ir surokuoja sulyg to, iš 
kur jie atvykę ir ko atvykę. 
Mašiną operuoja merginos.

Binghamton, N. Y.
Iš Moterų Skyriaus Jubilėjinės 

Vakarienės
LLD 20 kuopos Moterų Sky

rius turėjo surengęs vakarienę 
atžymėjimui 25 metų sukakties 
nuo pradėjimo leisti Amerikos 
lietuvių moterų žurnalo “Mo
terų Balso.”

Apart skaniai pagamintos 
vakarienės, turėta ir trumpa 
programa. Vakaro pirm. drg. O. 
Girnienė trumpai papasakojo 
apie vietos moterų darbuotę per 
tą 25 metų laikotarpį ir kvietė 
tas moteris, kurios dar nepri
klauso prie Moterų Skyriaus, 
kad prisirašytų prie jo. Po jos 
trumpos kalbos sekė armonistė 
jauna mergaitė D. Lasko, kuri 
griežė solo ir savo išsilavinimu 
pilnai patenkino susirinkusią 
publiką. Paskiau mūs jaunuolė 
drg. H. Pine trumpoje sutrau
koje išsireiškė savo mintis apie 
moterų veikimą, prisimindama, 
kad ji augo sykiu su vietos lie
tuvių moterų judėjimu. Priminė 
ir tą, kad poros mėnesių laiko
tarpyje likosi suorganizuota dvi 
moterų organizacijos, būtent 
Liaudies Choras ir jaunų mer
gaičių grupė Lambda Delta Sig
ma sorority, kas įrodo, kad vie
tos moterys plečia savo veikimą 
prie kiekvienos progos. Po jos 
trumpos prakalbėlės Liaudies 
Choras padainavo tris daineles, 
kurios visiems patiko.

Reikia pasakyti tai, kad Liau- 
Tąsa ant 4-to pusi.)

Jau pirmiau buvo rašyta, jog 
moterų kliubų, įvairių kitų or
ganizacijų bei grupių mezgėjos, 
o taip pat ir niekur nepriklau
sančios moterys-merginos ėmė
si mėgsti vilnonius megstinius- 
svederius, kojines, kad tais dra
bužiais apdovanoti Sovietų Są
jungos didvyriškus kovotojus 
prieš fašizmą.

Raudonojoj Armijoj, kaip ži
nia, kariauja ir keli desėtkai 
tūkstančių lietuvių raudonar
miečių.

Sovietų Sąjungoj taipgi ran
dasi desėtkai, o gal ir šimtai, 
tūkstančių lietuvių pabėgėlių 
nuo pabaisos Hitlerio, pasi
traukusių su Raudonąja Armija 
iš savo gimtojo krašto, kad iš
gelbėti savo gyvastį nuo hitle- 
rininkų-smetonininkų.

“Naujoji Gadynė”, kuriai 
norisi, kad visi anti-fašistai lie
tuviai būtų išžudyti, kad rau
donarmiečiai ir pabėgėliai nuo 
Hitlerio iššaltų, jeigu jau liko 
neišžudyti, savo gazietelkos nu
meryje 40-me, Stilsono veriamo
joj kolumnoj ant mezgėjų už
bliovė :

“Visos raudonos davatkėlės, 
nuo Atlantiko iki Pacifiko, su
skato mėgsti pančiakas Stalino 
armijai.”

Taip, ponuli, Stilsone, nors 
jums ir labai nepatinka, lietu
vės moterys tikrai suskato 
mėgsti tai armijai, nuo kurios 
pasisekimo priklausys Lietuvos 
atsikėlimas iš numirusių* Tai 
armijai, .kurioj yra (Įesėtkai 
tūkstančių geriausių Lietuvos 
sūnų. Tai armijai, dėka kurios 
didvyriškai kovai pakirtus Hit

lerio blitzkrygę šimtai tūkstan
čių lietuvių pabėgėlių nuo riau
mojančių Hitlerio žmogžudžių 
lig šiol teberanda savo gyvas
tims apsaugą ir prieglaudą So
viet! joj.

Vyresnėsės Brooklyn ietės mez
gėjos jau turi virš desėtko ga
tavų svederių ir stambų pluoš
tą kojinių. Ir daug didesnis 
skaičius dar yra mezgamų. Siū
lams sudėta virš $50. Mezgėjų 
komisija — Kazokytė, Andruš- 
kevičienė, Petrikienė — pareiš
kė džiaugsmą tokiu širdingu at
siliepimu.

Visų pasidarbusių vardus ko
misija paskelbs surinkus visas 
šio pirmojo mezgimo vajaus pa
sekmes.

Neužilgo Išsiųs Pirmą 
Siuntinį

Išvažiuodama Detroitan ir 
Chicagon, kur ji sakys prakal
bas spalių 28-tą ir spalių 29-tą, 
K. Petrikienė sakė, jog pirma
sis mezginių siuntinys ruošiama 
neužilgo išsiųsti. Turinčios jau 
gatavų mezginių prašomos pri- 
siųsti-priduoti.

Antrasis siuntinys bus ruo
šiamas išsiųsti apie Padėkų 
Dieną (Thanksgiving), kad pa
siektų dovanų gavėjus prieš 
žiemos šventes.

Mezgėjos prašomos prisegti 
po trumpą raštelį su savo var
du ir adresu. Mums užtikrina, 
kad rašteliai bus persiųsti sy
kiu su dovanomis jų gavėjams. 
Išlikusieji gyvais, be abejo, no
rės parašyti laiškutį rūpestin
gosioms* sesėms amerikietėms, 
nors darbu prisidėjusioms prie 
sumušimo fašizmo.

Jaunuolės Mezgėjos
Atsakydamos į moterų mez

gėjų pravardžiavimą “raudo
nom davatkėlėm,” pirmame po 
to įvykusiame savo susirinkime 
LDS jaunų merginų-moterų 
grupė gavo septynių iš vadovau
jančių narių pasižadėjimą nu- 
megsti po svederį. Tą pat vaka
rą visos pradėjo darbą. Po sve
derį pradėjo, Alda Orman, Adelė 
Pakali, Helen Zablackas, Elena 
ir Amelija Jeskevičiūtės, Mary 
Sincus, Helena Incas. Girdėta, 
kad tai dar ne viskas nuo 
brooklyniečių. Ir ateina žinių, 
jog darbuojasi ir kitur.

Koki Tie Mezginiai?
Jau buvo minėta seniau, ta

čiau parankumui dar pradedan
čių mėgsti pravartu priminti, 
jog daugiausia mezgama svede- 
riai be rankovių, per galvą už
sivelkami (slip-over), tabaka- 
vos (khaki—ištark “keki”) ar
ba tamsiai pilkos spalvos, taip
gi mezgama kojinės.

Vilnos, perkant dideliais kie
kiais, New Yorke gaunamos po 
44 ir 45c. gija, sverianti tris ir 
tris ketvirtadalius (3%) unci- 

I jų, geros rūšies (pure virgin 
wool, knitting worsted). Per
kant reikai žiūrėti svorio ir rū
šies, nes būna visokių rūšių, 
svorių ir kainų. Vietomis už to
kią pat giją reikalauja iki 48c. 
be taksų.

Mažesniam svederiui (size 
38) reikia apie pustrečios gijos, 
didesniam iki pusketvirtos.

Moterų Parodoj, New Yor
ke, yra ratelių, staklių ir ki
tokių moterų namų darbo 
įrankių, ant kurių ten pat mo
terys dirba.i

4Kanadiečiui Veikimas ir 
“Motery Balsas”

Kanados progresyvių lietuvių moterų veikimas, kaip 
ir bendras progresyvis judėjimas pas mus, palyginus 
su amerikiečiais, dar yra visai jaunas. Tik po-karinei 
emigracijai pradėjus plaukti, pradėta susirūpinti orga
nizuotis į progresyves organizącijas, o vėliau pereita į 
ALDLD kuopas, kurių eilėse iš karto buvo retenybė pa
matyti moterį. Kadangi, bendrai, progresyvis veikimas 
iš karto buvo silpnas, apimantis nedidelį skaičių lietu
vių, tai buvo sunku manyti apie atskirą moterų veikimą.

Tik vėliau aldiečių dedamomis pastangomis pradėta 
ne tik daugiau įtraukti į ALDLD pašalpines draugijas, 
bet jau buvo sutvertos atskiros LDSA kuopos tose kolo
nijose, kur buvo apsigyvenusių didesnis skaičius moterų.

Pradžia atskiram veikimui buvo gana sunki, nes jau
tėmės nesugebiančios vadovauti, nemokėsiančios pravesti 
darbus, o dar, iš kitos pusės, reikėjo kęsti baimę iš vyrų 
“atakos” ant mūsų, nes pas kai kuriuos iš jų buvo dar 
ta nuomonė, kad moteris laikyti daug žemiau už save ir 
todėl kartais tekdavo išgirsti panašių komplimentų: “Et, 
ką jūs, bobos, padarysite,” “Jūs ‘bobos’ nieko neišmano
te” ir p.

Nežiūrint visų sunkumų, mes dvasioje nenupuolėme, 
ypatingai kuomet už savo pečių turėjome savo senesnes 
seses amerikietes, kurių veikimas jau tuo laiku stovėjo 
gana aukštai. Jų. tarpe radosi eilė išsilavinusių draugių, 
kurios savo veikimą buvo pastačiusios ant tvirtų pama
tų ir reikalui esant gavome iš jų gerų patarimų.

Susitvėrus LDSA kuopoms pas mus, pirmuoju žygiu 
buvo likti skaitytojomis “Moterų Balso,” kuriame at
spindėdavo visas amerikiečių moterų veikimas. Mums 
minėtas žurnalas davė daug įkvėpimo, akstino įsitraukti 
daugiau į visuomeninį veikimą. Minimas žurnalas buvo 
mums didžiausiu organizatorium, kelrodžiu budavojimui 
progresyvio judėjimo.

Viena blogoji pusė su mumis, kad mūšų tarpe jaučia
mas trūkumas kalbėtojų. Nesakau, kad jų nebūtų, bet 
kaž kodėl nededama pastangų likti kalbėtojomis. Bet 
geras reiškinys yra tas, kad įvairiose diskusijose, plana
vimuose, įvairiuose pasikalbėjimuose, moterys rodo daug 
iniciatyvos ir imą balsą visuose klausimuose.

Kita blogoji pusė — per mažai bendradarbiaujame 
spaudoje. Mūsų eilėse randasi rašyboj gana prasilavi
nusių draugių, kurios galėtų puikiausiai bendradarbiauti 
spaudoj, tik dėka apsileidimo ir atsidėjimo ant kitų 
draugių, plunksną padeda rūdyti. Kartais sunku vieną J nuo Chicagos. Tad dažnai veikiame bendrai su chica- 

gietėmis.
Chicagoje pirmiausiai susiorganizavus L.M.P.S. 9 kuo

pai ir susispietus ten gabiausiom jėgom, ji visoms kolo
nijoms ėjo į talką. Tas padaryta ir Ciceroje. L.M.P.S. 

‘9 kuopos paskirto komiteto pastangomis Ciceroje tapo 
surengtos prakalbos ir suorganizuota L.M.P.S. kuopa. 
Tai įvyko 1917 metais kovo mėnesį. Kuopa suorganizuo
ta iš 24 narių ir numeris duotas 43-čias? Kuopos pirmoji 
sekretorė buvo J. Dambrauskienė. Sekančiais metais 
sekr. išrinkta A. Dočkienė, kuri ėjo tas pareigas *per ei-
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Kiek prisimenu, tai daugiausia mūs kolonijoje veikė

Zalubienė, 0. šimolioniūtė, A. Ziksienė, D. Klainienė- 
Čiaplinskienė, Dantienė, (ji dabar Detroit, Mich.), M. 
Mickevičienė1 (jau mirus), O. Kaminskienė (išvyko Lie
tuvon ir ten mirė).

Kuopa surengė daug įvairių pramogų, paskaitų bei 
prakalbų. Veikė gana smarkiai. Viename Centro pas-

moterys, per trumpą laikotarpį ir nedideliame skaičiuje, 
yra atlikusios visą eilę naudingų darbų, daug prisidėju
sios prie budavojimo progresyvio judėjimo. Prie to at- 
siekimo, nemažai prisidėjo “Moterų Balsas,” kuris žadi
no, akstino mus įsitraukti į visuomeninį darbą.

Kanados lietuvės moterys sveikina tas savo seses ame
rikietes, kurios pirmos pradėjo tą kilnų darbą — orga- (kelbtame vajuje, mūsų kolonija gavo daugiausia naujų 

narių ir už tai kuopa laimėjo pirmą dovaną — puikią 
vėliavą. Tame vajuje daugiausia dirbo A. Dočkienė, A. 
Staškienė; taipgi dirbo J. Gudaitienė ir V. Bilevičienė.

Vėlesniu laiku, jau prieš suvienijimą L.D.S.A. 
A.L.D.L.D. buvo eilė naujasnių veikėjų, kaip tai, 
Strumilienė, O. Deveikienė, S. Kvedarienė ir kitos 
kurios ir dabar tebeveikia. Apvienijimo laiku, t. 
1933 metais, mūs kuopa turėjo 80 narių, veikimas buvo 
puikus, bet po suvienijimo dalis moterų rečiau lankė 
susirinkimus.

Šios kolonijos moterys nudirbo gana daug puikių ir 
didelių darbų praeityje, taipgi jos tikisi dar daug veikti 
ir ateityje. A. Dočkienė.
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nizavimą veikimo, kurios yra atlikusios didelius darbus j 
ir praskynusios kelią eiti į visuomeninį veikimą ne 
amerikietėms moterims, bet ii' kanadietėms!

, Patricia.

tik

su
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Iš Praeities Veikimo
iCICERO, ILLINOIS.

Ciceros kolonijai artimai rubežiuojaptis su Chicagos 
didmiesčiu, dažnai pats veikimas nedaug kuom skiriasi

y-,

f J

ar kitą draugę priprašyti parašyti trumpą korespon
denciją, kuri mėgina atsisakinėti savo nesugabumais, bet 
kaip nustebina, kuomet pas tą pačią draugę randasi pa
kankamai gabumų parašyti-sukūrti puikų1 veikalą—ope
retę, apvainikuotą eile dainų. Tokių “neturinčių” gabu
mų mūsų eilėse draugių, turime jau keturias, kurių kū- 
rybiniu-meniniu darbu pasigėrėjo visuomenė ir už tai 
atidavė joms tinkamus kreditus.

Nesakau, kad mes visiškai nebendradarbiaujame spau
doje. Yra keletas draugių, kurios randa laiko nuolatos 
ką nors parašyti, bet daug didesnis skaičius galėtų ben- lę metų, 
dradarbiauti. _

Smulkmeniškai apie mūsų Veikimą rašyti, gal perdaug' sekamos draugės: P. Galinaitienė-Jarutienė, V. Bilevi- 
užimtų vietos, o bendrai pasakius, kad Kanados lietuvės čienė, V. Zaveckienė, J. Gudaitienė, A. Ęlterman, V.

S''1O

MOTERŲ BALSAI g
Kas mano, kad specialė atyda moterų organizavimui 

ir švietimui yra jieškojimu nepamesto, tas įsitikins kly
dęs pažvelgus į sekamą skaitlinę:

New Yorko mieste iš užsiregistravusių balsavimams 
(lapkričio 4-tą) 2,451,659 piliečių 1,080,365 yra mote- ..į 
rys. ' ' -'

Paklauskime savęs, už ką jos balsuos? Neabejotina, 
kad to pasiklausę visi sutiksime, jog darbas tarp mo
terų yra labai svarbi ir atsakominga pareiga. /•
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Ketvirtas puslapis LAISVE Trečiadienis, Spalių 29, 194f

Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas

(Tąsa)

Užtat visuose šituose miestuose gali
ma pirkti paskutinės mados automobilį, 
šaldomąją elektrinę spintą (jaunavedžių 
svajonė), namuose iš kranų bėgs šaltas 
ir karštas vanduo ir, jei miestelis kiek 
geresnis ir jame yra padorus kotelis, tai 
jūsų numeryje bus trejopas vanduo — 
karštas, šaltas ir šaltas kaip ledas.

Mieste yra keletas bažnyčių — meto
distų, kongregotų, baptistų. Būtinai su 
gausingomis kolonomis bus “Kristaus 
mokslo” bažnyčia. Bet jei jūs nesate bap
tistas ir ne metodistas ir netikite šarla
tanišku “Kristaus mokslo” dievu, tai 
jums lieka tik nueiti į Mowing pictures, 
pasižiūrėti puikiai nufilmuoto, pukiai 
skambančio ir turinio kvailumu kvaiši
nančio kino paveikslo.

Kiekviename mažame miestelyje yra 
puikios pradžios ir vidurinių mokyklų 
būstinės. Galima net taisykle laikyti, kad 
mažame miestelyje geriausias pastatas 
būtinai bus mokykla. Bet po mokyklos 
vaikai kinuose žiūri gengsterių nuotykių, 
gatvėje žaidžia gengsterius ir nuolatos 
šaudo iš revolverių ir rankinių kulkasvai- 
džių (Machine gun), kurias gausiai ga
mina žaislų fabrikai.

Mažų miestelių automobilių - benzino 
ilgesys — beviltiškas.

Daugumas maištaujančių Amerikos 
rašytojų išėjo iš Vidurio Vakarų mieste
lių. Tai maištas prieš vienodumą, prieš 
marinantį ir neturintį galo dolerių gau
dymą.

Kai kurie miesteliai stveriasi heroiškų 
priemonių, kad kuo nors išsiskirtų iš sa
vo to pat tipo brolių. Prie įvažiavimo į 
miestą pakabinamos iškabos. Na, visai 
taip, kaip virš krautuvės durų, kad pir
kėjas žinotų, kuo čia prekiaujama.

“Redwood city I”
Ir eiliuotas užrašas: “Climate best by 

Government Test” — Valdžios nutarimu 
— geriausias klimatas”. Čia prekiauja
ma klimatu.

Gal būt, čia ir geriausias klimatas, bet 
gyvenimas toks pat, kaip ir miestuose, 
neturinčiuose puikaus klimato.

Svarbiausia gatvė. Už didelių stiklų 
stovi automobiliai, artėjančių naujų me
tų proga suvynioti į permatomą popierių 
ir perjuosti spalvotais kaspinėliais. Už 
mažesnių stiklų — išmokslinti vaistinin
kai spaudžia iš apeisimu sultis arba kepa 
kiaušinienę su bekonu ir per visą mies

Reikale Medikalės Pagalbos
Sovietų Sąjungai

šeštadienio vakare girdėjau 
puikią programą oro bango
mis iš Hollywood, Calif. Šią 
programą suteikė Californijos 
Medikalės Pagelbos Komitetas 
Sovietų Sąjungai. Dainavo ru
sų bažnytinis choras, kalbėjo 
žymūs Hollywood© lošė jai, 
kaip tai, Ronald Colman, 
Mischa Auer, Edward G. Ro
binson ir kiti. Taipgi skambi
no gražias melodijas rusų ba
lalaikų orkestrą. Jie visi ragi
no klausytojus prisidėt prie 
pagelbos Sovietų Sąjungai, 
kuri taip kovojančiai išsilaiko 
prieš tą “low of lowest” (že
mų žemiausią) kraujagėrį. 
Ypač aktorius Robinson, baig
damas savo trumpą prakalbė
ję, pareiškė: “Nusvilintai Ru
sijos žemei reikia pagalbos iš 
Amerikos žaliuojančių lau
kų .. .”

Kalbėjo ir pirmininkas to 
komiteto. Jis sakė: “Ar mes 
galime užleisti tam žvėriui 
Hitleriui praryt tą žemę, kuri 
yra puikiai pasirodžius mene, 
literatūroj, industrijoj ir vis
kame? Ne! Mes turime pagel
bėti tiems Rusijos karžy
giams! Prisidėkime prie šio 
komiteto. Ruoškite parengi
mus, privatines pares, sukeiki
te finansinę pagelbą šiam tiks
lui. Organizuokitės į lokali
nius komitetus. Dirbkime kiek 
galime, įdant parodyt, kad 
mūsų širdys yra kartu su tais 
Rusijos karžygiais kovoje 
prieš Hitlerį.. .”

Tai matot, draugai, kas tik 
prieš fašizmą, kąs tik nenori

tą, ne pylimu ir ne per tiltą, o tiesiog 
gatve visu greičiu eina ilgas prekių trau
kinys. Siūbuoja ir garsiai skamba garve
žio varpas.

Tai ir yra mažas miestas, vis tiek, ar 
jis Paryžius, ar Maskva, ar Kairas, ar 
vienas gausingų Amerikos Springfildų.

SKYRIUS 12.
DIDELIS MIESTELIS

Automobilių kelionė po Ameriką pa
naši j kelionę per vandenyną, vienodą ir 
didingą. Kada beišeisi į denį, rytą ar va
karą, audrai siaučiant ar ramiam orui 
esant, pirmadienį ar ketvirtadienį, — vi
suomet aplinkui bus vanduo, neturįs nei 
galo, nei krašto. Kada bepažvelgsi pro 
automobilio langą, visuomet bus puikus 
lygus kelias pakraščiuose su gazolino 
stotimis, turistų nameliais ir reklamų 
plakatais. Visa tat jau matei vakar ir 
užvakar ir žinai, jog tą patį pamatysi ryt 
ir užporyt. Ir pietūs Ogajo štate bus to
kie pat, kokie buvo vakar, pravažiuojant 
New-Yorko štatą. Visai kaip garlaivyje, 
kur platumo ir ilgumo permainos neįne- 
ša pasikeitimų į pietų menu ir keleivių 
dienotvarkę. Šitame nuosekliame vieno
dume — kolosališkas užsimojimas ir ne
suskaitomas Jungtinių Valstybių turtin
gumas. Prieš pasakant apie Rytų Ame
riką, kad tai kalnuota, arba dykumų, ar
ba miškų žemė, norisi pasakyti apie ją 
svarbiausią dalyką, patį svarųjį: kad tai 
automobilių ir elektros žemė.

Kelionė dar tik prasidėjo, o mes jau 
suspėjome sulaužyti svarbiausią misterio 
Adamso išdirbtos dienotvarkės punktą.

— Serai! — kalbėjo jis prieš išvažiuo
jant. — Kelionė Amerikos keliais — da
lykas rimtas ir pavojingas.

— Bet juk Amerikos keliai geriausi 
pasaulyje! — prieštaravome mes.

— Taip, taip, taip, misteriai, kaip tik 
dėl to jie pavojingiausi. No, no, neprieš
taraukite man. Jūs stačiai nenorite su
prasti. Juo geresni keliai, juo greičiau 
važinėja automobiliai. Ne, ne, ne, serai! 
Tai labai, 1-labai pavojinga. Reikia tiks
liai susitarti — užėjus nakčiai mes eina
me nakvynės. Ir — baigta. Finish!

Kaip tik taip mes ir susitarėme elgtis.
Bet štai vakaras mus užklupo kelyje, 

o mes ne tik ne apsistojome, kaip to rei
kalavo misteris Adamsas, bet uždegėme 
f arus ir lėkėme toliau ilgiausiu New- 
Yorko štatu.

(Bus daugiau)

pamatyt, kad Hitleris laimėtų, 
visi gelbsti kiek galėdami. To
dėl Lietuvių Komitetas kviečia 
lietuvius ruošti parengimus, 
pares ir tt. Sukeikime finan
sinę pagelbą Sovietų Sąjun
gai.

Jeigu reikalinga blankų au
kų rinkimui, rašykite Lietuvių 
Komitetui, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y., ir mes prisiu
sime.

čekius ir money-orderius iš
rašykite iždininkės vardu, nes 
pasidaro daug keblumų, kuo
met išrašot kitu vardu. Ačiū.

Lillian Kavaliauskaitė, Ižd.

Binghamton, N. Y. ..................—'■ -----  KONCERTO IŠTISA PROGRAMA: -----

(Tąsa nuo 3čio pusi.
dies Choras dar visai jaunutis 
savo gyvavime, vos tik poros 
mėnesių senumo, o visgi išdrį
so atsistoti prieš publiką ir pa
sirodyti, ką jis galėjo išmokti 
į tokį trumpą laiką. Kaip cho
ristės, taip ir jo mokytoja drg. 
H. Pine nesigailėjo laiko ir 
energijos paaukoti tam, .kad pa
rodžius žmonėms, jog su noru 
ir energija daug- ką galima pa- 
dąryti ir į trumpą laiką. Taip ir 
reikia.

Šios vakarienės surengime 
daugiausiai pasidarbavo dd. O. 
Mikolojunienė ir A. Žemaitienė*. 
Joms gelbėjo J. Navalinskienė, 
K. Vaičikauskienė, A. Maldai- 
kienė, A. Mačiukienė, O. Kirei- 
lienė, Akulevičienė ir O. Gir- 
nienė. Ir prie stalų patarnavo 
mūs jaunuolės: F. žvirbliutė,

9 — 16 — 41 —-----37 Waterbury, Conn.

H. Maldaikiutė, L. Mikoloju- 
niūtė, E. Girniūtė, J. šimoliū- 
niūtė ir O. Mikolojuniūtė. Ir 
drg. F. Ziboris.

ši pramoga, galime sakyti, 
buvo pavykus ir manomo, kad 
liks kiek ir pelno, kuris yra 
skiriamas Liaudies Choro palai
kymui.

Visom šio vakaro rengėjom, 
programos dalyvėms ir plačiai 

publikai už atsilankymą pri
klauso didelis, didelis ačiū.

Korespondentė O. G. 

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Susirinkimas

Nepamirškite, kad šį sek
madienį, - lapkričio 2d. įvyks 
visuotinas lietuvių susirinki
mas Lietuvos ir dabartinio ka
ro prieš hitlerizmą .klausimais. 
Svarbu visiems dalyvauti. Kal- 
bėtojum bus A. Bimba iš 
Brooklyn©. įžanga į mitingą 
visiems veltui.

Šis masinis susirinkimas į- 
vyks Lietuvių Svetainėje, 928 
E. Moyamensing Avė. ir pra
sidės 2 vai. po pietų.

• Tarptautinis Susirinkimas
O lapkričio 14 dieną yra 

rengiamas tarptautinis masinis 
susirinkimas kovai prieš hitle
rizmą. Susirinkimas įvyks di
džiojoj Convention Hall sve
tainėje. Kalbėtojais bus šie vei
kėjai: William 'Z. Foster, 
James W. Ford, Philip Frank- 
feld, Frank Cestare ir Carl 
Reeve.

Tikrai nepaprastas atsitiki
mas šiarfte mitinge bus, tai pa
sirodymas iš New Yorko di
džiojo American Peoples Cho
ro, kuris susideda iš šimto bal

sų. Be to, dainuos pagarsėjus 
dainininkė Duncan.

Ruoškitės dalyvauti šiame 
susirinkime. Rep.

Lapkričio 1 d. Vilijos Choras 
rengia maskaradų balių su lin
ksma dainų programa Venta 
svetainėj, 103 Green St. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Šokiams 
grajys Merry-Makers Orches
tra.

Vilijos Choras per vasarą pi
knikuose su gražiomis dainelė
mis linksmino publiką, žiemi
niam sezonui atėjus, Vilijos 
iChoras dėl savo egzistacijos 
rengia šaunų maskų balių. Bus 
duodama du “praizai” už gra
žiausią apsimaskavimą. Taipgi 
bus šauni koncertinė programa, 
pasirodys daug naujų talentų, 
Waterburio ir apylinkės publi
kai negirdėtų.

Todėl Waterburio ir visos 
Conn, valstijos lietuviai nepra- 
leiskime progos, duokime pro
gą ir energijos naujiems talen
tams toliau lavintis. Pats Vili
jos Choras pasirodys su naujo
mis dainomis po vadovyste mo
kytojos B. Rasimavičiūtės.

Lapkričio 16 d. L. L. D. 28 
kp. rengia prakalbas Venta sve
tainėj, 103 Green St. Kalbėto
jom yra apsiėmęs R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius iš Brook
lyn, N. Y. Kalbėtojas kalbės te
moj : “Suvienyt spėkas nugalė
jimui nacizmo.” . Tema yra šių 
dienų opiausias klausimas, tai 
yra darbininkų klasės naujas 
pasisukimo metodas nugalėji
mui nacizmo. Todėl Waterburio 
ir apylinkės lietuviai nepraleis- 

"LAISVES" KONCERTAS
įvyks Sekmadieni, Lapkričio-Nov. 9
LABOR LYCEUM 949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Koncertas prasidės 3:30 vai. po pietų. Po koncerto šokiai

Prašome iš anksto įsigyti Koncerto bilietus, nes sėdynės rezervuotos.

Įžanga (Įskaitant taksus) 55c, 83c ir $1.10. šokiams 44c

Aido Choras, diriguojamas Aldonos Žilinskaitės, atidarys programą gražiomis lietuvių liaudies dainomis.

PROF. VYTAUTAS BACEVIČIUS
Pianistas - kompozitorius, virtuozas. Aukštas me

nininkas ir tai internacionalės scenos figūra, duos 
piano solų “Laisvės” koncerte.

ONA KUBILIENĖ •
Garsi operų dainininkė, mezzo-sopranas, narė 

American Guild of Music ir narė La Scala Operos. 
Ji vaidina ir dainuoja amerikoniškoje scenoje su 
La Scala Opera. Ji taipgi yra kompozitorė ir dai
nuos savo kompozicijos dainas. “Laisvės” koncerte 
girdėsime ją.

POVILAS STOGIS, Iš Chicago, Ill.
Tai žymiausias lietuvis dainininkas, basas, Ame

rikoje. Jis vaidina ir dainuoja operetėse lietuvių 
scenoje. Koncertuoja ir tarp amerikonų. Jo balsas 
yra didelis, gerai išlavintas žemas basas. Tai Chi- 
cagos bubnas. Jis dalyvauja “Laisvės” koncerto 
programoje.

kite šių prakalbų neišklausę ir 
neužgirdę darbininkų klasės 
naujo pasisukimo. Nepamirški
me, kad Amerikos demokratijai 
gręsia pavojus iš baisūno naciz
mo pusės.

Demokratijos šalininkas.

Newark, N. J.
šiais Metais Sietyno Bėdos.
Spalių 13 d. Sietyno Choro 

susirinkime nuskambėjo liūdna 
žinia, kad žiauri, nepagydoma 
liga Juozą Mikšį ištraukė iš mū
sų tarpo, padarydama didelę 
spragą tarpe progresyvių, ypa
tingai menininkų lietuvių. J. 
Mikšis turėjo tvirtą politinį nu
sistatymą, prieš nieką nesi len
kė, nesitaikė prie aplinkybių, 
bet tvirtai gynė savo įsitikini
mus.

Draugas S. Mikionis taipgi 
nuliūdęs vaikštinėja. Nelabai 
senai palaidojo savo gyvenimo 
draugę. Draugė Mikionienė ilgą 
laiką dalyvavo Sietyno Chore, 
bet pastaraisiais keltą metų po 
biskį sirgo. Vienok neapleido 
nei vieno darbininkiško paren
gimo. Nors tie du draugai buvo 
dar per jauni mirti, bet žiauri 
liga pakirto jų sveikatą ir turė
jo skirtis su šiuo pasauliu.

Jau bus apie du metai kaip 
draugė T. Stočkienė sirginėja ir 
jai nesiseka iš ligų išsisukti. 
Pastaruoju laiku ją dantys pra
dėjo kankinti. Mat, kaip dantys 
geri, tai jie žmogui geras daik
tas, bet kai atsisako nuo pa
klusnumo, tai reikia gydyti ar
ba visiškai su jais atsiskirti, ba 
kitaips padarys daug žalos.

Susirgimo dėlei d. T. S. buvo 
priversta pasitraukti iš choro. 

Jos pasitraukimas chore padarė 

nepapildomą spragą. Geistina, 
kad susveikus vėla grįštų ir 
darbuotus!, kaip ir pirma.

Paskutinėm dienom choro iž
dininko kišenius pagavo džiovą 
ir pradėjo grūmoti rimtas pavo
jus mūsų mokytojai B. Sukas- 
kienei ir abelnai visam chorui. 
Bet iš atsibuvusio pikniko ko
misija raportą išduodama, įtei
kė gerą saujukę “vitaminų.” 
Galimas daiktas, kad choro iž
das vėla pasveiks.

Dabar laukiam lapkričio 2- 
ros dienos, kada įvyks Sietyno 
Choro metinė vakarienė. Čia 
vėla klaida padaryta, geros va
karienės priruošimui reikmenys 
taip pabrango, o įžangos tikie- 
tas pasiliko taip, kaip ir kitais 
metais—tik vienas doleris. Ku
rie dalyvavo pernai, užpernai ir 
dar seniau Sietyno vakarienėse, 
nekartą susitikus primena: “bu
vo good vakarienė.”

Bus tokia ir šiemet good ir 
geresnė, bet kokią muzikalę 
programą d. B. šalinaitė ruošia, 
tai Newarke, o gal ir visoje 
apielinkėje, bus pirmu kartu.

Baisų spaudimą ji padarė ant 
Choro, priversdama susimokin- 
ti keletą rinktinių naujų dainų. 
Iš jaunų mergaičių sutvėrė 
grupę šokikių, kurios Chorui 
dainuojant, kaip peteliškės, 
skrajos svetainėj.

Dar žodis geros valios lietu
viam. Atsiminkite, kad dar Sie
tyno parengimuose suvilti nebu
vot, nebūsite nei antrą d. lap
kričio.

Seattle, Wash.
ALD 161 kuopos susirinkime 

nutarta paaukaut $5 iš kuopos 
iždo dėl Medikalės Pagelbos So- 

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Ji jau profesionalė dainininkė amerikoniškoje 

scenoje, šiam sezonui turi kontraktą dainuoti ir 
vaidinti su operos grupe. Ta grupė gastroliuoja po 
Amerikos didmiesčius, trauks net iki North Caro
lina. Mes ją girdėsime “Laisvės” koncerte.

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS
Buvęs brooklynietis, dabar turi balso lavinimo 

studiją Bostone ir dainuoja per N B C radio su pui
kiausiu pasisekimu. Turėsime progos ir jį girdėti 
“Laisvės” koncerte.

“RADISCHEV” RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ
Tai profesionalai šokikai, kurie publikoje suke

lia daug ovacijų. Jie šoks “Laisvės” koncerte.
Taipgi dalyvaus Aido Choras su naujom dainom, 

vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės. Solistams 
akompanuos Bronė L. šalinaitė.

vietų Sąjungai.
Moterų kliubas paaukavo $3 

iš savo iždo ir pavieniai drau
gai suaukavo ant blankos; viso 
pasiųsta $29 iždininkei L. Ka
valiauskaitei. Nors mažas būre
lis čia lietuvių, bet dalis jų at
jaučia Sovietų draugus, kurie 
kovoja su kraugeriu Hitleriu.

Taipgi mūsų moterų kliubas 
neatsilieka su aukomis. Jos ir 
darbuojasi kiek galėdamos.

čia vardai aukotojų: O. Sku- 
jienė $4, S. Baiškin $2; po $1: 
M. Baltrušaitis, E. Baltrušaitie
nė, R. Kirk, G. Juodišius, E. 
Juodišienė, T. Ulskis, Ig. Kirk, 
A. Gouronskienė, J. Burt, A. 
Stelma, L. Christ, K. Urick.

Po 75c: S. Černauskas ir P. 
Černauskienė. Po 50c: S. Kai- 
ris, J. Bukauskas ir Julia Sitka.

Visiem draugam ir draugėm 
tariu širdingai ačiū už aukas, 
kurie atjaučiate tiems, kurie ko
voja už pasiliuosavimą iš po 
kruvino Hitlerio jungo.

Seattlės žmonės giliai atjau
čia Sovietų padėtį. Aš atmenu, 
kaip Sovietuose buvo badmetis 
1922, tuomet lietuviai gausiai 
atsiliepė su aukomis. Tuom dar
bu užsiima daugiausia LLD 
kuopa ir moterų Kliubas. Nors 
mes čia nesame skaitlingi na
riais, bot mėginam atlikt savo 
pareigą. Moterų Kliubas paau
kavo $12.25 dėl moterų žurna
lo 25 metų jubilėjinio numerio 
išleidimo.

Labai gerai, kad mūsų mote
rys neatsilieka nuo progreso ir 
eina apšvietos keliu. S. G.
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Maskvos Fronte Na
ciai Sustabdyti bei

Atmesti Atgal
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

KIEKVIENAS TURI KO
VOT KAIP DEŠIMT; ME

DŽIOT TANKUS!
“Kiekvienas vyras turi 

kovot kaip dešimt,” sako 
generolas Žukovas: “Bai
liai ir baimes skleidėjai tu
ri būti be gailesčio naikina
mi, kaipo tėvynės išdavi
kai. Neturite jūs vengti 
tankų, bet medžiot juos ir 
naikinti.”

Sovietiniai pėsti ninkai, 
atmušdami nacių ataką da
rytą prieš miestą S, sudau
žė 40 vokiečių tankų. Per 
žiaurias kautynes kai ku
rie punktai toje srityje dau
gelį kartų ėjo iš vienų ran
kų į kitas ir vėl atgal, ir
vokiečiams nepavyko laimėt Hitlerio planus, kaip panai- 
jokios svarbesnės pozicijos kint visas religijas, priverst 
toje vietoje, kaip rašo New, žmones garbint tiktai Hit- 
Yorko Times koresponden
tas C. L. Sulzberger:

Maskvos frontas vis dar 
tebesiūbuoja tai vienon, tai 
antron pusėn; daugelis 
punktų kelis kartus per va
landą pereina iš vienų ran
kų į kitas ir atgal.

Prez. Rooseveltas Atidengė Hitlerio 
Planus Pasiglemžt Pietinę Ameriką

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
rį,” kaip kad Rusija pade
da.
NACIŲ PLANAI PASI

GLEMŽT PIETINĘ IR 
CENTRALINĘ AMERIKĄ

Jungtinių Valstijų vy
riausybė turi slaptą nacių 
valdžios žemlapį, kuris pa
rodo Hitlerio planus su
jungi visą Pietinę Ameriką 
ir dalį Centralinės Ameri
kos nacių globoj į penkias 
valstybes, kurios būtų tik
tai vergiški Hitlerio
stumdėliai. Pagal tuos na
cių planus, tokiu būdu tu
rėtų būt į jų žinybą paim
tas ir Jungtinių Valstijų 
Panamos kanalas, tarp Pa- 
cifiko ir Atlanto Vandeny
nų.

Šios šalies valdžia taipgi 
turi slaptus smulkmeniškus

pa-

lerį ir vietoj jų šventraš
čių įvest maldyklose skaity-

Naciai Spėja, kad Sovie
tai “Ruošiasi Sunaikint 
Maskvą ir Leningradą”

Kaip Buvo Pasimota Pasitikti 
Naujus Mokslo Metus 

Laisvoje Lietuvoje

PRANEŠIMAI 
iŠ KITUR 

PHILADELPHIA, PA.
Koncertas ir Prakalbos. Ateinantį 

šeštadienį, 1 d. lapkričio, lietuvių or
ganizacijos rengia gražų koncertą ir 
balių Muzikalėje svetainėje, Tilton 
ir Allegheny Ave., 8 vai. vak. naudai 
Sovietų Sąjungos medikalei pagelbai. 
Lietuvių visuomenė prašoma atsilan
kyti ir paremti svarbų parengimą. 
Atsiminkit, kad Lietuvos armija visa 
pasitraukus ir sykiu su raudonąja 
armija kariauja. — Komisija.

(255-257)
EASTON, PA.

ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 
kričio, 1 vai. po pietų. YMHA svetai
nėje, Ferry ir Walnut gatvių. Malo
nėkite visi nariai dalyvauti. — M. 
Urba, Sekr. (255-257)

ON SALE AT YDUR POST OFFICE OR RANK

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVINGS
BONDS' 

AN D STAMPS

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of America’s defense preparations.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 2 d., 3 vai. po pietų, YMHA 
Svet., Ferry ir Walnut gatvių. Malo
nėkite visi nariai dalyvauti, nes 
svarbių reikalų aptarti. — Sekr.

* (255-257)

Lowell, Mass
yra

WORCESTER, MASS.
Penktadienio vakarę, 31 d. saplių, 

8 vai. vak., Lietuvių Svet., 29 Endi
cott St., įvyks susirinkimas, Komite
to Medikalės Pagelbos Sovietų Są
jungai. Visi, kurie turite bilietus, at-, 
siteiskite šiame susirinkime. Bus pa
daryta atskaita iš įvykusio bankie- 
to, spalių 26 d.—Komisija. (255-257)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadieni, lapkričio 2 d. įvyks 

svarbios prakalbos, Lietuvių Svetai- 
, nėję, 928 E. Moyamensing Avė. Pra

džia 2 vai. po pietų. Kalbės A. Bim
ba iš Brooklyn, N. Y. Įžanga nemo
kama. Jis aiškins apie šį baisų pa
saulini karą ir kitus svarbius įvy
kius Šių dienų. Phila. Liet. Darb. 
Org. Veikiantysis Komitetas kviečia 
visuomenę dalyvauti. (255-257)

Užmušti
Spalių 17 dieną tapo užmušti 

trys kareiviai laike kariuomenės 
pratimų. Laidotuvės buvo labai 
iškilmingos. Tą pačią dieną lai
dojo miesto gaspadoriaus moti
ną M. E. Ashe, kuri taipgi buvo 
demokratiškai nusistačius, už 
pažangą.

Išvažiavo Mokintis
A. Daugirdaitė išvažiavo 

Baltimorėn, Md., mokintis ant 
slaugės. J. Saulėnas išvažiavo į 
vakarines valstijas mokintis. 
Vėlinu jiems geriausio pasise
kimo.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

31 d. spalių, 7:30 v. v. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Visi nariai daly
vaukite, nes bus Centro balsavimas 
ir kiti svarbūs reikalai aptarti. — 
Sekr. (255-257)

mą ištraukų iš Hitlerio 
knygos “M e i n K a m p f” 
(Mano Kova), kaip atiden
gė prez. Rooseveltas.

AMERIKA MŪŠIŲ 
POZICIJOSE

“Akivaizdoje šio naujo 
krizio ir didžiausio grąsi- 
nimo iš nacių puses, mes 
amerikiečiai šiandien esa
me apvalę savo karinių lai
vų denius veiksmams ir at
sistoję į mūšio pozicijas,” 
pareiškė prez. Rooseveltas.

Jis pabrėžė, kad preki
niai Amerikos laivai turi 
būti apginkluoti ir tiesio
giniai gabent karo reikme
nis į prieplaukas šalių ko
vojančių prieš nacius bei 
kitas užpuolikiškas fašistų 
valstybes.

Prezidentas smerkė tuos 
samdytojus, kaip ir tokius 
darbininkų vadus, kurie 
nepasiduoda valdiškai tar- 
pininkystei, nesitaiko, o 
per ginčus-streikus stabdo 
gamybą būtinai reikalingų 
dalykų Amerikos apsigyni
mui ir pagalbai tiem kraš
tam, kurie grumiasi prieš 
Hitlerį.
AMERIKOS LAIVYNAS 

JAU VEIKIA

Berlin. — Naciai teigia, 
kad Sovietai prirengę spro
gimų, kerosino ir kitų me
džiagų susprogdint Maskvą 
ir Leningradą, jeigu So
vietai būtų priversti apleist 
tuos miestus. “Bet šiuo 
tarpu kiekvienas namas 
.Maskvoj yra paverčiamas 
tvirtuma prieš vokiečius,” 
kaip sako nacių žinių agen
tūra.

Anot 
Dar

naciai

Nacių, Sovietai
Turį 100 Stiprių 

Divizijų
Iš vienos pusės,

skelbia, kad jiem telieką tik 
sunaikint likučius Raudono
sios Armijos, o iš antros 
pusės, jie pripažįsta, kad 
Sovietai dar turi “80 iki 
šimto” stiprių, pirmos rū
šies divizijų kariuomenės.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
svarbu savo specialybės žinias 
atnaujinti ir jas pagilinti, su
planuoti savo dalyko mokymo 
eigą, susipažinti su nauja li- 
literatūra, liečiančia tą daly
ką, įsigyti pačiam tos naujos 
literatūros ir reikalauti iš mo
kyklos vadovybės, kad įsigytų 
ir mokyklai visas įsigytinas 
mokslo priemones, čia paduo
tieji klausimai iškeliami kaip 
neatskiriama to ar 'kito daly
ko sėkmingo išmokymo sąly»- 
ga. Bet yra ir kitų, ne ma
žiaus svarbių ir būtinų užda
vinių. Per šias atostogas mo
kytojo šventa pareiga yra pa
sidaryti socialistinės mokyklos 
mokytoju, tarybiniu mokyto
ju, t. y., kiekvienas mokyto
jas turi įsisąmoninti savo mi
sijos svarbumą ir, tuo vado
vaudamasis, nusikratyti vidur
amžiškos scholastikos, nuo
dugniai susipažinti su marks
izmo-leninizmo dėsniais, su

Stalino konstitucija, bendrai, 
są mokytojų masę nepasiren- 
su socialistine santvarka ir 
socialistinės, tarybinės mokyk
los ir mokytojo uždaviniais. 
Reikia manyti, kad 
mo vadovybės bus 
viskas, kad visi čia 
uždaviniai mokytojų
karnai suprasti ir įvykdyti. Se
nieji mokslo metai užklupo vi-

iš švieti- 
padaryta 
iškeltieji 
būtų tin-

gusią naujos socialistinės mo
kyklos darbui, todėl ir ne
sklandumų nebuvo galima iš
vengti. šiandien jau yra ga
limybės kitaip pasirengti ir 
nuo rudens stoti į darbą kupi
niems jėgų ir sėkmingai išva
ryti socialistinio auklėjimo pir
mą, gilią vagą. Ruoškimės, 
draugai!

P. Lastienė.

neAmerikos laivynas 
tik priruoštas veiksmams; 
šio laivyno vienetai jau 
veikia prieš tuos “barškan
čiuosius žalčius,” nacių 
submarinus Atlanto Van
denyne, sakė prez. Roose
veltas.
SULAIKYMAS HITLE
RIO REIKŠTŲ JO VAL

DŽIOS KRIKIMĄ
Jeigu Hitlerio maršavi- 

mas pirmyn bus sulaiky
tas, tai ir prasidės jo ' re
žimo trupėjimas, nes jis ir 
jo valdžia tegali gyvuot 
tiktai kariniais laimėji
mais, pareiškė prezidentas.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

is hereby

Kartojasi Pranešimai, kad 
Anglai Padėtą Sovietam 

Ginti Kaukazą
London. — Čia vis karto

jasi pranešimai, kad anglų 
komandierius Viduriniuose 
Rytuose gen. Wavell tariasi 
su Sovietų karininkais Tif- 
lise išvien gint Sovietinį 
Kaukazą, jeigu vokiečiai 
užimtų Rostovą ir pradėtų 
artintis prie Kaukazo žiba
lo šaltinių.

NACIAI GAL MARŠUOS 
PER TURKIJĄ

London. — A s s o c i ated 
Press praneša, jog anglų 
karininkai įžiūri, kad gal 
naciai maršuos per Turkiją 
prieš Sovietų Kaukazą ir 
anglų Suezo kanalą.

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

Nervų arbata ...................... - 85c
Vidurių reguliatorius ....... - 6Uc
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.

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 
paštu 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.

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

, Tel.: EVergrcen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.

NOTARY 
PUBLIC

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parėms

the mm*

keptuvė 
yra 

unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čiejųrugiu šėmaičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepa rifai 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.

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio .valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

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

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

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

bell BAKING CO*?-
NOTICE
EB 2301 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
5210—16th 
Coif.ty of 
premises.

5210—16th

NOTICE i . .. ___
GB 1I974 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
162 Nassau Avenue, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

162 Nassau

NOTICE is . ..
GB 1037 has been issued to. the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GEVIRTZ, INC. 
115'1 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

beer, at

given that License No.

107 
at

retail under

Borough

Section

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

HELEN WINTER
Ave., Brooklyn, N.

hereby . given that License'

the

No.
JUNIOR LABELbeer, at retail under Section 107

Borough of Brooklyn,
Telephone

STagg 2-5043
SOL SCHWARTZ
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

at retail under Section

Užbaigė Mokslą
Spalių 24 d. užbaigė slaugės 

mokslą B. Baumiliūtė. Linkiu 
jai geros kloties jos profesijoje.

Rado Negyvus
Spalių 22 dieną rado miške j 

automobiliuje negyvus vyrą ir 
moterį. Jie užtroškę nuo car
bon monoxide. Veronika Schilale 
buvo 30 metų amžiaus, o H. 
Coddington — 34 metų.

Užsinuodijo
Spalių 21 dieną anglies gazu 

užsinuodijo šeima, bet nuvežus 
ligoninėn, tapo atgaivinta. Su 
gaziniais bei angliniais pečiais 
reikia apsieiti atsargiai.

Paminėjimas
Spalių 11 dieną buvo sureng

tas bankietas pagerbimui drau
gų Daugirdų. Tai buvo paminė
jimas jų 25 metų ženybinio gy
venimo sukakties. Svečių buvo 
apie šimtas. Buvo skanių valgių 
ir gražių prakalbėlių ir dovanų. 
Taipgi pirmininkui Paulenkai 
paprašius, aukų Sovietų Sąjun
gos medikalei pagelbai sumesta 
$14. Tad bankietą reikia skai
tyti pavykusiu. Nuo savęs lin
kiu Daugirdam sulaukti auksi
nio jubilėjaus.

Draugai Daugirdai užaugino 
sūnų ir dvi dukteris laisvoje 
dvasioje. Griaustinis.

Dr. J. J. Karkiančius
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET

Telefonas: Humboldt 2-7984

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

BROOKLYN, N. Y.

a

$1.60

35c

(j

B
i

25c
60c

$1.50

$3.00 
35c 
25c 
15c

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

MONTELLO, MASS.
Metinė vakarienė ir šokiai. Rengia 

Vienybės pašalpinė draugija, šešta
dienį, lapkr. 1 d. Liet. Taut. Namo 
salėje, kampas Vine ir Main Sts. 
Pradžia 7 v. v. Jžanga 75c (įskaitant 
taksu®). Draugystės nariams privers
tinas bilietas. Art Mason Orkestrą 
gros Šokiams. Kviečiame dalyvauti.

(255-257)

G

-

f. ;

13 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

■yl 
■ i

NEWARK, N. J.
Vakarienė, Koncertas ir Šokiai. 

Rengia Sietyno Choras. Sekmadienį, 
lapkr. 2 d., Šv. Jurgio Salėje, 180 
New York Avė. Svetainė bus atdara 
4 vai. po pietų, vakarienė 6 v. v. Sie
tyno Choras dainuos 6 parinktas 
naujas dainas, o grupė šokikių, įvai
riuose kostiumuose šoks, ne ant es
trados, bet svetainėje, svečiai susė
dę apie stalus galės regėti. Kviečia
me dalyvauti. — G. Kazakevičiaus 
Orkestrą gros šokiams. įžanga $1.00, 
(įskaitant taksus.)

(255-257)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 3 d., Liet. Taut. Namo 
kambariuose. Pradžia 7:30 v. v. Visi 

> nariai dalyvaukite, nes turime svar- 
V bių reikalų aptarti. — Fin. Rašt. G.

Simaitis. (255-257)

50c

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ...............................

Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ...............................$1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny-
. ga .......  $1.75
Sapnų knyga, apdaryta su pa

veikslais ........   $1.60
Tūkstantis naktų, didelė knyga 

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

300 visokių valstiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .....

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

M. Žukaitls,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

mW 
lt

CHARLES J. ROMAN l
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

VERI-THIN’ FOSTER- 
15 j.w.li, pink ®r y.flow 
gold filled cole, Ouildlte 
bock.................... $33.7»

VERI-THIN’ DORCAS 
1—13 pink gold
fill.d co«e, Guildite bock 
j............................$33.75

•«EG. M- S. pAT. OFF. PATENTS PENDING

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

dernišką patarnavimą.

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

| JEWELER
0 701 Grand St. Brooklyn, N
A - Tarpe Graham ir Manhattan Aves.

x Stokite į mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas
$ palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdą.



Šeštas puslapis  ■LAISVA ............. Trečiadienis, Spaliųj^^nMlL^^

NewWto^Ife^gferZinioi Majoras Atsikirto 
O’Dwyeriui

Motery Parodoj Yra 
Įdomią Dalykų

“Laisves” Koncerte Turėsime I Ką Sako Kandidatas
Tolimu Svečiu Apie Miesto Finansus?

Šiemet į “Laisvės” koncertą 
laukiama atvykstant tolimų 
svečių daugiau, negu kada 
pirmiau. O vietiniai taipgi ne
snaudžia, lenktyniuoja, bilie
tai smarkiai platinasi. Norin
tieji pasirinkti sėdynes gerai 
padarys reikalaudami bilietų 
kaip galint anksčiau.

V. J. STANKUS iš Easton, 
Pa., rašo:

“Atvažiuosime 
koncertą.

“Su kuo tiktai pasikalbėjo
me, visi ruošiasi važiuoti Bro- 
oklynan į ‘Laisvės’ koncertą 
lapkričio 9-tą dieną. Moterys 
perkasi naujas sukneles, o vy
rai eilutes drabužių ir šmeruo- 
ja automobilių buksvas. Ma
no mašina jau prirengta ir vi
sos šešios sėdynės užimtos.

‘Laisvės’

“Kas rengiasi važiuoti: Mei- 
sonai, Tilvikas, Kulaičiai, Lū
šiai, Urbai, Stančiai ir dar ki
tos šeimos.

“Būtų gerai pasimatyt kon
certe su Dumšais ir Karsokais 
iš Philadelphijos. Bet mano 
geri frentai iš Pittston, Pa., 
Valinčius ir Rauduvė, manau, 
tikrai atvažiuos. Apie kitus 
visus nėra reikalo kalbėti, nes 
juos kviečia pats ‘Laisvės’ šta
bas. čekis iš kalno—už šešius 
tikietus $5.

V. J. Stankus.”
“Laisvės” koncertas, kaip 

minėta, įvyks lapkričio 9-tą, 
Labor Lyceum salėj, 949 Wil
loughby Ave., Brooklyne, da
lyvaujant programoj parinkti- 
niausioms lietuvių dainos ir 
muzikos jėgoms, taipgi pas- 
kilbusiai rusų šokikų grupei..

Miestas 
aptaksuoti aukštas įplau- 
ir palikimus. W.P.A. turi 
praplėsta, bedarbiai turi 
aprūpinti darbu prie ga-

Prisimindamas apie O’Dwy
er kaltinimus, būk majoras 
LaGuardia išleidžiąs virš mi- 
liono dolerių rinkimams, iš ku
rių pusė išleidžiama spaudos 
darbams, majoras La Guardia 
pasakė, jog skaitlinė mažiau
sia 800 nuošimčių perdėta.

Jis toliau sakė, jog tas per
dėjimas aprokavime esąs pa
sekmė “mašinos, kandidato” 
(O’Dwyer) pritaikymo normų 
“iškaščiams spaudos darbų, 
kokius miestas turėdavo išmo
kėti, kada politinė mašina kon
troliavo 
bus.

“Tūli 
ti išėję

Tačiau tai nereiškia, kad 
LaGuardijos šalininkai galėtų 
rankas sudėję ilsėtis. Reikia 
žinoti, kad Tammanės mašina 
vis dar yra labai stipri, nors 
pastaraisiais keliais metais 
dalinai nulaipinta nuo sosto, 
priversta koalicijoj su kitomis 
partijomis ir srovėmis valdžio
je skaitytis. LaGuardijos šali
ninkams reikia stipriai darbuo
tis, kad užtikrinti laimėjimą.

70 Metą Vyras Pravijo 
Du Jaunus Banditus

jam netikėdavo. Bet

Chinijos

dirbinių 
nebuvo 

jų atga- 
pavilijo-

miesto spaudos dar-

MIRE
dieną užėjo pas jį du 
kostumeriai”. Nuvedus

Iš Landoriu Susirinkimo
Woodhavene, Brooklyn© 

priemiestyje, yra susitveręs 
landorių sąryšis, arba angliš
kai Lithuanian Home Owners 
Association of Greater New 
York, Inc., skyrius. Nuolati
nius susirinkimus laiko Mr. 
šalinsko svetainėje, 84-02 Ja-

Pereitą pirmadienį, su iš
kilmingomis ceremonijomis, 
atidaryta Moterų Nacionalė 
Paroda dalyvaujant parodoj 
išstačiusių daiktus organizaci
jų viršininkams, nacionalių 
grupių diduomenei — konsu
lams ir buvusių karališkų šei
mų nariams, spaudos atsto
vams. “Laisvė” irgi buvo pa
kviesta į šias iškilmes.

Kadangi pirma diena buvo 
Norvegijos diena parodoj, tad 
programoj garbės viešnia da
lyvavo Norvegijos kunigaikš- 
tė Marta ir kiti buvę (dabar 
naciais užgrobtos) Norvegijos 
viršininkai, o norvegų pavili- 
jonas parodoj visą popietį bu
vo nepraeinamai užsipildęs 
žmonėmis, didžiumoje, pačiais 
norvegais.

Tarpe nacionalių skyrių la
bai ryškūs kariaujančių prieš 
Hitlerį kraštų pavilijonai. Įė
jus pro didžiuosius laiptus iš 
482 Lexington Ave., pirmi 
prieš akis pasirodo Sovietų Są
jungos, Anglijos ir 
pavilijonai.

Sovietų pavilijone 
kaip ir neišstatyta, 
jiems kada rūpintis 
benimu, bet užtai jų
nai pilni šalies didvyrių mo
terų paveikslų, posterių, kny-j maica Avė. Bet šį susirinkimą, 
gų, brošiūrų, parodančių So
vietuos moterų atsiekimus, ko
kiais negali pasirodyti jokios 
kitos šalies moterys.

Sovietų diena pavilijone bus 
spalių 31-mą. Tą vakarą pro
gramoj dalyvaus ir lietuvių 
Aido Choras.

Anglijos 
ta daugelis 
lės kūrinių 
priemonės, 
parodą išmėtytose 
įvairios amerikinės 
karo pagalbos agentūros rodo 
savo pasidarbavimus, čia pat 
mezga, siuva reikmenis. Ant 
sienų kortos rodo kiekius jau 
pasiųstos pagalbos.

Chinijos pavilijone išstaty
ta daugybė gražių rankdar
bių, brangių artistiškai išsiuvi
nėtų ir gana prieinamomis kai
noms praktiškų dalykų—ap
siaustų, šliurių, kaklaraišių ir 
įvairių atmintinių smulkmenų. 
Šiame ir kituose pavilijonuose 
parduotų daiktų uždarbiai ski
riami tų šalių karo bei nuken
tėjusių nuo karo pašalpoms.

Kas nori pasižiūrėti bent 
kokių dailės kūrinių, čia ras 
gausų pasirinkimą visokių— 
siuvinių, mezginių, piešinių, 
skulptūrų, čia pat ant vietos 
ekspertės to darbo artistės 
drožia, siuva, audžia, mezga, 
pina ir tt.

Yra ir industrinių, daugiau
sia su moterų darbu surištų 
sekcijų, rodančių įvairias mo
terų darbo mašinas. Tūlos iš 
tų stačiai stebuklus daro.

Lietuviai Programoj
Šį penktadienį, spalių 

mą, bus Sovietų Sąjungos die
na parodoj, tad yra pakviesta 
žymesnės iš Sąjungon prieš 
karą įėjusių tautų grupės da
lyvauti programoj. Tą vaka
rą programoj, apart rusų, uk- 
rainų ir kitų menininkų, dai
nuos ir lietuvių Aido Choras, 
vadovaujamas Aldonos Žilins
kaitės. Tai bus lyg ir lietuvių 
diena parodoj. Tai bus, beje, 
didžiausia diena parodoj skai
čiumi lankytojų.

Lietuviai prašomi įsigyti iš 
anksto bilietus pas savo orga
nizacijų veikėjus. Kaina su 
taksais 50c.

Patartina vykstantiems į va
karinę programą nuvažiuoti 
kiek galint anksčiau, kad 
prieš programą spėti bent da
linai pamatyti parodos įdo
mybes, kuriomis prikrauta du 
didžiulio bildingo aukštai. Pa
rodos valandos nuo 
lig 11 vai. vakaro, 
spalių 27-tą, baigsis 
1-ma. c

pavilijone išstaty- 
moterų darbo dai- 
ir jų gaminimo 
Atskirose po visą 

vietose 
Anglijai

spalių 24-tą, turėjo Logan Inn, 
arba Mikalausko svetainėje, 
nes susirinkimas turėta nepa
prastas, laukta atsilankant į 
susirinkimą Tammany Hall 
kandidato į majorus O’Dwyer, 
kuris, pagal kaip kurių narių 
išsireiškimą, pats piršosi “pa- 
spyčyti” ir savo prižadą “tik
rai” išpildė, kaip išpildo di
džiuma kandidatų, kurie viską 
prižada prieš rinkimus, o po 
rinkimų daro, kaip jam geriau 
patinka. Taip ir ponas O’
Dwyer savo prižadą išpildė— 
neatėjo.

Buvo atsilankę pora sve
timtaučių kalbėtojų : koks tai 
Mr. Renze, kuris piršosi į City 
Council, ir Mr. Hitner.

Pirmininkavo Mičiulis, real- 
estatininkas. Kalbėti buvo iš
šaukti adv. Vokietaitis, adv. 
Briedis, Bukšnaitis, Kavaliū
nas, šalinskas ir kiti. Vieni 
kalbėdami išsireiškė, kad ši 
organizacija nėra jokia politi
nė, joje gali prigulėti visokių 
pažiūrų bei įsitikinimų žmo
nės, nes šios org. tikslas yra 
namų savininkam susirišti į 
draugystę ir kovoti prieš auk
štas taksas, aukštus assesmen- 
tus ir panašiai, bet savo kal
bose piršo į majorus O’Dwyer, 
nes jis žadąs nupiginti van
dens kainas. Dalyvavo apie 70 
ypatų.

Susirinkimas' užsibaigė su 
vaišėmis—alumi ir sandvičiais.

Rep. No. 5.

31
Sovietam Karo Pagal 

bos Vakaras Buvo
Puikus

Dvidešimt trys tūkstančiai 
newyorkiečių užpildė kiekvie
ną galimą gauti kampelį mil
žiniškoje Madison Square 
Garden salėj ir tūkstančiai ki
tų negalėjo įeiti, nes pritrū
ko sėdimų ir stovimų vietų. 
Būriai neįėjusių salėn stovi
niavo ir maršavo iš vieno ga
lo kitan ant 50th St. ir kitų 
aplinkinių gatvių.

Mitinge pasisakyta už viso
keriopą paramą Sovietam ka
re prieš Hitlerį ir sukelta daug 
aukų. Apie tai plačiau bus se
kamose laidose. Rep.

Balsuos Referendumą
Piliečiai prašomi įsitėmyti, 

jog laike miesto majoro ir 
tarybininkų (councilmanų) rin
kimų bus taip pat balsuojama 
ir referendumas įvairių nau
jų sumanymų ir pataisų mies
to ir valstijos reikalais.

Laisvė pataria balsuoti už 
(YES) " pataisas (amend
ments) 1, 3 ir 4, taipgi už 1 
pasiūlymą (preposition) ir 
balsuoti prieš (NO) 2 pataisą 
(amendment) ir prieš 2 ir 3 
pasiūlymus (propositions). Jų 
turinys bus paduota sekamose 
laidose.

Brooklyniečių komunistų 
kandidatas į Miesto Tarybą, 
kuri leidžia miesto tvarkymo
si įstatymus, turi pasiūlymus 
tvarkymui miesto finansinių 
reikalų. Savo programos 5-me 
ir 6-me punktuose, kur kal
bama apie finansinius reika
lus, sako:

“Apsigynimas turi būti ap
mokėtas. Lai apmoka tie, ku
rie geriausia išgali.
turi 
kas 
būt 
būti
mybos, statybos bei kultūrinių 
projektų.

“Budžetas dėl žmonių. Pa
laikymas žmonių sveikatos, 
apšvietos ir abelnos gerovės 
yra pirmutinė apsigynimo li
nija. Praplėsti ir pagerinti mo
kyklas, ligonines ir sveikatos 
centrus.”

Apie programą sužinoti ir 
patį kandidatą arčiau susipa
žinti bus galima piliečių gru
pės specialiai tam tikslui ren
giamoje pramogoje šio sek
madienio vakarą, lapkričio 2- 
rą? “Laisvės” salėj, 419 Lori
mer St., Brooklyne, kur Peter 
V. Cacchione yra pakvietas 
dalyvauti. “Parėj” bus silkių 
su bulvėm ir kitų kuklių vai
šių, taipgi alaus. Įžanga ne
mokama. Piliečių grupė kvie
čia visus atsilankyti.

L. K. N.

iš jų yra kalėjime, ki
šu abejotinumo liūdy- 

mais, kiti paleisti po kaucijo
mis, bet visi jie eis kalėjiman 
už vagišiavimą 
spaudos 
majoras 
buvusius 
spaudos 
stuvėms.
nentas yra 
neatsakomingas ir 
mingų bosų kandidatas.

Spalių 27 _d., 11 vai.
Roosevelt ligoninėje, 
jaunas lietuvis, Filvert 
kus, 30 metų amž., sūnus Ka
zimiero Šimkaus, 
5803—69th PI.,

Prašome Pasiimti Laiškus

Rinkimy Kampanijos 
Baigtuvių Vakaras

ryto, 
mirė 
Šim-

gyvenančio
Maspeth,

sąryšyje su 
darbais,” pareiškė 

apie tammaniečius, 
seniau prie miesto 

darbų išdąvimo spau- 
Jis sakė, kad jo opo- 

strimagalviškas, 
neatsako-

Filvert Šimkaus 
pašarvotas tėvelio 
Bus palaidotas 
spalių 30 d., šv. Jono 
se.

kūnas yra 
namuose, 

ketvirtadienį, 
kapinė-

Rinkimu Fronte
Spalių 22-ros vakarą majo

ras LaGuardia, kuris kandi
datuoja išnaujo išrinkimui į 
majorus, kalbėjo williamsbur- 
giečių sušauktame masiniame 
mitinge, Eastern District High 
School patalpose. Didžiulėj 
auditorijoj netilpo publika.

žmoną
Veroni-

Paliko nuliūdime
Alicę, tėvelį, pamotę 
ką ir sesutes Antaniną DeKe- 
nipp ir Ethel. Kokiose kapi- 
nipp ir Ethel.

Joseph Peszkin, 52 m. am
žiaus, 66 Hudson Ave., Cen
tral Brooklyn, N. Y., mirė na
muose, spalių 27 d. Laidotuvės 
įvyks spali-ų 30 d., 10 vai. ry
to Long Island .National kapi
nėse, Piene Lawn, L. L Kūnas 
pašarvotas pas brolienę Eva 
Callahan namuose, 268 Front 
St., Central Brooklyn. Laido
tuvių pareigom rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

Morris Rudin, 70 m., užlai
kąs krautuvę 1368 Boston Rd., 
Bronxe, visuomet vokuodavo 
lepšėmis tuos, kurie leidžiasi 
apiplėšiami. Jis sakydavo, kad 
jo neapiplėštų. Jaunesni vyrai 
tik nusišypsodavo. Veikiausia, 
niekas
Rudin išlaikė žodį.

Aną 
jauni 
į galinį kambarį parodyti pre
kių vienas pakišo panosėn re
volverį. Rudinas ištvojo jį iš 
rankos ir prasidėjo grumty
nės. Pagaliau plėšikas atsiėmė 
revolverį ir kambliu apdau
žė Rudinui galvą. Matydamas, 
kad bus riestai, Rudinas rik
telėjo iš visų pajėgų ir išsi
gandę plėšikai pabėgo be gro
bio. Atbėgantis kaimynas ra- 
do Rudiną sukritusį prie du
rų. Atsipeikėjęs Rudinas pa
sakė, kad jis ir vėl darytų tą 
patį, jeigu jį užpultų.

Apstojus kaimynams jo 
klausinėti, Rudin sakėsi prieš 
18 metų atvykęs iš Rusijos, 
netoli Smolensko. Ir suskubo 
dadėti: “Dabar ta vieta yra 
nacių rankose, bet jie neilgai 
ten bus.”

Smerkė Kėlimą Pieno Kainu

“Laisvės” Administracijoj 
seniai jau padėti laiškai,, jų 
savininkų prašome pasiimti.

K. Tarnui 
John Svirsky 
William Sabeiko 
Miss Sharry 
Helen N. Esker 
Helen Radzevich 
Juozui Mankauskui 
J. B. Mitzken 
J. Jaunas 
M. Jokubauskas 
Peter Padelionis.

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

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 BARBERIAI

Šioje rinkimų kampanijoj 
komunistai visose miesto sek
cijose pasižymėjo didžiuliais, 
entuziastiškais, salėse nesutal
pinančiais publikos, mitingais.

Tačiau didžiausis mitingų 
mitingas dar įvyks. Jis bus iš
vakarėse miesto rinkimų, lap
kričio 3-čios Vakarą, pirmadie
nį, didžiojoj Madison Square 
Garden salėje. Bilietai, nuo 22 
iki 83c., jau gaunami darbi
ninkų knygynuose.

Keliomis dienomis prieš tai 
turėjęs įvykti Tammanės kan
didatui O’Dwyer mitingas ta
me pačiame Williamsburge 
buvo toks menkas, jog kan
didatas visai jame nekalbėjo, 
būtų buvęs diskreditas išstoti 
tokiame tirštai apgyventame 
distrikte majoriniam kandida
tui kalbėti saujai publikos.

Williamsburge labai retai 
kur matysi Tammanės kandi
dato paveikslą, žmonėms už
tenka fakto, kad jo kandida
tūrą remia pro-naciški krikš
čionių frontininkai, Amerika 
firsteriai ir kiti politiniai tiems 
giminingi asmenys. Niekas ne
nori savo langui tos “garbės”.

Majoro Reikalavimu 
Numažinta Taksai

Spalių 27-tą įėjo gallon New 
Yorko mieste mažesni ant 
pirkinių taksai. Pasiūlymą da
vė ir už jo pravedimą kovojo 
miesto majoras La Guardia.

Numušimas vieno nuošim
čio praktikoje veikia sekamai: 
pirmas centas dabar bus ima
mas nuo 25c. ir iki $1.39. Po 
du centu ims nuo $1.40 ir iki 
$2.39. Nuo $4.75 bilos ims 
taksų 5 centus vieton pirmiau 
imtų 10 centų.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.
GERIAUSIOS

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Eurupiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

Gaspadorlškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

“Laisvės” Name — Brooklyn
Puikūs lietuviško 

Namų darbo Idlbasai 
ir kepta paršiena

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

F dydžio, kokio pa- 
? geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
Ivairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

$

| UŽEIGA
ra Rheingold extra Dry /
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Alus
Didelis pasirinkimas visokių 

VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių

•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav

i

e
■v»

I
| 411 Grand St., Brooklyn i

Majoras smerkė dabartinį 
pakėlimą pieno kainų, saky
damas :

“Pakėlimas po pusę cento 
ant kvortos pieno negali būti 
pateisinamas pakėlimu pieno 
išvežiotojams algų.” Jis sakė, 
kad iš pieno vartotojų bus iš
renkama $495,000 daugiau 
per mėnesį, o darbininkai 
gaus tik $167,505 daugiau.

Irving Teatre
savaitę rodo paskilbu- 

filmą “Kelias Į Gyveni- 
dramatiškai perstatan-

šią 
šią ją 
mą”, 
čia, kaip Sovietijoj perauklėjo 
benamius pamestinukus vaikus 
į naudingus piliečius. Toj pat 
programoj francūzų filmą 
“Pepe Le Moko.”

Moterų Parodoj holandė 
pina vieną karbatką (lace) 
su 35 šeivom.

JL*=I

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą £

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

u
I

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!d

12 dieną 
Prasidėjo 
lapkričio 

Rep.

S tai 
Adresas:

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

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkinti.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

Suteikiam garbingas laidotuvei

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Kalbėdamas pradėjimo sta-' 
tyt Nightingale Hospital iškil
mėse, 163rd St., N. Y., ma
joras La Guardia pareiškė, 
kad politiniai bosai neturės 
žodžio parinkime medikališko 
štabo.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

F. W. Shalins 
(SIIALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ ..

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne




