
——r>',

No. 261
m

LAISVĖS ANTRA^defona2s7 ST?gjM2^?878TREEr Brooklyn, N. Y., Trečiad., Lapkr. (November) 5, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII

Konferencija išrinko vietinį 
komitetą, kurio pirmininku 
yra tapytojas Rockwell Kent. 
Vietinis komitetas susideda iš 
virš pustrečio šimto veikėjų.
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Pereitą š e š t adienį New 
Yorke buvo atlaikyta plati 
konferencija išlaisvinimui Earl 
Browderio. Ją sušaukė Piliečių 
Komitetas. Dalyvavo žymūs 
unijų veikėjai, intelektualai ir 
advokatai.

Jau aštuntas mėnuo Brow- 
deris sėdi Atlantos kalėjime. 
Jam tik prezidentas Roosevel- 
tas bausmę gali dovanoti. O 
prezidentas tą darys tik tada, 
kada gaus milionus reikalavi
mų.

Sovietų vyriausybė nori, 
kad Anglija paskelbtų karą 
Suomijai, Rumunijai ir Veng
rijai. Tos trys šalys yra pa
skelbusios karą ir oficialiai 
kariauja prieš Sovietų Sąjun
gą-

Anglija vis dar svyruoja. 
Tas irgi demoralizuoja prieš- 
hitlerinį frontą.

Iš Sovietų Sąjungos sugrįžo 
rašytojas - novelistas Erskine 
Caldwell ir jo žmona Mar
garet Bourke-White. Jie ten 
išgyveno septynius mėnesius.

Abudu kalba apie Sovietų 
Sąjungos pasirįžimą laikytis ir 
kariauti, kol hitlerizmas bus 
sutriuškintas. Abudu nurodo 
Sovietų liaudies vieningumą. 
Jokios penktosios kolonos nė
ra.

Iš antros pusės, Caldwelliai 
primena Sovietų vyriausybės 
ir liaudies nusivilimą Anglija, 
kad jinai neatidarė naujo 
fronto prieš Vokietiją.

Hitleris skandina Amerikos 
laivus, bet svietui pasakoja, 
kad Amerika padariusi užpuo
limą ant Vokietijos, o ne Vo
kietija ant Amerikos.

Tai senas, bjaurus Hitlerio 
melas. Ant keturiolikos šalių 
jis padarė užpuolimą ir jas 
pavergė, bet kiekvienam atsi
tikime apkaltino savo auką.

Šiam Hitlerio melui netiki 
Amerikos žmonės, netikės nei 
žmonės Vokietijos.

Aš manau, kad visai klai
dingai knygose ir pasakose 
jaunystė rišama su “straksėsi
mu.” Girdi, jis dar jaunas, to
dėl karšiuojasi, straksi, neima 
atsakomybės už savo žodžius.

Pagalvokime apie save ir 
surasime, jog tai netiesa. Pa
lyginkime mūsų mitingus su 
mitingais prieš dvidešimts me
tų. Dabar juose išvystome į 
daug daugiau visai nereikalin
go “karščio,” negu senais lai
kais. O žodžių diskusijose vi
sai nebesirenkame. Tame 
progreso nepadauėme.

“Naujienų” redaktorius iš
sigando savo pronaciškos pozi
cijos. Spalių 28 dienos edito- 
riale bėdavoja, kad atsirandą 
tokių žmonių, kurie Amerikos 
visuomenę supažindina su tais 
raštais ir editorialais, kurie 
telpa “Naujienose” ir kituose 
panašiuose laikraščiuose, dvo
kiančiais hitlerizmu.

Bet kam čia nervuotis ir bi
joti šviesos? Tegul Amerikos 
visuomenė žino, kad prakeikta 
hitlerine propaganda yra per
sisunkę tūli lietuviški laikraš
čiai ir oratoriai.

Blogo nepadarys. Gal vienas 
kitas nors iš baimės susilaikys 
hitleriniais nuodais maitinę 
lietuvišką visuomenę.

Ne per vėlu išsiblaivyti ir 
klaidą atitaisyti. Tie lietuviški 
redaktoriai, kurie jau mato, 
kad hitlerinis velnias, pasiga
vęs JŲ pirštą, tuojau visus su
doros, turėtų greitai pakeisti 
gaires. Jie turėtų tuojau iš
eiti atvirai, griežtai prieš hit
lerinę Vokietiją, prieš hitleriz- 
mą ir už pilniausį, nuoširdžiau- 
sį teikimą pagelbos Anglijai ir

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
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Su “Reuben James” 
Žuvę 97 Amerikos 

Jūrininkai
45 Išgelbėti nuo Naciu 

Nuskandinto Laivo
Washington, lapkr. 4. — 

Nežinia, kas atsitiko sep
tyniems oficieriams ir 88 
jūreiviams karinio Ameri
kos laivo naikintuvo “Reu
ben James’o,” kurį nacių 
submarinas torpedavo ir 
nuskandino naktį spalių 30 
į 31 d. šiaurinėje dalyje At
lanto Vandenyno.

“Mažai tėra vilties, kad 
jie galėtų būt išgelbėti,” sa
ko Amerikos laivyno minis
terija. Du tikrai žuvo. Kiti 
95 yra kol kas laikomi din
gusiais be žinios.

Viso 45 jūreiviai ir ofi- 
cieriai liko išgelbėti. Tarp 
jų 8 yra sužeisti.

“Reuben James” turėjo 
142 jūreivius ir oficierius.

Sovietai Neteko Tik 
Dešimtadalio Tinka

mu Karui Vyry
Kuibišev, SSRS. — Nors 

Sovietų Sąjunga laikinai 
neteko ketvirtadalio savo 
gyventoju plotuose, kuriuos 
naciai užėmė, bet Sovietai 
prarado ne daugiau kaip 
vieną dešimtadalį vyrų tin
kamų karinei tarnybai, — 
pareiškė pulkininkas Niko
lai Klimov, narys sovieti
nio generalio štabo:

“Leiskim, kad vokiečiai 
sako tiesą tvirtindami, kad 
yra 60 milionų gyventojų 
tuose plotuose, kuriuos jie 
užėmė. Pirm karo Sovietų 
Sąjunga turėjo apie 200 mi
lionų gyventojų. Reiškia, 
dar lieka apie 140 milionų 
žmonių laisvose nuo vokie
čių srityse, tai dveja tiek 
kaip pačios Vokietijos gy- ] 
ventojų skaičius.

(Tąsa 5-me pusi.)

Badas Graikų Kūdi
kiam ir Darbininkam
Berlin. — Nacių spauda 

rašo, kad Athenuose, Grai
kijos sostinėje, viešpatauja 
beveik visiška betvarkė, kas 
liečia maistą. Sako, turtin
gieji supirkinėja maisto da
lykus ir kraunasi juos sau, 
o šiaip žmonėm trūksta 
paprasčiausio maisto: “Pi
niguočiai puikiose valgyklo
se gali gaut kavos su pie
nu ir pyragaičiais, bet nė
ra pieno kūdikiams netur
tingų šeimynų ir darbinin
kai negauna miltų.”
Sovietų Sąjungai. Jie turėtų 
liautis niekinę ir plūdę tuos 
žmones, kurie šiuo tarpu neša 
visą šio baisaus karo naštą.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai Suomija Praras Amerikos Drau
giškumą, Jeigu Tęs Karą Išvien 

Su Hitleriu prieš Sovietus
Maskva, lapkr. 4. — Sovietų Žinių Biuras šiąnakt iš

leido sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė lapkričio 3 d. visais frontais vedė 

mūšius prieš priešą. Ypatingai nuožmioš kautynės įvy
ko Krimo ir Kalinino sektoriuose.

Lapkr. 2 d. buvo sunaikinta 13 vokiečių orlaivių. Mes 
netekome 3-jų lėktuvų. Lapkričio 3 d. , buvo numušta 
žemyn 2 vokiečių orlaiviai arti Maskvos.

Mūsų orlaiviai veikiantieji vakariniame ir pietiniame 
frontuose padarė sunkius nuostolius vokiečių kariuome
nei. Sėkmingais bombarduojančiais veiksmais lapkr. 2 
d. mūsų lakūnai sunaikino 30 vokiečių tankų, 280 mo
torinių automobilių vežusių kariuomenę ir karo reikme
nis, šarvuotus automobilius, lauko kanuoles, daugelį mo
torinių dviračių, daugiau kaip 100 trokų su amunicija ir 
60 vežimų su kanuoliniais šoviniais, ir išvaikė ir sunai
kino daugiau kaip du batalionus pėstininkų.

Lapkr. 2 d. vienoje dalyje Kalinino fronto mūsų arti
lerija sėkmingai bombardavo priešo orlaivių stovyklą ir 
sunaikino 11 vokiečių orlaivių.

RAUDONOJI ARMIJA ATKARIAVO 
DIDESNI PUSĘ KALININO

Kuibišev. — Sovietų ka
riuomenė šturmavo vokie
čius Kalinine, daug jų ap
supo iš visų pusių ir atgrie
bė didesniąją to miesto da
lį. Tūkstančiai ant tūkstan
čių nacių liko palaidoti po 
degančiais Kalinino griuvė
siais.

Raudonarmiečiai kontr
atakavo vokiečius ties Tula 
ir pagerino savo pozicijas. 
Be kitko, jie ten sunaikino 
40 nacųįjąnkų.

Maskvos fronte prieš So
vietus veikia ir pulkai suo
miu, vengrų ir rumunų.

Krimo fronte Sovietai at
griebė tris kaimus nuo vo
kiečių. Sovietai nepripažįs
ta, kad naciai būtų užėmę 
Simferopolį, Krimo sosta- 
miestį.

Sovietų submarinas Juo
dojoj Jūroj nuskandino du 
fašistų laivus pilnus karei
vių ir amunicijos.

“LAISVES” 30 METU JUB1LEJAUS 
REIKALAI IR NAUJI SKAITYTOJAI

Šiomis dienomis gavome plouštelių aukų, sveikinant 
“L.” 30 metų Jubilėjum, ir naujų skaitytojų. Prašome 
pasiskaityti:

Jonas Valentis, Brooklyn, N. Y., $25.00.
J. Petchulis, Cliffside, N. J., $4.00.
Nuo Draugų iš Woodville, Pa., $2.00.
S. šaltys, Rockford, Ill., $2.00.
Ch. Gužauskas, Rochester, N. Y., $2.00.
Jonas Kanapeckas, Midland, Pa., $2.00.
J. Užkutenąs ir Sūnus, Linden, N. J., $2.00.
L. Jonikienė, Easton, Pa., $1.00.
Jonas Ragauskas, Shelton, Conn., $1.00.
V. Jančius, Worcester, Mass., $1.00.
A. Jačionis, Dearborn, Mich., $1.00.
August Hintza^ Brooklyn, N. Y., $1.00.
Felix Kelmelis, Newark, N. J., 50c.

Naujų skaitytojų prisiuntė: A. Pakarklis, Athol, 
Mass.; M. Lagūnienė, Springfield, Ill., ir Geo. W. Chip
less, Detroit, Mich.

Už $1.00, šešiom savaitėm, prisiuntė naujų skaityto
jų: P. Kvedaras, Wilkes-Barre, Pa., ir J. Grubis, Brook
lyn, N. Y.

Širdingai dėkui aukotojams ir tiems, kurie prisiuntė 
naujų skaitytojų. Rytojaus numeryje bus paskelbta va
jaus rezultatai.

, “L.” Administracija.

Rostovo fronte vokiečiai 
apsimalšino ir šiuo tarpu 
čia teveikia tik jų žvalgai.

VOKIEČIAI TORPEDAVO
DAR VIENĄ AMERIKOS

LAIVA TIES ISLANDIJA
WASHINGTON, lapkr. 4. 

*—Vokiečių submarinas tor
pedavo Amerikos žibalinį 
laivą “Salinas,” aptarnau
jantį Jungtinių Valstijų ka
ro laivus, netoli Islandijos. 
Torpeduotas laivas saugiai 
pasiekė prieplauką. Nei vie
nas jo jūrininkas nėra už
muštas nei rimtai sužeistas.

Amerikos laivyno minis
terija praneša, jog “Šali
nas” buvo užpultas tuo pa
čių laiku, kai nacių subma
rinas nuskandino karinį A- 
merikos laivą “Reuben Ja- 
mes’ą.”
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Suomija, Bendradarbiaudama su Hitleriu, Artina Karą prie Amerikos; Kenkia Tautu 
Pasiliuosavimui nuo Hitlerio ir Pati Gali Būti Visiškai Pavergta Naciu

Washington. — Jungtinės 
Valstijos ir Anglija sten
giasi paveikt Suomiją (Fin- 
liandiją), kad jinai atsimes
tu nuo Hitlerio karo ir da
rytų atskirą taiką su So
vietų Sąjunga.

Amerikos valstybės mi- 
nisteris Cordell Hull, pasi
kalbėjime su laikraščių at
stovais, lapkr. 3 d. pareiš
kė, kad Suomija praras A- 
merikos draugiškumą, jeigu 
ji nesiliaus vedus ofensyvos 

’karą drauge su Hitleriu 
prieš Sovietus.

Ministeris Hull užtikrino, 
kad Sovietai užleistų Suo
mijai kiek žemių, jeigu ji
nai dabar darytų taiką su

Anglai Pristato So
vietam Orlaivių į

Archangelsky
London. — Generalis se

kretorius Anglijos Darbo 
Unijų Kongreso, Sir Walter 
Citrine matė, kaip atgaben
ti iš Anglijos kariniai or
laiviai yra iškraunami Ar
changelske, šiaurinėje So
vietų prieplaukoje. Jis bu
vo galva anglų darbo uni
jų delegatų; dalyvavusių 
konferencijoj su Sovietų li
nijų atstovais Maskvoje.

Sugrįžęs Anglijon, jis da
bar reikalauja kuo grei- 
čiausios pabūklų pagalbos 
Sovietam iš Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų. Walter 
Citrine sako:

“Sovietų darbininkai ir 
darbininkės dirba po 66 va
landas per savaitę. Jie yra 
pilni kieto, stropaus pasiry
žimo” vesti karą, kol naciai 
bus galutinai sumušti. Jis 
atrado, kad dvasia Sovietų 
kariuomenės yra aukšto 
laipsnio, ir raudonarmiečiai 
abelnai gerai ginkluoti, tik 
turi negana tankų ir orlai
vių.

VOKIEČIAI NUSKANDINĘ
14 ANGLIJOS LAIVU

Berlin, lapkr. 4. — Vokie
čiai sako, kad praeitą naktį 
jų submarinai ir orlaiviai 
nuskandinę tris prekinius 
anglų laivus, 23,000 tonų 
įtalpos, o paskutinėmis die
nomis pirm to sunaikinę 11 
Anglijos laivų, 53,000 tonų, 
ir nuskandinę vieną naikin- 

stuvą< (destrojerį), Atlanto 
Vandenyne.

Maskva, lapkr. 4. — So
vietai užginčija, kad naciai 
Krime visu frontu “šluoją” 
sovietines jėgas atgal.

z

jais. Tokį Sovietų pasiūly
mą Hull perleido Suomijos 
valdžiai jau rugpjūčio 18 d., 
bet Suomija iki šiol nieko į 
tai neatsakė.

Hull dabar nurodė, jog 
Suomija, kariaudama išvien 
su naciais prieš Sovietus, 
tuomi žymiai kenkia Ame
rikos politikai, kuri remia 
kraštus kovojančius prieš

ANGLIJA GRA
SINA KARU
SUOMIJAI

London. — čionaitiniai 
diplomatai lemia, kad Ang
lija beveik tikrai paskelbs 
karą prieš Suomiją, Ven
griją ir Rumuniją, jeigu jos 
vis kariaus talkoje su Hit
leriu prieš Sovietus.

Amerikos valdžia viešai 
pareikalavus, kad Suomija 
darytų atskirą taiką su So
vietais, tai sekamas žings
nis būsiąs Anglijos karo 
paskelbimas Suomijai, jei
gu suomių valdžia nesitai- 
kys su Sovietais, kaip tei
gia United Press, amerikie
čių žinių agentūra.

NACIAI, IaKO/ŪžSiE
FEODOSIJĄ; PADARY

SIĄ KRIMUI “DUNKIRK^”
Berlin, lapkr. 4. — Naciai 

praneša, kad jie Krime už
ėmę prieplaukos miestą Te
odosiją; sako, taipgi pas
kandinę vieną Sovietų tran
sporto laivą ir sųžeidę du.

Anot nacių, jie pusiau 
perskėlę sovietinę armiją 
Krime, ir viena dalis tos 
armijos, girdi, stengiasi pa
bėgt į Kerčą, o kita į Se
vastopolį, kad iš ten galėtų 
laivais išsikraustyt. Hitle
rininkai žada padaryt jiem 
taip, kaip andai anglams, 
bėgusiems iš Franci jos per 
Dunkirką.

Pasak nacių, jie Krime 
iki šiol paėmę nelaisvėn 50,- 
000 raudonarmiečių ir pa
grobę bei sunaikinę 230 šar
vuotų automobilių, 218 ka- 
nuolių ir kelis šarvuotus 
traukinius.

ANGLAI UŽGROBĖ 5
FRANCŪZŲ LAIVUS 

LONDON, lapkr. 4. — 
Anglu karo laivai užgrobė 
nenkis p r e k i n i us Vichy 
Franciios laivus, beplau
kiant šiems pro Pietų Afri
ką.

ORAS. — Bus vėsiau, da
linai apsiniaukę.

A

Hitlerį. Jis sakė, kad toks 
Suomijos elgimasis yra ža
lingas ir pavergtų tautų 
pasiliuosavimui nuo nacių 
ir gali priartint karą prie 
Jungtinių Valstijų.

Kartu ministeris Hull 
priminė, kad jeigu Suomija 
ir toliau kariaus syykiu su 
Hitleriu prieš Sovietų Są
jungą, tai naciai galės ir 
pačią Suomiją visiškai pa
vergti.’

Hull sakė, jog Amerika 
supranta, kad Hitleris kliu- ■ 
dytų Suomijai daryti atski
rą taiką su Sovietais, bet 
jeigu Suomija vis tęs už
puolimo karą prieš Sovie-

(Tąsa ant 5-to pusi.)
—*•*-------—tt—zv——----------------- —y
Sovietai Atremia 3-čią į| 

Nacių Ofensyvą S 
Prieš Maskvą

Berne, šveic., lapkr. 4. — 
New Yorko Times kores
pondentas Brigham telefo
nu perleido savo laikraščiui 
sekamas žinias iš Sovietų- 
naciu karo fronto:

Vokiečiai pradėjo trečią 
galingą ofensyvą prieš So
vietus centraliniame fron
te, ypač prįeš Kalininą, į 
šiaurių vakarus nuo Mask
vos, ir prieš Serpuchovą, į 
pietus nuo jos.

Sovietai iš savo pusės 
pradėjo ofensyvą prieš na
cius Možaisko-Volokolams- 
ko srityje, į vakarus nuo 
Maskvos, ir keliose vietose ! 
pralaužė vokiečių linijas. 
Sovietų orlaiviai bombarda
vo visus nacių kariuomenės 
subūrimus.

Sovietai sutelkė Sibiro
pulkus prieš vokiečius Ka
linino srityje. (Skaičiuoja
ma, kad 200 tūkstančių si
biriečių veikia prieš nacius 
šiame fronte.)

Krime sovietiniai pasi
priešinimo lizdai daro dide
lių nuostolių naciams.

Raudonarmiečiai tvirtai 
laikosi prieš vokiečius, ku
rie stengiasi prasibriaut lin
kui Kerčo, kuris yra ryti
niame Krimo pusiausalio 
smailgalyje.

-

Suimta du Amerikonai 
Lakūnai Vokietijoje 
Berlin. —\ Vokiečiai nu

mušė žemvn du amerikonus 
lakūnus oficierius G. G. Da- 
niellsą ir Morrisą W. Fre- 
sslerį, kurie išvien su ang
lais dalyvavo bombardavi
me Vokietijos. Šie du ame
rikonai dabar laikomi sto
vykloje karo belaisvių.
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Nešvari “Draugo” Politika
“Draugas” No. 225 įtalpino vedamąjį 

straipsnį po antrašte: “Mes prieš naciz
mą ir komunizmą.” Nors antgūlvyj pir
moj vietoj pastato nacizmą, bet straips- 
nyj tik dėl pridengimo savo veido kelis 
žodelius numeta prieš nacius. Mat, 
“Draugas” semia “žinias” prieš buvusią 
Tarybų Lietuvą ir Sovietų Sąjungą iš 
Berlyno, nuo dr. Pr. Ancevičiaus ir kitų 
Hitlerio agentų, tai matyti nenori nacius 
rūstinti.

Už tai “Draugo” redakcija tiek daug 
netiesos ir piktų melų paleidžia prieš ko
munistus ir Sovietų Sąjungą, tą šalį, ku
ri jau penktas mėnesis taip didvyriškai 
kaunasi prieš barbariškus fašistus! 
“Draugas” apie Sovietų Sąjungą tarpe 
kitko rašo: “...rusiškojo komunizmo 
santvarkoj žmogus yra vergas, kuris 
kiekvieną minutę turi Stalinui laižyti 
puspadžius ir žmogus pusbadžiai gyve
na. ..”

Šis “Draugo” pareiškimas yra bjau
riausias melas. Tik pagalvokite, jeigu 
Sovietų Sąjungos žmonės būtų vergai ir 
pusbadžiai gyventų, tai ar jie galėtų 
taip didvyriškai kautis prieš barbariškus 
fašistus? Žinoma, kad vergai ir alkani, 
išvargę žmonės jau senai būtų sumušti 
ir nugalėti. Tik laisvas žmogus, kuris 
iš carizmo tamsybės ir atsilikimo galėjo 
ištrūkti, kuris galėjo išsibudavoti indus
triją, pakilti kultūroj, išmokti iš Mas
kvos skrajoti per šiaurių Polių į Ameri
ką, išmokti valdyti mašinas, tik tokis ga
li kariauti prieš daug galingesnes fašiz
mo jėgas.

Pasakos, kad “kiekvieną minutę turi 
Stalinui laižyti puspadžius” yra taip be
protiškos, kad kiekvienas supras, juk 
200,000,000 gyventojų negali gulėti prie 
Stalino kojų ir jas laižyti. Gal tik “Drau
go” redaktoriai tiki tokiems stebuklams.

Toliau “Draugo” redakcija pereina 
prie niekinimo Amerikos komunistų ir 
užpuola lietuvių liaudies dienraščius 
“Laisvę” ir “Vilnį”. Čia vėl “Draugo” 
redakcija skelbia melą, būk “komunistai 
nepaprastas simpatijas reiškė ne tik 
Maskvaj, bet ir Berlynui, jo šefui ponui 
Adolfui Hitleriui”. Negražu taip meluo
ti. “D” redaktorius turi žinot, kad ko
munistai nuo pat fašizmo ir nacizmo at
siradimo griežčiausiai kovojo ir kovoja 
prieš tuos bestijas!'

Grigaičio Daina be Galo!
“Naujienos” No. 258 šaukia: “Ameri

kos mašinos rūdyja Rusijoj” ir toliau 
ima ir pasakoja savo skaitytojams, kad 
Teherane patirta, kad Sovietų • išveža
mos mašinos į rytus nuo karo fronto, tai 
“laukuose rūdyja,” kad tuo pat kartu, 
kada vieni traukiniai su mašinomis va
žiuoja tolyn nuo karo fronto, tai kiti su 
tokiomis pat mašinomis važiuoja artyn 
karo fronto, kad traukinių traukiniai su 
amerikoniškomis mašinomis pūva Sovie
tų laukuose. Ir Grigaitis šį Savo “moks
lą” apvainikuoja pareiškimu: “Tai jau 
tikras chaosas.”

Taip “chaosas,” tik ne Sovietų Sąjun
goj, o P. Grigaičio galvoj! Kodėl “Nau
jienos” rašo tokią tirada?

Štai kodėl: Joms rūpi, kad Sovietų Są
junga kuo mažiau iš Amerikos gautų 
mašinerijos. Grigaičiui rūpi, kad Hitleris 
sumuštų Sovietus. “Naujienos” nori, kad 
kuo daugiau paskleidus melų apie Sovie
tų Sąjungą Amerikoj ir todėl jų redak
cija nesistengia patirti tikrą dalykų sto
vį, bet graibo naciškus melus ir Hitlerio 
propagandą ir ją grūda savo skaityto
jams. į

Tikrų dalykų patyrimui, kaip yra So-

—■■■ "- ............ IJKL..„s-.J.,,

vietų Sąjungoj “Naujienos” galėjo rasti 
Amerikos korespondentų pranešimuose 
iš Sovietų Sąjungos, pono R. Ingersolio 
aprašymuose dienraštyje “P M,” Jung
tinių Valstijų atstovų Harrimano ir 
Hopkinso bei kitų pranešimuose. Juk jie 
visi atvejų atvejais įrodė, kad Sovietų 
Sąjungoj, kaipo karo sąlygose, geriau
siai veikia komunikacijos susisiekimai, 
kad arčiau, kaip 100 mylių nuo fronto ir 
tai tvarkiai važinėja traukiniai.

Bet “Naujienų” redakcija jieško “fak
tų” Teherane, Persijos sostinėj, kurią 
neseniai buvo užėmę Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos armijos, kad išvaikyti Hitlerio 
ginkluotas jėgas-“turistus.” Žinoma, nie
kas negalėjo išvaikyti “nekaltus” Hitle
rio agentėlius, šnipelius, propagandistus, 
kurie skleidžia Sovietų ir Anglijos vardu 
melus. “Naujienos,” kaipo padrūtinimo 
faktą priveda, kad iš Maskvos į Kuiby- 
ševą, 540 mylių, diplomatai važiavo 5 
paras. Taip, važiavo, bet jiem ir nereikėr 
jo skubėti, skubėjo ne jų traukinys, bet 
tie, kurie veikia karo frontui.

Kad “Naujienos” jau 24 metai kasdien 
Sovietų Sąjungoj pranašauja “chaosą,” 
ir kasdien apsimeluoja, tai jau visiems 
žinomas faktas. Kada Sovietų valdžia 
įsikūrė, tai “Naujienos” davė tik kelias 
dienas jai gyvuoti. Vėliau laukė balt- 
gvardiečių pergalės. Po to visas laikas 
pranašavo, kad Sovietai negalės ekono
miniai susitvarkyti, kad “chaosas” atves 
juos prie susmukimo. Visi žinome, ko su
silaukė tos “Naujienų” pranašystes.

Bet svarbu, kodėl dabar “Naujienos” 
taip labai susirūpino įrodyt, kad Sovie
tų Sąjungoj traukiniai vieni veža maši
nas nuo fronto, kiti tas pačias atgal į 
frontą, kitur pilni laukai priverstų Ame
rikos mašinų pūva? Jeigu mes prisimin
sime, kad dar neseniai Grigaitis filosofa
vo, kad Amerikai neapsimoka siųsti į So
vietų Sąjungą ginklus, orlaivius, nes vis 
vien Raudonoji Armija bus sumušta, 
Hitlerio armija pereis per ją, kaip peilis 
per sviestą, ir tada tie Amerikos ginklai 
pateks Hitleriui, tai mums bus aišku, 
kodėl “Naujienoms” dabar reikalinga su
rasti Sovietų Sąjungoj “chaosą”.

Šiandien, kada jau penktas mėnesis 
eina tas baisiausias žmonijos istorijoj 
karas, kalbėti, kad Hitlerio armija pereis 
per Raudonąją Armiją, kaip peilis per 
sviestą negalima, nes vargiai kas pati
kės. Kiekvienas mato, kad taip nėra. 
Tiesa, Raudon. Armija priversta dauge- 
lyj vietų pasitraukti, bet ji į keturis mė
nesius tiek padarė naciams nuostolių, 
kaip kaizerio armijai Pirmas Pasaulinis 
Karas į keturis metus. Net ir tie karo 
žinovai, kurie pirma šaukė, kad Raudo
noji Armija turi bėgti linkui Uralu vis
ką palikdama, dabar keičia savo pažval
gas. Dabar yra aišku, kas nori suprasti, 
kad jeigu Sovietai turėtų daugiau tan
kų ir orlaivių, kad jie daugiau jų gautų 
iš Amerikos ir mašinerijos.jų pasigamin
ti pas save namie, tai Hitlerio gaujos ne 
tik būtų sulaikytos, bet ir sumuštos. Ru
sijos liaudis parodė tiek drąsos ir pasi
šventimo, kiek niekas kitas pirma nepa
darė.

Dabar “Naujienoms” šaukti prieš 
ginklų siuntimą Raudonajai Armijai ir 
neparanku ir niekas netikės. Todėl jos 
surado “chaosą.” “Naujienų” išvados to
kios: kam siųsti Sovietams mašinas, vis 
tiek jos supus arba dar bolševikai tiesiai 
nuveš į frontą ir atiduos naciams. Kam 
pasitarnauja “Naujienos” su tokia savo 
propaganda? Aišku, jau tik ne Sovie
tams, Anglijai ir Amerikai sumušti hit- 
lerizmą, Jeigu Sovietų Sąjungoj būtų to- 
kis “chaosas,” kaip Grigaitis piešia, tai 
jau Hitleris senai būtų visą Sovietų Są
jungą užkariavęs.

Naujas “Žinių” Šaltinis
“Naujienoms”
r*.

“Naujienos” nuolatos maitina savo 
skaitytojus naciška propaganda iš Lie
tuvoj išeinančių laikraščių, iš dr. Pr. 
Anceyičiaus Berlyno radiogramų ir iš 
Rygos sufabrikuotų nacių melų prieš So
vietus. Bet paskutiniu laiku dar susira
do naujus “žinių” šaltinius, tai Tehera
ną, Persijos sostinę.

Turkijoj, Persijoj, Afganistane veikia 
šimtai Hitlerio agentų ir skleidžia nacių 
propagandą. Pagal tuos šaltinius “Nau
jienos” surado, kad Sovietų aviacija su
naikinta, o lėktuvai, kurie dar likę, tai 
perseni; kad Sovietai prieš 1,000 nacių 
orlaivių fronte gali pastatyti tik 100 se
nų orlaivių.

Žinoma, kad šios “žinios” tokios, kaip, 
kad aštuntoj karo dienoj Hitleris paskel
bė, būk jis visą Sovietų aviaciją sunair 

' kinęs. Vienok ir dabar dar karts iš kar-
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Pastaba Rinkėjams Parašų 
dėl Išlaisvinimo Browderio
Jau iš kelių vietų gavome pranešimus, kad draugai pe-, 

ticijas su parašais pasiuntė tiesiai prezidentui Roose vel
tui. Tai negerai. Tas peticijas su parašais reikia grąžinti 
Lietuvių Piliečių Komitetui, arba siųsti tiesiai Ameriki
niam Piliečių Komitetui, užadresuojant sekamai: Citi
zens’ Committee to Free Earl Browder, 1133 Broadway, 
New York, N. Y. Visos peticijos bus kartu nuvežtos ir pe^ 
specialę delegaciją įteiktos prezidentui Rooseveltui.

Dar kartą: Priimtas rezoliucijas, prašančias Roosevel- 
to dovanoti Browderiui bausmę, siųskite tiesiai preziden
tui. Tik kopijas tokių rezoliucijų prisiųskite mums. Gi 
peticijas su parašais grąžinkite arba Lietuvių Komitetui, 
arba Amerikiniam Komitetui.

Pasiskubinkite parinkti parašų.
Lietuvių Piliečių Komitetas,
46 Ten E^ck St., Brooklyn, N. Y.

Naujoji Medicina

uz- 
žur- 
ėmė

temą. į galvos smegenis. Ar 
staiga suteikiama nervų sis
temai tokiu būdu pilna ra
mybė ? Suprantama, kad ne. 
Juk ir novo kainas yra nuo
das. Prieš paralyžiuodamas 
nervus, jis pats juos pirma 
sujaudina. Tiesa, šis jaudi
nimas žymiai silpnesnis, 
švelnesnis, negu skausmo 
jaudinimas iš žaizdos, bet 
dėlto novokainas įlenda 
giliai į audinius ir apiplau
na šimtus mažų ir didelių 
nervų kamienų. Tuo būdu 
chirurgo veiksmų pasėkoje 
“šiurkštūs” nervų sistemos 
jaudinimai p a k e i č iami 
“švelniais”. Šis pakeitimas,

(Tąsa)
Prieš daugelį metų Piro

govas išvystė mokslą apie 
sluoksninį, “futliarinį” mū
sų kūno sudarymą. Viš
nevskis įrodė, kad jis gerai 
pasisavino didžiojo chirur
go ir anatomo palikimą. Po 
kelerių naujojo metodo nau
dojimo metų Višnevskis pa
matė, kad jam teks mokytis 
ir iš fiziologų.

Stiprūs Ir Silpni 
Jaudinimai

Pastaraisiais metais 
sienio mediciniškuose 
naluose laiks nuo laiko
rodytis žinios apie keistus 
faktus. Ligoniui i' 
operacija vietinės anestezi- gOs eigą. Kadangi tas pats 
jos pagalba. Praeina kelios 'pastebima labiausiai skir- 
valandos. Novokainas nėr- tingų susirgimų atvejais, 
vų nebeveikia, bet kartu iš-į tai peršasi išvada, kad vi
ny ksta ir skaudėjimas.

“Nuostabu, kad ligony s 
visam laikui nusikrato 
skausmų”, rašė 1934 m. vo
kiečių chirurgas Rot’as.

Rot’as ir kiti chirurgai, 
pastebėjusieji tą reiškinį, 
neieškojo jo priežasčių.

Tą reiškinį pastebėjo ir 
Višnevskis. Šimtai ir tūks
tančiai ligonių jį įtikino, 
kad uždegiminiai procesai, 
opos, pūliuojančios žaizdos 
po operacijos, padarytos 
vietinės anestezijos pagal
ba, išgyja daug greičiau 
kaip po narkoze. Višnevs- 
kiui paaiškėjo, kad vietinė 
anestezija leidžia ne tik be 
pavojaus atlikti sudėtin
giausias operacijas, bet ir 
rodo tiesioginį gydomąjį 
veikimą. Tačiau koks tas 
veikimas? Kodėl visai skir
tingi susirgimai pasveiksta 
nuo vieno ir to paties fak
toriaus — novokaino įšvirk
štimo į audinius ?

Matyti dėlto, kad skirtin
gi susirgimai, aprašyti įvai
riuose medicinos 
liuose, ir išoriniai 
panašūs, turi kaž 
drą. Kas tas “kaž 
dra?” Ar negali jo parodyti 
chirurgo veiksmų smulkus 
analizas ?

Chirurgas įleidžia į audi
nius novokaino. Novokainas 
paralyžiuoja nervus, ir dėl 
to nebepraleidžiama daugy
bė jaudinimų, kurie ėjo 
nervais iš sergančios kūno 
dalies — iš žaizdos ar pūli
nio — į centrinę nervų sis-

daroma atrodo, ir pakreipia visą Ii-

vadovė- 
visai ne
ką ben- 

kas ben-

Jsais tokiais atvejais didelį, 
o gal ir lemiamą, vaidmenį 
vaidina nervų sistemos būk
lė. Reikia manyti, kad švel
nus novokaino nervų siste
mos jaudinimas yra nau
dingas.

Padaręs tokią išvadą, 
Višnevskis ėmėsi drąsių 
bandymų.

Chirurgija Be Peilio
Į chirurginę kliniką atve

žamas ligonis, susi rgęs 
ūminiu apendicitu.

Bet kuriame chirurgijos 
vadovėlyje pasakyta, kad 
tokiais atvejais ligoniui rei
kia atidaryti pilvo ruimą ir 
pašalinti užsidegusią aklo
sios žarnos ataugėlę. Bet 
Višnevskis vietoj to- guldo 
ligonį ant šono ir ilga adata 
įleidžia novokaino tirpalo į 
kūno gilumą arti juosmens. 
Čia, aplink inkstus, išsimė
tę dideli nervinių narvelių 
susibūrimai. Novokainas iš
silieja ir apiplauna šiuos 
narvelius. Ligonies nervų 
sistemą p a veikia švelnus 
jaudiklis.

Višnevskio viltis pasitvir
tina: ligonies skausmai pil
ve greit mažėja, temperatū
ra krinta. Atsiranda apeti
tas. Praeina kelios dienos, 
ir ligonis iš klinikos išsira
šo sveikas, taip ir nesusipa
žinęs su chirurgo peiliu.

Tiesa,, ne visais atvejais 
novokaino įšvirkštimas

BAISUS NACIŲ ŽVĖRIŠKUMAS
Kraujas šąla gyslose skai

tant apie tą žvėrįškiausį na
cių barbarizmą, kokio grie
biasi Vokietijos fašistai ir 
jų talkininkai pavergtuose 
kraštuose. Hitlerio paverg
tuose kraštuose viešpatauja 
baisesnė padėtis, kaip buvo 
viduramžiuose.

—Kur aš nebūčiau užjū
ry j, — rašo Klara Markova, 
— aš girdžiu širdį perve
riantį moterų ir vaikų verk
smą, kurios aprauda žuvu
sius savo vyrus, sūnus, bro
lius, o vaikai tėvus. Nero- 
no baisumai yra menknie
kis palyginus su Hitlerio 
baisumais!

“Vokietijos fašizmas, kaip 
kokia baisioji liga užgulė 
ant Franci jos liaudies, su
griovė jos ramų gyvenimą, 
atėmė laisvę, įvedė baisiau- 
sį barbarizmą ir galvų ka
pojimą, kokio žmonijos is
torija dar nežino. Neužten
ka budeliškiems fašistams, 
kad jie apiplėšė Franciją, 
pasisavino jos maistą ir 
drabužius, vyną ir atėmė 
žmogaus teises, bet jie dar 
šimtais žudo nieko nekal
tus žmones — įkaitus.

“Naciams parsidavęs ge
nerolas Petain aklai tarnau
ja Hitleriui, jis reikalauja

Karas Prieš Visą 
Pasauli

Dabartinis vokiečių na
cių karas prieš visą pasau
lį gimė iš kaizerio sūnaus 
galvos 1913 metais. Kaize
rio sosto įpėdinis tuomet 
parašė ir išleido knygą. Tu
rinys tos knygos, trumpai 
suglaudus, buvo toks:

Vokietija galinti palaiky
ti savo garbę tarpe tautų 
tiktai ginklų pagalba. Gin
klais Vokietija pergalėsian
ti visą pasaulį, “pilną apsi
ginklavusių velnių.”

Už tokį išsireiškimą A- 
merikos socialistų laikraš
tis “New York Call” labai 
pašiepė kaizerio įpėdinį, — 
šiaip:

“Per socialistų sąjūdį ne
labai ilgai reikės laukti ga
lo pasauliui pilnam apsigin
klavusių velnių, ir karališ
kasis durnelis, jeigu protiš
kai nepasveiks, gaus ka
riauti beprotnamyj prieš 
pasaulį pilną velnių.”

Tuo laiku, 1913 m., buvo 
Vokietijoj penki milionai 
socialistų, Amerikoj — arti 
vieno miliono (t. y. tų, 
ką balsavo už socialistus). 
Šiandien, rodos, daug tų so
cialistų remia kaizerio pa
sekėją Hitlerį, kuris veda 
karą prieš visą pasaulį.

J. Baltrušaitis

bet koks nervų sistemos er
zinimas, net ir labai švel
nus, tik pagreitintų pūlinio 
susidarymą. Tačiau tai nėra 
pavojinga: novokainas įs- 
•virkščiamas c h i rurginėje 

, klinikoje, ir jei skausmai 
iš- nUo jo nesustoja, tad ligo- 

gydo apendicitą. Jei uždegi- nis skubiai operuojamas.
’ (Bus daugiau)mas pažengė labai toli, tai

to Sovietų “seni” orlaiviais bombarduoja 
Berlyną. Arba, kaip spalių 9 d. Hitleris 
paskelbė, kad sunaikino visą Raudonąją 
Armiją, kad “neliko nei vienos divizijos.”

Mes visi žinome, kad Sovietų Sąjungos 
padėtis sunki. Mes niekados nemažinome 
fašistų jėgas. Fašistai pakinkė visą Eu
ropos industrija ir darbininkus karo 
frontui. Aišku, kad ir gabiausi Sovietų 
kariai, lakūnai ir kiti karo vyrai negali 
atsilaikyti prieš galingesnę techniką. To
dėl, kiekvieno antifašisto pareiga rūpin
tis, kad Anglija pradėtų mušti nacius iš 
kitos pusės, o Amerika aprūpintų Rau
donąją Armiją naujais orlaiviais ir tan
kais, mašinomis ginklų gamybai ir spe-

cialistais.
Antifašistams nereikia dejuoti rankas 

susidėjus, nes tas neišgelbės nuo naciš
kos kilpos arba kirvio. Reikia kovoti. 
Antifašistams, tiems, kurie nesutinka su 
Sovietų Sąjungos tvarka, ne laikas dabar 
džiaugtis nacių pergalėmis, šaipytis iš 
to, kad Raudonoji Armija neturi tiek 
ginklų, kaip visa Europa pagamina na
ciams, bet sunerti rankas su visais anti
fašistais ir stoti į bendrą kovą. Reikia 
atminti, kad jeigu šiandien naciai smau
gia Sovietus, tai rytoj jie smaugs Angli
ją ir mūsų šalį — Ameriką, jeigu mes 
bendromis jėgomis nesunaikinsime nacių 
pavietrę.

iš Franci jos liaudies sustoti 
kovoti už žmonių teises, jis 
reikalu ja išduoti francūzus 
patriotus, kurie kovoja 
prieš nacius, jis reikalauja 
suvargintos ir sukruvintos 
Franci jos liaudies, kad ji 
ant kelių šliaužiotų prieš 
Vokietijos fašistus ir tas 
parodo, kas yra patsai Pe
tain ir jo šaika!

“Hitleris ir jo fašistų 
gaujos visur įvedė^nepaken- 
čiamas sąlygas, kur tik jos 
įsigalėjo. Visose šalyse na
ciai įveda šalies gyvento
jams vergiškas sąlygas, api
plėšia žmones ir paverčia 
juos į naciams darbo galvi
jus, nes Hitlerio mokslas 
yra, kad ‘vokiečiai už kitas 
tautas geresni.’

“Visas pažangus pasaulis, 
visi žmonės, kurie myli lais
vę, žmoniškumą, brolišku
mą, privalo jungtis bendrai 
kovai prieš tuos dvidešimto 
šimtmečio žvėris žmonių 
pavidale!”

M u m.s įdomu, kodėl 
“Naujienos” ir “Draugas” 
slepia nuo savo skaitytojų 
tą baisią tiesą, tą baisų na
cių terorą pavergtuose kraš
tuose ir, kodėl tie laikraš
čiai taip daug persispausdi
na nacių propagandos prieš 
Sovietų Sąjungą ir buvusią 
Tarybų valdžią Lietuvoje? 
Kokis tada skirtumas yra 
tarp “Naujienų,” “Draugo” 
ir Hitlerio laikraščių, išei
nančių Berlyne?

Klausimai ir Atsakymai

šalys, Ame- 
Sąjunga ir 
potencijalių 
sumušimui

Klausimas:.
Ar tiesa, kaip kad naciai 

sako, kad Vokietija jau lai
mėjo šita Antrąjį Pasaulinį 
Karą? B. G.
Atsakymas: .

Tas tiesa, kad Hitleris 
jau turi pasiekęs didelių 
militarinių laimėjimų. Jo 
užkariavimus galima skai
tyti tolygiais Napoleono už
kariavimams. Jis parmušė 
Franciją ir visą eilę savo 
kitų oponentų. Jis daug ža
los padarė Anglijai ir So
vietų Sąjungai. Jis užgro
bė ir pridėjo prie Vokietijos 
be galo daug teritorijos, re
sursų, pramonės ir žmogaus 
pajėgų. Kaipo pasekmė to, 
pasaulis atsidūrė dideliame 
pavojuje, kad naciai gali 
laimėti karą su visomis bai
senybėmis, kokios tektų 
žmonijai.

Tai yra tiktai viena pusė 
paveikslo. Tikrenybėje trys 
anti-hitlerinės 
rika, Sovietų 
Anglija, ' turi 
spėkų visiškam
naciškos Vokietijos. Bet jos 
turi šitas visas • jėgas pa
naudoti karui prieš Vokie
tiją. Jeigu Anglija ir Jung
tinės Valstijos pilnai rems 
Sovietų Sąjungą* ir mes į 
karą visas karines jėgas, tai 
negali būti jokios abejonės 
apie šio karo galutinas pa
sekmes. Šių trijų šalių ap- 
vienyta galybė, plus pagal
ba prieš Hitlerį nusiteiku
sių žmonių visam pasaulyje, 
gali sutriuškinti Hitlerį ir 
jo talkininkus.

Galimybė Hitleriui laimė
ti šį karą glūdi tame, jeigu 
anti-hitlerinės šalys nesu
prastų to fakto, jog jos tu
ri laikytis išvien šitoje gy
venimo ir mirties kovoje, 
jeigu jos daleistų Hitleriui 
mesti savo karines spėkas 
prieš jas atskirai — pirma 
prieš vieną, paskui prieš ki
tą. Štai, kodėl taip svarbu, 
kad Anglija ir Jungtinės 
Valstijos dabar visomis sa
vo jėgomis mestųsi į karą 
prieš Vokietiją.

William Z. Foster.
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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.

Mfl
Trečias puslapis

Spalių mėnesj 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.

<--------------------------------------------------------------------- -

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

10- ta — Nashua, N. H.
11- tą — Gardner.
12- tą — Hudson.
13- ta liuosa.
14- tą — Worcester.
Jeigu atsirastų kuri iš pa

minėtų kolonijų negalinti ‘su
rengti .prakalbas joms skirtom 
dienom — būtinai tuojau pra- 
neškit rengėjom/ kad kalbėto
jai veltui nereiktų vykti.

Ne visų kolonijų antrašai 
randasi pas mus, todėl, drau
gės, patėmijusios spaudoj pra
nešimą, imkitės už darbo.

Garsinimų Reikale
“Laisvėj” randasi pagamin

tas generalis lapelis. Tad, už- 
sakydamos, parašykit svetai
nės antrašą, laiką, kuriuo pra
kalbos prasidės, kokią prog
ramą turėsit ir kiek lapelių 
pageidaujat. Bandykit turėt 
muzikalę programą, kur tik 
yra galima.

N.A.M.S. Komitetas.
Reikale prakalbų rašykit:

M. K. Sukackienė,
18 Hillside St., 

Worcester, Mass.

Jau gera “ virtinė savaičių ! 
prabėgo nuo sėkminga* įvyku-j 
šio mūs metinio pikniko ir 
parodos, kurių surengimui ko- 

< mitetas ir kolonijų draugės
» sudėjo daug darbo. Per jau

gan ilgoką laiką spaudoj ne- 
simatant žinių iš sąryšio veik
los gali pamanyti, kad reng
damos savo metinį išvažiavi
mą ir parodą draugės tiek nu- 
ilso, kad ima ilgoką vakaciją. 
Gi tikrenybėj taip nėra. Kolo
nijų draugės gyvai veikia, dar
buojasi vietiniuose darbuose, 
o komitetas, sutvarkęs finan- 

' sus, paskirstęs iš jų aukų 
svarbiem reikalam, rengiasi 
prie žiemos sezono.

Sąryšio likęs tradiciniu ta
rimas — surengti prakalbų 
maršrutą žiemos laiku — jau 
pilnai sutvarkytas iš komiteto 
pusės, perduodamas kolonijų 
draugėms padaryti jį pilnai 
sėkmingu, šį metą mes gavom 
Stefaniją Sasną porai savai
čių. Mes esam linksmos gavus 
šią mūs veteranę visuomeni- 
ninkę, nenuilstančią darbuoto
ją, prakalbininkę, spaudos 
darbininkę — “Laisvės” Mote- 

y rų Skyriaus vedėją. Daug ne
reikia aiškinti, nes jos nuošir
di, nenualsinama veikla visuo
menei yra gerai žinoma. Ir jos 
atsilankymas, tikimės, bus tin
kamai įkainuotas.
Draugės! Sąryšio Komitetas 
Nuoširdžiai Prašo Iš Jūs Gero 

Prisirengimo Prakalbom'
Kuomet draugė apsiėmus 

kalbėti atsitraukia nuo parei
gų, nuo kasdieninio darbo — 
ima atsakomybę atlankyti jai 
paskirtą kiekvieną koloniją 
nepaisant blogo oro bei kito
kių kliūčių —, tai kolonijų 
d ra u g ės- d ra u gai darbuotojai 
turi jaustis atsakomingi suren
gime prakalbų ir atlikime viso 
surengimo darbo pagal savo 
geriausią išgalę. Momentas 
yra labai svarbus, yra daug 
klausimų, kurie nepasiekia 
plačias mases teisingoj for
moj. Todėl prašom rengėjų 
pasistengti sutraukti skaitlin
gai publikos į prakalbas, kur 
gyvu žodžiu bus pateikta tie- 
sos-faktų.

Maršrutas prasidės su 30-ta 
diena lapkričio ir baigsis su 
14-ta gruodžio —■ sekamai:

Sekmadienį, lapkričio 30-tą, 
Bostone.

, Gruodžio Imą — Bridge
water.

Gruodžio 2-rą — Brockton
- Montello.

Gruodžio 3-čią — Stough
ton.

4- tą — Norwood.
5- tą — Cambridge.
6- tą — Lynn.
7- tą — Lawrence.
8- tą — Lowell.
9- tą — Haverhill.

Binghamton, N. Y.
Moterų Skyriaus Narėms
Draugės: Susirinkirrtas į-

vyks lapkričio (Nov.) 7-tą, 
7:30 vakare, pas J. K. Nava- 
linskienę, 56^2 Glenwood 
Ave., Binghamton. Kviečiame 
visas dalyvauti ir išgirsti ra
portą iš 25 metų jubilėjinio 
parengimo. Taipgi gaukime 
naujų narių į Moterų Skyrių.

Sekretorė J. N.

Grąžintojos No
ri Gražiau

Gyvent
Gražindamos visą svietą, 

moterys grąžintojos, Grožės 
Kultūros Unijos Lokafo 7-to 
narės, Brooklyne, apsižiūrėjo, 
kad jų pačių gyvenimas ne
toks jau gražus, kokio norėtų 
ir kokį užsipelno turėti. Ban
dė tartis su bosais kartą, ban
dė tartis kitą, bet niekas nesi- 
darė iki vieną gražią dieną 
paskelbė streiką.

šešiem šimtam gražuolių 
grąžintojų užteko savaitės 
streike ir pikiete, kad gaut 
naują sutartį su, $17.50 per 
savaitę manikiuristėms, $19.25 
plaukų .vilniuotojoms, $22.50 
dažytojoms ir po $25 pasto
vių garbinių darytojoms. Vy
rai prie tų-pat darbų gauna 
nuo $25 iki $30.

Jos taip pat gavo 9 vai., 5 
dienų savaitę su teise nedirbt 
vėliau 8:30 vakare ir savaitę 
atostogų su alga.

Sovietų Sąjungos prekybinio laivo “Petrovski” tar
nautojos. Laivas buvo sustojęs Niujorko uoste tam tik
rų prekių pasiimti ir gabenti į Rusija. Iš kaires Į de- ' 
širię: Marija A. Bondarenko,, Klaudija S. Borovik ir 
Valentina S. Stutarenko.

Chicagds Marquette Parko Liet. 
Moterų Veiklų Prisiminus

Ši stambioji lietuvių koloni
ja vėliausiai buvo išjudinta į 
darbą. Nežiūrint, kad joje 
daug lietuvių gyveno, tačiau 
bažnyčia Čia vaidino didžiau
si vaidmenį. Tiesa, prie to pri
sidėjo neturėjimas jokios sve
tainės, išskyrus bažnytinę, tad 

J darbas buvo sunku vesti. Ta
čiau atsirado drąsuolių, kurios 
pralaužė tuos ledus.

1927 metais liko suorgani
zuota L.D.S.A. 137 kuopa. 
Drg. U. Nedvaraitės-Peterman 
pastangomis prirašyta nema
žai moterų, bet pats veiklu
mas pasirodė kiek vėliau. Pra
mogas teko rengti skiepuose, 
o tas nepatraukė žmonių. Bet 
ilgainiui tie visi trūkumai pa
taisyti.

Man teko įstoti į šią kuopą 
1930 metais, vos atvykusiai iš 
Lietuvos. Smetonos tarnų per
sekiojimai ir kratos buvo pri
pratinę prie atsargos. Tad aiš
ku, kad padarė nepilnai su
prantamą įspūdį, kad taip 
drąsiai ir atvirai darbininkės 
kalba už klasių kovos būtinu
mą ir kaip tai vykdyti.

Šiąsias veikėjas tame laike 
patikau: U. NedvSraitę, M. 
Zlatkienę, L. Chiapienę, P. 
Juškienę, O. Mikulėnienę, K. 
Kaleckienę, E. Arlauskienę, O. 
Pozarienę, K. Sandarienę, M. 
Virbickienę, M. Sadauskienę, 
F. Druktenienę, švirmickienę 
ir eilę kitų.

Veikimas ėjo puikiai, taip, 
' kad 1930 metais buvo laimė- 
ita antra dovana iš Centro, už 

daugiausiai prirašymą narių. 
Taipgi nuolatiniai veikimas at
spindėjo “Darbininkių Balse.”

Uršulė Nedvaraitė

Kilus kovos prieš aukštas 
kainas .klausimui ši kuopa ima 
sau už pareigą plačiu mašta
bu veikti. Tuojau suorganizuo
ta veikiantis komitetas, įtrauk
ta daug katalikių moterų, net 
bažnyčios komitetai. Vietinis 
klebonas susirūpino savo pa- 
rapi jonais ir turėjo vargo, 
nors dalį atitraukti. Kada ėjo 
“Vilnies” vajai bei suvažiavi
mai arba bazaras, tai šios ko
lonijos veikėjos geriausiai pa
sirodė. Manyta dar daugiau 
veikti bedarbės klausime, ta
čiau įvykus L.D.S.A. 137 kp. 
su A.L.D.L.D. 146 kp. susivie
nijimui teko moterims veikti 
bendrai, bet jos to nenusigan
do ir visų organizacijų vado
vybėje stovėjo moterys.

Tūlos veikėjos pasinėrė aps
kričių komitetų*, darbuose, 

taip pagarsėjusi darbais kolo
nija ėmė justi menką atslūgi
mą. O gal pati svarbiausia 
priežastis, tai širdingiausia 
veikėja U. Nedvaraitė-Peter- 
man skaudžiai susirgo. Vėliau 
pagerėjo, tačiau susidarė tam 
tikros sąlygos, kad daugiau
sia veikusios draugės perkėlė 
savo veikimą į kitas organiza
cijas, kitos pavargo, o naujų 
tikrų darbo klasės kovotojų 
neįtraukė ir šios kolonijos mo
terų veikla dingo, taip, kad 
net nesiranda draugių, kurios 
suorganizuotų moterų kliubą, 
o ten dirva puiki. Ne viena 
pajuntame, kad neturime dau
giau' tos veikėjos, kuri taip 
sugabiai daug darbų atliko. 
Tačiau jos nesulauksime, nes 
žiaurioji mirtis išplėšė U. Ne- 
dvaraitę iš gyvųjų tarpo 1940 
m., spalių 19 d.

Reikėtų pasekti pirmuosius 
darbus ir vėl šios kolonijos 
veikimą išbudavoti, tai tuom 
mes pagerbsime Uršulę ir kar
tu pasitarnausime visam dar
bininkų judėjimui.

Julija.

Mezgėja Atydai
Greitu laiku Raudonosios 

Armijos karžygiams norima 
išsiųsti nuo lietuvių moterų 
pirmą siuntinį šiltų svederių, 
pirštinių ir kojinių. Keliolika 
svederių ir kojinių jau yra pri
duota mezgėjų komisijai, bet 
visa eilė mūs darbščiųjų drau
gių užbaigtus dar laikosi pas 
save, laukdamos paraginimo, 
kada priduoti dirbinius, o ki
tos baigia mezginius. Mezgė
jų komisija prašo, idant visus 
baigtus mezginius draugės 
mezgėjos priduotų komisijai, 
kuri dirbinius priduos Centra- 
liniam Komitetui skubiai iš
siųsti raudonarmiečiams.

Mezginius prašomos priduo
ti penktadienį arba šeštadienį, 
Moterų Apšvietos Kliubo ko
misijai — S. Kazokytės, H. 
Andriuškevičienės arba K. 
Petrikienės antrašu.

Galinčios mėgsti taipgi rei
kalaukite vilnų pas mezgėjų 
komisijos nares.

Nauja, Smagi Žinia

Visą laiką tylėjusios ir ty
liai dirbusios patersonietės, 
per d. M. Aliukonienę padarė 
tokį pranešimą:

“Mes taipgi galime pasigir
ti, kad jau turime numezgu- 
sios virš desėtko svederių So
vietų Sąjungos kovotojams. 
Taipgi turime surinkusios au
komis pinigų gerą pluoštą — 
brooklynietėm nepasiduodam. 
Bet kada reikia prisiųsti tie 
mezginiai ?”

Informacija dėl prisiuntimo 
draugėm jau suteikta. Tikima
si, kad dar ne iš vienos vie
tos bus tokių staigmenų (sur
prises).

Komisija.

Iš Angliakasių Motery Ir 
Jy Šeimynų Praeities

Rašo LUCY RAUDUVĖ

Nuo 1902 metų angliakasių 
pergyventų streikų, šiek tiek 
pradėjo gerintis jų uždarbis ir 
šiaip į juos darbdaviai pradė
jo iš geresnės pusės žiūrėti. 
Kadangi aš neturiu mintyj ra
šyti apie vyrų streikus ir jų 
darbus, tad ir pasuksiu į ang
liakasių moterų ir tų dienų 
abelną padėtį ir gyvenimą.

Angliakasių šeimynos pra
džioje buvo apgyvendintos 
kompanijos triobėsiuos, kur 
jos ir po šiai dienai randasi, 
lyginai, kaip Lietuvos kaime
liai : nebuvo elektros nei gaso 
šviesai, ker.osininėm lempom 
pasišviesdavo. O su vandeniu 
tai būdavo tikra bėda, kadan
gi akmeninėj žemėje šulinį iš
kasti, tai buvo didelis klausi
mas. Prisieidavo keliauti kur į 
šaltinius ar šiaip kur upelyje 
gauti vandens. Upelių vanduo 
būdavo pavojingas vartoti to
dėl, kad juose randasi saliet
ros, sieros ir kitų mineralų nup 
anglies išmatų. Bet laikui bė
gant tas trūkumas likosi pra
šalintas-, vanduo buvo suve
džiotas į stubas, kas daug pa
lengvino moterim kasdieninėje 
ruošoje. Tie kaimeliai turėjo 
tam tikrus vardus: Campbell’s 
Path, Austinites, Boston Set
tlements ir panašiai.

Tų laikų namų vidus būda
vo panašus į Lietuvos bakūžė
lės: stalas kampe, suolai iš 
lentų aplinkui stalą, lovos tam 
pačiame kambaryje, taipgi 
grindys lentų, kurios nebuvo 
madoje plauti. Pečiai stovėda
vo angliniai, taipgi rasdavos 
virvė pertraukta nuo kampo 
iki kampo, ant kurios kabojo 
pala, neva uždanga. Už jos 
vyrai, parėję iš darbo, užlindę 
nusiplaudavo. Kiti kambariai 
būdavo užimti įnamiais. Šeimi
ninkė turėdavo visiems paga
minti valgį ir apžiūrėti jų 
kambarius.

Dar turiu primint, kad tos 
stubos pastatytos iš plačių, 
stačių lentų. Iš vidaus taipgi 
lentomis išmušta, dėl to mo
terys turėdavo kūrenti pečių 
be paliovos, kad nesušaltų 
vaikučiai ir vyrams būtų šilta 
praustis.

Apart prižiūrėjimo vaiku
čių, įnamių ir visokių kitų dar
bų, jos turėdavo karvę ir šiaip 
gyvulėlių prižiūrėti ir aprū
pinti juos. Kadangi uždarbis 
angliakasių buvo nekoks, tai 
moterys dasidėdavo keletą 
centų ar dolerių parduodamos 
gyvulių, paukščių produktus. 1

Laikui bėgant, angliakasių 
uždarbiai kilo, tada ir moterų 
gyvenimas keitėsi: šian ir ten 
pradėjo apleisti kompanijos 
namus ir įsigyti nuosavas stu- 
bukes. Bet jų kultūra nesikeitė 

todėl, kad apart bažnyčios 
lankymo ir bažnytinio mokslo 
jos daugiau nieko nemokėjo. 
Jos nežinojo, kas yra didelis 
miestas, atostogos ir šiaip mo- 
derniškesnis gyvenimas. Dau
gelio iš jų visas pasilinksmini
mas būdavo — nuėjus į kar- 
čiamą, ten, kur jų vyreliai 
praūždavo savo sunkiai už
dirbtus centus. Jų kalbos bū
davo apkalbėti kaiminkas ir 
visą kas kaimynystėje dėda- 
vos.

Mažai džiaugsmo jos tetu
rėdavo ir iš vaikų. Jų vaikai 
mokėdavo anglišką kalbą ir 
tarpusavyj kalbėdavos angliš
kai. Negalėjimas suprast, ką 
vaikai kalba, sudarydavo mo
tinoms daug liūdnumo. Kada 
jos sutikdavo kokį ateivį ar 
šiaip atvažiavusį iš didmiesčio, 
jos skųsdavosi, kad jų vaikai 
su jomis nekalba lietuviškai. 
Kuomet jaunuoliai susirinkda
vo į kieno nors stubą, motinos 
ir jų pažįstamos jausdavosi 
svetimos, nors ir savo namuo
se. Iš šalies žiūrint, tas sukel
davo labai liūdną reginį. Tan
kiai vaikai pasakydavo: “kuo 
seniai mažiau žinos, tuo svei
kiau bus.” Kartais parėję iš 
mokyklos zdar primesdavo tė
vams: “Jūs esat sveturgimiai.” 
Tas tėvams būdavo dideliu 
smūgiu.

šie dalykai, be mažų išim
čių, ir laikui bėgant nepagerė
jo, tur būt ir pasiliks šioj ge
neracijoj. .

(Bus daugiau)

Kaip Jos Sunkiai 
Nusidirba!

Atkartotinai mes girdime, 
kaip turčiai daug dirba ir ga
biai taupo. Tik retkarčiais iš- 
netyčių iškyla aikštėn tas jų 
nusidirbimas.

Aną dieną žuvo ponios Ve- 
ros M. Gerli, šilko importerio 
našlės, $40,000 vertės brang
akmenių iš jos namų Green
wich, Conn. Apie tai žinelėje 
pasakyta:

“Apklausinėta 10 tarnų, kiti 
samdiniai ir šeši karpenteriai, 
kurie dirbę užpakaliniam bal
kone.”

žaislų išdirbėjų suruoštoj 
būsimų Kalėdoms žaislų paro
doj pirmą vietą užima milita- 
riški ir industriniai žaislai ber
niukams, o mergaitėms ver
kiančios, valgančios ir kito
kios lėlės. Esą pridaryta 
$240,000,000 vertės žaislų.

Limpamomis ligomis Brook
lyne suserga per savaitę vidu
tiniai po 70 iki šimto asmenų, 
o epideminiais laikotarpiais 
po kelis syk tiek.

Nebylės Likimas
* * ♦

Gruzdžių miestelyje neturtinga našlė augino vieną sū
nų ir tris dukteris. Jaunesnioji duktė, Elenutė, buvo 
gamtos nuskriausta, nebilė. Visi našlaičiai kiek paūgėję 
buvo išleisti gyvulius ganyti, o vėliau tarnavo pas ūki
ninkus, ir tuomi pagelbėjo motinai tęsti savo sunkų gy
venimą.

Koks skausmas varstė motinos širdį, kada reikėjo 
auginti nesveiką kūdikį — sunku ir apsakyti; čia bu
čiuoja, glamonėja ir spaudžia prie savo krūtinės, o susi
kalbėti negali. Ką tik motina jai sakė, ji nieko nesu
prato, o pasakyti tegalėjo tik: “be-be-be...” Tik paūgė
jus pradėjo rankomis šiek tiek susirodyti.

Vyresnioji duktė tarnavo pas tetą, kuri turėjo ūkį, ir 
kai suaugo, teta jai tą ūkį padovanojo. Ji vedė ir šeimi
ninkavo jame. Vidutinioji, tūlą laiką gyveno Rygoje, o 
iš ten išvažiavo į Ameriką; paskui ją pasekė ir jos vįe- 
natinls brolis. ' t

Vargšė našlė, negalėdama pilnai užsidirbti pragyve
nimo, išleido Elenutę tarnauti pas vyresniąją dukterį. 
Iš karto kiaules ir žąsis ganė, vėliau visus darbus dirbo. 
Nežiūrint, kaip kukliai ir stropiai ji atlikdavo savo dar
bą, tačiau sesuo jos neatjautė, tik laikė už pastumdėlę 

ir veik nieko jai nemokėjo. Dirbo už pragyvenimą. Dra
bužiai, kuriais ją rengdavo, tiesiog skarmalai buvo. 
Elenutė dažnai gaudavo nuo sesers mušti, nes neviską 
galėdavo suprasti, ką ji įsakydavo atlikti ir už tai keiks
mais ir mušimu ją “apdovanodavo.” Nekartą primušus 
motinos akyse pasakydavo: “Kam ta ubagė verta, jos 
niekur negali pasiųsti, tik tegul džiaugiasi, kad aš ją 
laikau ir valgyti duodu, nes ji nėra ir to verta.”

Motina girdėdama savo vyresnės dukters tokius žo
džius, -ne kartą apsipylė ašaromis ir priglaudus savo 
nelaimingą Elenutę imdavo maldauti Dievo pasigailėji
mo ir suminkštinimo širdies savo vyresniosios dukters.

Į Ameriką išvykę vaikai nepamiršo motinos sunkaus 
likimo, .kaip greit užsidirbo dolerį, kitą, tuoj pasiuntė 
motinai ir ligotai sesutei. Motina džiaugėsi ir guodėsi 
pažįstamiems, kad jau ir jai saulutė prašvito, ir “Elenu
tė galės pas mane pabūti, turėsime duonos, pailsės mano 
nelaimingoji mergaitė...” ' .

Elena užaugus vėl turėjo grįžti prie savo sesers. Ne
žiūrint, *kad ji labai vykusiai darbus atlikdavo, vistiek 
jokios užuojautos neturėjo. Be to, visada prikaišioda
vo, kad ji ubagė ir .kam jai reikia tų pinigų, nes motina 
gauna iš Amerikos nuo sūnaus.

Kartą Elena su kitomis mergaitėmis išėjo uogauti ir, 
jai berenkant uogas, gyvatė įkando į koją. Ji suspiegė 
kokiu tai keistu balsu ir .kada merginos paklausė kas 

atsitiko, ji parodė, kad gyvatė įkando kojon. Merginos 
vedė ją į namus ir jau kelyje labai ištino koja, bet kada 
į namus parvedė, tai jos sesuo neįsileido į stubą, sakyda
ma: “Aš bijau, kad mano vaikai negautų tų nuodų; ves
kite pas mamą.” Iki buvo nuvežta į miestelį, be jokios 
pagalbos, nelaimingoji visa ištino ir vėliau teko ilgai 
sirgti.

Užėjo pasaulinis karas, .iš Amerikos pinigų prisiųsti 
negalėjo, o po kiek laiko, ir motina mirė. Elenai vėl teko 
grįžti prie sesers ir pergyventi negirdėtų dalykų. Jau 
nebeturėjo motinos, kuri priglaustų ją varge, nušluosty
tų gailią ašarą ir meiliai apkabintų.

Nežiūrint kad Elena tarnavo be jokio atlyginimo ir 
tinkamų drabužių, sesuo vis labiau ėmė jos neapkęsti. 
Vieną sykį nežinia kas ten atsitiko, ar kas apskundė, ar 
ką ji padarė, kad sesuo su savo vyru pasimojo ją nu
plakti ir iškalno pasiruošė spigliuotų rykščių. Įėjus 
Elenai į stubą, pagriebė ją, užvertė drabužius ant jos 
galvos, kad jos riksmo kaimynai negirdėtų, ir ėmė plak
ti. Plakė iki pasriuvo kraujuose, o kada paleido visą 
kruviną, tai išvarė iš namų.

Tuo laiku buvo labai šalta, tačiau Elena pusnuogiai 
apsirengus ir visa kruvina, neturėjo kur pasidėti; moti
nos jau nėra, nėra kam pasiskųsti, nėra kur dėtis. Ėjo 
ji į kitą kaimą pas pažįstamus. Ten nuėjus negalėjo pa
sakyti kas atsitiko, tik pasirodė savo žaizdas ir šiaip 

Į taip su rankomis davė suprast, kad tai sesers “dovana.” J 
Tie žmonės, pasitarę tarpe savęs, nutarė priimti tą ne
laimingą, bedalę mergaitę. Nuo žaizdų ir peršalimo Ele
na’išgulėjo lovoje virš pusės metų. Sunkiausia buvo, tai, 
kad ji niekam negalėjo pasisakyti, pasiguosti savo liki
mu bei žodžiais apsiginti nuo blogos valios žmonių.

Po karo, kokiu tai būdu, Elenos globėjai surado jos 
brolio antrašą ir parašė jam apie visus Elenos pergyve-. 
nimus. Brolis, būdamas geros širdies žmogus, perskai
tęs laišką, gailiai apsiverkė užgirdęs savo sesers vargus. 
Pasiuntė pinigų, kad atlyginti už Elenos užlaikymą ir 
nusipirkti jai reikmenų, nes tiesiog Elenos vardu nebu
vo galima siųsti, kaipo ligotai. Ir taip jis nepamiršo iki 
buvo gyvas, bet deja, šis geraširdis brolis mirė jau 10 
metų, tad po jo mirties, niekas vėl nežino Elenos likimo 
ir ar dar ji gyva, ar jau užbaigė savo vargus.

Šis trumpas atsiminimų aprašymėlis aiškiai pasako, < 
kokiose sąlygose turėjo gyventi vargšė nebylė mergaitė. 
Nepaisant, kad ir jos tikra sesuo, bet kaip*greit prasi
gyveno, nors per geraširdystę tetos, taip greit tapo pati 
skriaudike. Jei tokios mergaitės pasitaiko darbo žmonių 
valdomoje šalyje, jas mokina, prižiūri, aprūpina ir nieks 
negali jų skriausti.

Tokių vargdienių, kaip Elena, yra tūkstančiai. Elenos 
gyvenimą ėmiau pavyzdžiumi, nes ją artimai pažinau, 
—augome kartu vienoje apylinkėje. Kregždute.
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(Tąsa)
Misteris Ripli greitai išsiėmė iš kiše

nės gabalėlį popierio ir jį uždegė. Dūmai 
ir suodžiai tuoj išnyko.

— Bet štai bėda! Po valgio paruošimo 
pasilieka daug kaulų, bulvių lupynų ir 
kito šlamšto.

Misterio Ripli veide pasirodė kančia. 
Bet jau po sekundės vėl pražydo opti
mistinė šypsena. Misteris Ripli priėjo 
prie šalia krosnies stovėjusio keturkam
pio metalinio bako ir pakėlė dangtį.

— Čia jūs galite mesti visokias atma
tas, visokias šiukšles ir vėl, uždengus 
dangtį, įjungti srovę. Po keleto minučių 
bakas bus tuščias ir švarus. Atmatos su
malamos ir nueina į kanalizaciją.

Misteris Ripli greitai stvėrė sekmadie
nio laikraštį, sveriantį penkis svarus, 
sūkiai jį suglamžė, numetė į baką, pasi
girdo trumpas bruzdėjimas — ir raus
vasis džentelmenas iškilmingai pakėlė 
dangtį. Bakas buvo tuščias.

Per dešimtį minučių misteris Ripli fo
kusininko vikrumu elektros pagalba iš
sprendė dar dvi didžiausias virtuvės pro
blemas — atsargos saugojimą ir nešva
rių indų plovimą.

Jis parodė elektros spintą — šaldytu
vą, kuriam ne tik nereikėjo ledo, bet, 
priešingai, jį gamino tikslių permatomų 
kubų pavidalu savotiškoje baltoje vone
lėje, panašioje į fotografinę. Spintoje 
buvo skyriai mėsai, pienui, žuviai, kiau
šiniams ir vaisiams.

Vėliau buvo nuimtas dangtelis dar nuo 
vieno bako. Jame buvo daugybė įvairių 
lentynėlių, kartelių ir kabliukų.

— Čion jūs dedate nešvarius indus — 
šaukštus, lėkštes, puodus. Paskiau už
dengiate dangtį ir įjungiate srovę. Iš vi
sų pusių į indus muša srovės karšto van
dens, ir po keleto minučių jie švarūs. Da
bar juos reikia šluostyti. Ak, kaip sunku 
ir nemalonu — šluostyti indus! Tiesa? 
Na, ne! Po plovimo vandens teikimas 
automatiškai sustabdomas, ir vietoje jo 
iš savotiškų plyšių eina sausas karštas 
oras. Dar keletas minučių — ir jūsų in
dai, džentelmenai, švarūs ir sausi.

Misteris Ripli skubiai parodė kiauši
niams plakti mašinėlę ir pakvietė mus 
pasikelti į viršų, į miegamąjį. Ten jis 
greitai nusivilko švarką ir atsigulė į lo
vą.

— Įsivaizduokite, kad aš miegu. ■
Mes savo vaizduotėj lengvai nupiešėm 

paveikslą, pavadintą: “Papa miega”.
— Bet, štai, jau rytas. Reikia keltis. 

Oh-oh-oh!
Misteris Ripli truputį pakilo ir gana 

natūraliai nusižiovavo.
— Atkreipkite dėmesį į šią lempą. Aš 

įjungiu srovę, ir, kol, žiovaudamas ir be- 
siraivydamas, aš nusivelka naktinę pi
žamą, lempa apšviečia mano kūną. Ir tat 
nėra paprasta lempa. Tai dirbtina saulė, 
žmogų nudeginanti normaliai, kaip tikra 
saule. Aš turiu dešimtį minučių. Aš pa
kylu nuo lovos ir einu štai, prie šito gim
nastikos aparato. Čia aš įjungiu antrą 
kvarco lempą ir, nesustodamas degti ir 
besismaginti prieš saulutę, pradedu gim
nastiką. Žmonėms nepatinka iš ryto gim- 
nastikuotis. Į tai mūsų firma atkreipė 
dėmesį. Todėl jums netenka daryti jokių 
judesių. Jūs tik apjuosiate save diržu ir 
įjungiate srovę. Aparatas jus masažuo
ja kuo sąžiningiausiai. Tačiau, daktarų 
nurodymu, užsiiminėt šiuo dalyku ilgiau 
kaip penkias minutes kenksminga. Bet 
žmogus, džentelmenai, — toli gražu ne 
tobulas instrumentas. Jis gali pamiršti 
pažiūrėti į laikrodį ir išjungti srovę. Ši
to aparatas neprileis. Jis pats sustabdys 
savo veiksmus — ir tai atliks lygiai po - 
penkių minučių.

Mes ne kartą susidurdavome su pa
našiais Amerikos technikos reiškiniais. 
Tai vadinasi “ful-pruf” — apsigynimas 
nuo kvailių. Aukštoji technika bijo žmo
gaus ir netiki jo sumanumu. Ten, kur 
tik įmanoma, ji stengiasi apsaugoti save 
nuo klaidų, būdingų gyvam sutvėrimui. 
Pavadinimas sugalvotas žiaurus, plakąs 
— apsigynimas nuo kvailių! Didžiausios 
pasaulyje hidro stoties “Baulder-dam” 
statyboje mes matėme kraną, nuleidžian
tį į gilų tarpeklį ištisus krovinių vago
nus. Lengva suprasti visą šių operacijų 
sudėtingumą ir pavojingumą. Pakanka 
sumaišyti mygtukus, reguliuojančius šį 
aparatą, kad įvyktų katastrofa. Bet klai
dos negali būti. Paskirstymo būdelėje, 
kur sėdi mašinistas, yra tik viena^ myg
tukas. Mašina viską daro pati. Ji tai 
jau niekuomet neateis į darbą girta, ji 
visuomet šaltakraujė, jos sumanumas 
aukščiau visokių pagyrimų.

(Bus daugiau)

jiems priešinausi, būtent, dėl apgynimo 
mūsų šalies ir jos laisvių ir dėl opozicijos 
fašizmui, nežiūrint jo tautinio pobūdžio. 
Karo pobūdis pasikeitė ir todėl aš netu
riu kitokio nuosaikaus kelio, kaip tik 
remti apsigynimo karą taip energingai, 
kaip energingai aš buvau priešingas im
perialistinės agresijos karui.

Ką mes turime mintyje sakydami “ap
sigynimas?” Atsižvelgus į pasaulinę si
tuaciją, apsigynimas nereiškia, jog mes 
turime laukti priešo pas mus ateinant. 
Apsigynimas reiškia sudaužymą priešo 
planų.

Hitlerio planas yra užkariauti pasau
lį. Šio tikslo Hitleris siekia pagelba vie
no fronto-vienu laiku technikos. Jungti
nių Valstijų užkariavimas labai galimas 
daiktas, jeigu mes busime priversti ko
voti prieš Hitlerį, kuris valdys ne tik 
Europą, kurią jis jau dabar valdo, bet 
taipgi kontroliuos Angliją ir Japoniją.

Kovoti prieš tokį Hitlerį ir laukti to
kios situacijos, mano supratimu, nėra 
joks apsigynimas. Tai reikštų laukimą 
sumušimo. Mes turime neprisileisti prie 
tokios situacijos.

Laivų apginklavimas yra būtinai reir 
kalingas. Aš einu dar toliau. Aš tikiu, 
kad būtinai reikalinga atšaukti visą 
Neutraliteto Aktą.

Aš einu dar toliau. Aš nuoširdžiai ti
kiu, kad būtinai reikalinga Jungtinėms 
Valstijoms daryti viską, kas tik galima, 
idant atidaryti vakarinį frontą prieš 
Hitlerį ir tuomi neleisti jam laimėt tuos 
mūšius, kuriuos jis dabar veda.

Tai yra, mano supratimu, reališkiau
sias priėjimas prie šios problemos. Tai 
yra būtinai reikalinga ir neišvengiama 
vardan mūsų šalies apsigynimo ir mūsų 
tautinių interesų.

(Vėl pirmininkas praneša, kad kalbė
tojo laikas išsibaigė.)

Bloom: Aš kalbėtojui užleidžiu pasku
tinę savo laiko minutę.

Marcantonio: Nebeleiskime vėl mūsų 
apsigynimo interesams pralaimėti.

Jeigu Hitleris laimėtų prie Maskvos ir 
jeigu mes leistume Hitleriui laimėti Ru
sijoje, tai mes vėl būtumėme atsakomin-

gi už tą, kas atsitiko prie Madrido vartų.
Kuomet daugelis iš mūšų protestavo

me ir nurodėme, kad Madrido puolimas 
reikštų pradžia užpuolimą ant demokra
tijos, mes buvome ignoruojami ir mūsų 
buvo vengiama per tuos, kurie sėdėjo 
aukštose vietose. Madridas puolė ir su
naikinimą respublikinės Ispanijos lydėjo 
Munichas ir imperialistinis karas.

Dabar mes esame priversti, kaipo pa
sekme tos klaidingos politikos, vesti ka
rą dėl apgynimo savo pačių gyvybės. 
Jeigu mes leisime Maskvos mūšį, Rusijos 
mūšį pralaimėti ir jeigu bus leista Hitle
riui laimėti, tai mes busime priversti 
pasitikti tokius rezultatus, kurie bus 
daug pavojingesni, negu buvo Madrido 
puolimo rezultatai.

Pirmininkas: Kongresmano iš New 
Yorko laikas vėl išsibaigė.

Kongresmanas Tinkham: Aš užleidžiu 
kalbėtojui dar vieną minutę.

Marcantonio: Tos priežastys, kurias aš 
nurodžiau, būtent, pavojus įsteigimo na
cių militarinės mašinos visai netoli nuo 
Jungtinių Valstijų, didžiausių Rusijos 
šaltinių patekimo Hitleriui, kurių pagel
ba jis galėtų vesti karą prieš Jungtines 
Valstijas ir Vakarinį Sausžemį, nacių 
kontroliuojamos Japonijos, ką pagimdy
tų užkariavimas Sovietų Sąjungos — tos 
priežastys pakeitė 1939 metų, 1940 metų 
ir 1941 metų iki birželio mėnesio impe
rialistinį karą į karą už apsigynimą, į 
karą, aš pakartoju, už Jungtinių Valsti
jų apsigynimą.

Tai nėra Sovietų Sąjungos klausimas: 
Tai yra Amerikos klausimas. Mes susi
duriame su faktais ir realybėmis tokios 
situacijos, kuri reikalauja, kad mes va
rytumėme apsigynimo politiką iki galo.

Kongresmanas Scott (Pertraukia).: 
Argi ne faktas, kad kalbėtojo susidomė
jimas Amerikos apgynimu, apie ką jis 
kalbėjo, siekia tiktai iki tos dienos, kuo
met Vokietija įsiveržė Sovietų Rusijon?

Kongresmanas Marcantonio: Mano su
sidomėjimas Amerikos apgynimu siekia 
iki 1902 metų gruodžio 10 dienos, kuo
met aš gimiau.

Nashua, N. H.
Vestuvės ir Mirimai.

Spalių 11 dieną Čionai apsi
vedė M. Yrmaravičiūtė (?— 
Red.) su svetimtaučiu, francū- 
zų tautybės vaikinu, šliubą 
ėmė pas ministerį. Apsigyveno 
pas jaunosios tėvelius. Nuo sa
vęs vėlinu jaunavedžiams lai
mingo gyvenimo.

Spalių 16 dieną pasimirė A. 
Valantukevičienė, po tėvais 
Gaiduiė. Paliko nuliūdime sa
vo mylimą draugą vyrą ir ma
žutį sūnelį, tėvelį, motiną ir 
brolį. Velionė buvo dar jauna, 
galėję dar ilgai gyventi. Buvo 
tik 26 metų amžiabs. Prigulė
jo prie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 128 kuopos. Kuo
pa nupirko gražių gėlių vaini
ką. Palaidota ant lietuvių ko
operatyviškų kapinių spalių 19 
d. Kadangi diena pasitaikė 
graži ir buvo šventadienis, tai 
laidotuvėse dalyvavo daug žmo
nių ir atidavė paskutinį patar
navimą jaunai draugei. Ilsėkis, 
drauge, po juoda velėna žeme
lėj.

Nuo savęs išreiškiu giliausią 
užuojautą sūneliui, vyrui ir tė
veliams.

Kongresmano Vito Marcanto- 
nio Prakalba

Pasakyta Jungtiniu Valstijų Kongrese spaliu 16 dėl kovos ir karo prieš hitlerizmą 
Ši prakalba paimta taip, kaip buvo pasakyta, iš “Congressional Record ” spalių 16 

su visomis kitų kongresmanų pertraukomis ir pastabomis
(Pabaiga)

Tik perstatykime sau pasaulį su už
kariauta Sovietų Rusija, Hitlerio ko
mandavo jama, su visais gamtiniais ir 
pramoniniais šaltiniais Sovietų Sąjun
gos, su jos galingais žibalo rezervais, su 
viskuom, kas tik yra Hitleriui reikalin
ga dėl pravedimo gyveniman pasaulio 
užkariavimo programos.

Ką tas reikštų Anglijai ir Jungtinėms 
Valstijoms? Anglijoje taip padrąsintų 
Hitlerio ramintojų spėkas, jog užkaria
vimas • Sovietų Sąjungos gal privestų 
prie parlamentarinio prašalinimo iš val
džios tokių žmonių, kaip Churchill ir 
pastatymo tokių, kurie pradėtų derybas 
tarpe Anglijos ir Hitlerio dėl taikos. Bet 
tokia taika tarpe Anglijos ir Hitlerio 
reikštų kapituliacijos taiką, nes tokią 
Angliją kotroliuotų naciai. Ypač tas bū- 

‘ tų tiesa, kas liečia apsigynimą mūsų ša
lies ir mūsų tautinių interesų.

Dar toliau, ką tas reikštų Jungtinėse 
Valstijose? Hitleriui užkariavus Sovietų 
Sąjungą, apart geografinio militarinio 
pavojaus, apie kurį aš jau kalbėjau, at
sirastų tvirta galimybė Jungtines Valsti
jas užkariauti iš vidaus. Čia irgi Hitlerio 
šalininkų spėkos sustiprėtų kaipo pasek
mė Hitlerio užkariavimo Europos ir So
vietų Sąjungos.

f Toliau, palukštenkime situaciją Ry
žtuose. Užtenkamai bloga, kad mes turi
me turėti reikalą su fašistine Japoniją, 
kuri tarnauja fašistinei ideologijai ir 
Japonijos fašistiniams interesams, bet 
įsivaizdinkite, su kokia Japonija mums 
prisieitų turėti reikalą, jeigu Sovietų

Sąjunga būtų užkariauta! Iš militarinio 
taškaregio Japonija būtų pastatyta į to
kią pat poziciją, kokioj buvo pastatytas 
Mussolinis po užgrobimo Austrijos. Ita
lija tapo nacių valdomas pusiausalis, pil
dydama Hitlerio įsakymus nuo a iki z. 
Kodėl? Todėl, kad naciai pastatė milži
nišką armiją, kuri gali bet kada užpulti 
ir pasiimti visą šalį.

(Čia pirmininkas pareiškė, kad kalbė
tojo laikas pasibaigė.)

Kongresmanas Bloom: Aš užleidžiu 
savo tris minutes.

Marcantonio: Tokiam atsitikime, mes 
turėtumėme turėti reikalą nebe su fa
šistine Japonija, bet su nacių kontraliuo- 
jama fašistine Japonija, kuri būtų pasi
ruošus pildyti visus Hitlerio prisakymus 
jo žygiuose prieš Jungtines Valstijas.

Taipgi, dėl šių vienų priežačių, kas lie
čia Amerikos žmones, karas tapo pakeis
tas iš karo, kuris turėjo imperialistinį 
pobūdį, į karą, kuris reiškia tautinį ap
sigynimą. Todėl nuo 1939 metų iki 1941 
metų birželio mėnesio situacija reikala
vo demokratinės taikos užbaigimui im
perialistinio karo. Dūbargi, spalių mėne
sį 1941 metais, situacija padaro tokią 
taiką negalimu dalyku ir reikalauja Hit
lerio militarinio sutriuškinimo. Hitlerio 
militarinis sumušimas šiandien tėra vie
nintelis Amerikos apsigynimo kelias ir 
vienintelis išganymas viso pasaulio žmo
nėms.

Todėl aš ir sakau, kad remdamas da
bar kaip tik tuos pačius žygius, kuriems 
aš praeityje buvau priešingas, aš remiu 
juos tais pačiais sumetimais, kokiais aš

Philadelphia, Pa.
Nors Pavėluotai Apie 

Parengifrną

Rugsėjo 28 dieną įvyko Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
6-to. Apskričio parengimas 
Normantų Darže, New Jersey. 
Nuo ryto buvo apsiniaukę ir 
atrodė, kad lis. Todėl komisi
ja bijojo imti daug maisto. Bet 
apie 12 valandą pasirodė sau
lė ir pradėjo rinktis publika. 
Kadangi pirmą kartą šitoje 
vietoje buvo rengiamas pikni
kas, tai kai kurie nesurado 
vietos, tačiau publikos susirin
ko nemažai. Į pavakarį pri
trūko valgių. Komisija papra
šė drg. Smitho pajicškot ir nu
pirkti daugiau maisto. Jis tą 
ir padarė.

Komisija dėjo pastangas, 
kad piknikas duotų kuodau- 
giau pelno, idant apskričio 
konferencija galėtų paaukoti 
prakilniems tikslams, kaip tai, 
Sovietų Sąjungos medikalei 
pagelbai, Browderio išlaisvi
nimui ir t.t. Draugai darbavo
si visą dieną sunkiai. Kai ku
rie paaukojo daiktų. Tureikie- 
ne paaukojo sūrį, Šimkūnas 
bonką degtinės. Drg. Smithas 
su savo mašina valgius atvežė, 
muzikantus atvežė. Daržo sa
vininkai davė veltui daržą.

Apskričio komitetas tariame 
didelį ačiū visiems, kurie ko
kiu nors darbu arba aukomis 
prisidėjo prie šio pikniko.

LLD 6-to Apskr. Komitetas.

Detroit, Mich.
Lapkričio 8 d., šeštadienį, 

Porter St. svetainėje bus skani 
vakarienė. Po vakarienės bus 
šokiai prie geros muzikos.

Atydai Aido Choro narių.
Mes esame apsiėmę lapkri

čio 9 dieną važiuoti į Clevelan- 
dą pildyti programą Lyros 
Choro koncerte, žiūrėkime, kad 
savo pareigas atliktumėme kuo 
geriausia.

Dabar turime prisiruošti 
prie to .koncerto. Choras turi 
net tris sykius į savaitę pamo
kas. 'Merginų pąmokos būna

antradienio vakare, o vyrų 
penktadienio vakare. Viso cho
ro pamokos esti sekmadienį 1 
vai. po pietų. Lankykime pa
mokas visi ir stengkimės gauti 
naujų narių į .chorą. Pasisteng- 
kime, kad šis žiemos sezonas 
būtų atliktas geriau, negu pra
eitų metų.

Aido Choras rengia koncertą 
lapkričio 16 dieną Lietuvių 
Svetainėje ant 25th St. Mes 
kviečiame visus Detroito ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti. 
Koncerto programa bus labai 
graži.

Aidietis.

Iš Detroito Lietuviu Motery 
Pažangos Kliubo Vakarienės, 

kuri atsibuvo spalių 18 d.

Galiu pasakyti, kad vakarie
nė buvo gera ir žmonių buvo 
daug. Kada prie pirmų stalų 
žmonės valgė, A. Jokienė kal
bėjo apie “Vilnį” ir moterų or
ganizacijas. Kalbėjo ir .kiti vie- 

, tiniai draugai. Nei vienas ne
prisiminė apie rinkimą aukų 
prie stalų. Komitetas buvo nu
sistatęs nerinkti, ba žmonės 
būna nepatenkinti.

Bet pasirodė kas kita. Priei
ta vienas ir kitas iš mažai ma
tytų žmonių ir sako: Aš noriu 
duoti dešimt dolerių. Kitas sa
ko: Aš noriu duoti penkius 
dolerius.. Tas parodė, kad žmo
nės turi didelį kerštą prieš Hit
lerį už žudymą nekaltų žmonių, 
žmonės parodė didelį norą su
teikti medikalę pagelbą Sovietų 
Sąjungai. Todėl aukų buvo pa
rinkta ir žemiau telpa aukoto
jų vardai.

Aukavo sekamai:
Vladas ir žmona Prepiesčiai 

$10.00; F. Jočionis ir šeimyna 
$10.00; V. Rugenis ir šeimyna 
$10.00.
. Po $1.00 aukavo: J. Nosieda, 
Stasukėnas, A. Žilinskas, R. 
Petrulienė, K. Bilunas, And. 
Lapski, M. Genaitienė, P. Dul
kė, A. Brint, A. Petrulis, M. 
Padolski, M. Klimas, F. Nor- 
vil, Marcelė Pavlotytė, A. Dap- 
sis, A. Adomaitienė, J. Udenc- 
kas, P. Janonis, P. Smalstis, J. 
Savickas, J. Kasickas, J. Dėlė, 
J. Libon, F. Gugas, K. Lakoni

ški, V. Smalstienė, U. Litvinie- 
nė, A. Jonikienė, P. Jakštienė.

Po $2.00 aukavo: J. širvins- 
kas ir žmona, J. Selvestri, J. 
Urbunas ir žmona, U. Yurke- 
vičienė, O. Kapsalienė, F. Rey 
ir žmona, M. Birštonienė, D. 
Resonienė, J. Daukienė.

Po $5.00 aukavo: J. Brazau
skas ir žmona, J. Markūnas, 
J. Birštonas.

K. Ramanauskas $6.00.
Po 50c: A. Valackienč, R. 

Steponkevičienė.
Atsiprašau, gerbiamieji, jei

gu kurių pavardės nėra para
šytos tikrai. Tai mano kaltė, ba 
negavau pilnas pavardes.

K. Lakomski.
rfž“' 1 ........ ..........................-ii'-

Iš Dirbtuvių ir Darbo Lauko.
Jau buvo rašyta, kad šio 

miesto čeverykų dirbtuvės Lie- 
sel darbininkai buvo sustreika
vę. Streike išbuvo vieną savai
tę ir nutarė grįžti į darbą. Ka
da darbininkai grįžo į darbą, 
tai rado dirbtuvės duris užda
rytas ir neleido jų į darbą per 
dvi dienas. Mat, kompanija no
rėjo darbininkus pagąsdinti. 
Bet darbininkai drūčiai ėmėsi 
organizuotis į kovingą uniją, 
tai yra, į CIO uniją. Kom
panija matydama, kad dar
bininkai nenusigąsta, už dvie
jų dienų atidarė dirbtuvę 
ir pradėjo dirbti. Tada darbi
ninkai ne juokais pareikalavo, 
kad leistų jiems nusibalsuoti, 
ar jie nori unijos, ar šapos ko
miteto, kaip pirmiau buvo. 
Kompanija matydama, kad 
darbininkai juokų nekrečia, lei
do nusibalsuoti. Pasekmės pa
sirodė gana geros. 488 darbi
ninkai balsavo už C.I.O. uniją, 
o tik 110 už šapos komitetą. 
Taigi, dabar ir šita šapa yra 
suorganizuota į C.I.O. uniją. 
Dabar unijos komitetas pasiė
mė dalykus tvarkyti ir derybas 
vesti su kompanija. Už kiek 
laiko matysime ir pasekmes 
darbininkų naudai.

(Tąsa 5-nie pusi.)

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.: EVergreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs Šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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Penktas puslapis

United Retail Wholesale & Department Store unijos (CIO) nariai pakiuoja ciga-
retus ir kitokius dalykus ir siųs juos Amerikos kariams. Unijos lokalas 65-tas
rūpinasi tų daiktų pasiuntimu.

Sovietai Neteko Tik 
Dešimtadalio Tinka

mu Karui Vyrų
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Be to, didele dalis žmo
nių pabėgo į Sovietus iš vo
kiečių užimamų plotų. Net 
vokiečių spauda pripažįsta, 
jog milionai gyventojų išsi
kraustė sykiu su sovietine 
kariuomene. Iš eilės stam
bių miestų, kaip kad iš Go
melio, buvo iškraustyta vi
si žmonės, o Gomelis turėjo 
100 tūkstančių gyventojų.

“Vokiečių žinyboje ran
dasi ne daugiau kaip ket
virtadalis sovietinių gyven
tojų. Bet tai dar ne vis
kas. Didžioji dauguma tin
kamų vyrų buvo jau Sovie
tų armijoj pirma negu vo
kiečiai užėmė tuos plotus; 
kitaip pasakius, žiedai vy
riškių gyventojų iš tų plo
tų dabar kariauja eilėse 
Raudonosios Armijos. Ap
art to, didelis nuošimtis sti
prių vyrų iš ten persikraus
tė į Sovietų Sąjungą. Taigi 
drąsiai galima tvirtint, kad 
nors Sovietų Sąjunga laiki
nai neteko ketvirtadalio sa
vo gyventojų, tačiau jinai 
prarado ne daugiau kaip 
vieną dešimtadalį vyrų tin
kamų karinei tarnybai.”

Anglija Pasiuntė Sovie
tams Dikčiai Vaistų
London. — Anglija pa

siuntė Sovietų Sąjungai jau 
daugiau kaip 140 tonų vais
tų ir įvairių medikalių da
lykų sužeistiem kareiviam, 
sakė Mrs. Churchill, žmo
na anglų ministerio pirmi
ninko.

Vichy, Franci j a. — Val
džia Francijos “nepriklau
somos” dalies nusprendė 
mirčia baust žmones už “ko
munistinį’ ar anarchistinį 
veikimą” jos kolonijose.

~ PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. susirinkimas įvyks 

Japkr. 7 d., 8 v. v., H. L. Piliečių 
Kliube. Visi nariai prašomi dalyvau
ti, nes turėsime daug svarbių rei
kalų apkalbėti. — Jaskevičius, F. S.

(261-263)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 6 d., 8 v. v., 29 Endicott St. 
Visi nariai malonėkite susirinkti. — 
J. M. L., Sekr. (261-262)

DETROIT, MASS.
Šeštadienį, lapkr. 8 d., Draugijų 

Svet., 4097 Porter St., 8 v. v., įvyks 
žuvų vakarienė. Taipgi bus ir šo
kiai. Ruošia Draugijų Svet. Kom. 
Visas pelnas eis Draugijų Svetainės 
palaikymui. Apart skanių valgių, 
bus ir alaus, gera muzika, viskas 
dykai. Tiktai įžanga vyrams $1.00 
ir 75c moterims. — Kviečia Kom.

(261-263)

Amerika ir Anglija Rei
kalauja, kad Suomija 
Taikytus su Sovietais

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
tus, tai reikš vieną iš dvie
jų — kad Suomijos valdžia 
jau nėra laisva ir veikia po 
naciu komanda arba kad 
Suomijos valdovai laisvu 
noru bendradarbiauja su 
naciais ir tuomi remia Hit
lerio politiką, grūmojančią 
saugumui ir nepriklauso
mybei visų naciam priešin
gų šalių pasaulyje.

Amerikos valdžia jau ne 
kartą primine šiuos daly
kus Suomijai, bet Suomija 
vis tebeeina nacišku karo 
keliu, kaip pastebėjo minis
teris Hull.

Žuvo Amerikos Rombi
nis Orlaivis su 12

Žmonių Jame

Washington. — Nukrito 
į Atlanto Vandenyną Ame
rikos bombinis orlaivis ir su 
juom žuvo trys oficieriai ir 
9 lakūnai. Tai jau trečia 
didelė Amerikos orlaivių 
nelaimė per vieną savaitę.

Manoma, kad tas ameri
kinis bombininkas ėjo sar
gybos pareigas prieš nacių 
karinius laivus ar subma- 
rinus vandenyne.

Berlynas Atmeta Rei
kalavimų Atlygint 
Už Amerikos Laivą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė parei
kalavo, kad Vokietija atly
gintų $2,962,092 už prekinį 
Amerikos laivą. “R o b i n 
Moor,” kurį naciai nuskan
dino gegužės 21 d., Pietinia
me Atlanto Vandenyne.

Nacių valdžia atsisakė 
net svarstyt šį Amerikos 
reikalavimą.

NACIU ORLAIVIAI KIRTĘ 
SMŪGIUS SOVIETU 

LAIVAMS KRIME
Berlin, lapkr. 4. — Na

ciai skelbia, 'kad jų orlai
viai nuskandinę bei sužeidė 
jau 26 Sovietų laivus, kurie 
stovėję Krimo prieplaukose 
belaukdami iškraustyt Rau
donąją Armiją iš ten.

Berne, Šveic., lapkr. 4. — 
Pranešama, kad naciai su
šaudė 40 jugoslavų kaipo 
“komunistus.” Dar 40 jugo
slavų likę užmušti per kau
tynes su nacių kariuomene.

Naciai Spirsiu Suomi
ją Tokus Kariaut 

Prieš Sovietą Sąjungą
Berlin, lapkr. 4. — Na

ciai teigia, kad Suomija 
(Finliandija) greitai atsa
kys į Amerikos ir Anglijos 
reikalavimą daryti atskirą 
taiką su Sovietų Sąjunga.

Suprantama, kad Vokie
tija stipriai priešintųsi to
kiai taikai. Nes jeigu Suo
mija susitaikytų su Sovie
tais, tad gana daug sovie
tinės kariuomenės galėtų 
pasiliuosuot iš to fronto 
veiksmams prieš vokiečius; 
palengvėtų Sovietam padė
tis Leningrade,x ir Jungti
nės Valstijos ir Anglija ga
lėtų gabent Sovietam karo 
pabūklus ir medžiagas į 
neužšalantį M u r m a n s ko 
uostą, esamą visai arti Suo
mijos.

Du Anglijos Ministerial 
Būsią Pašalinti

New York. — Čia esami 
diplomatai bepusiškų kraš
tų gavo pranešimų iš Lon
dono, kad, turbūt, Anglijos 
ministeris p i r m i n i n k as 
Churchill bus priverstas pa
keist anglų ambasadorių 
Amerikai lordą Halifaxa ir 
pašalint karo mįnisterį ka
pitoną Margessoną ir oro 
laivyno ministerį pulkinin
ką Moore-Brabazoną. Juos 
pavaryt vis smarkiau rei
kalauja Anglijos darbiečiai 
ir abelnoji anglų publika. 
Žmonės visose Anglijos da
lyse nužiūri, kad Halifax, 
Margesson ir Moore-Braba- 
zon tiksliai kliudo paramą, 
kurią Anglijos valdžia ža
dėjo Sovietam.

Jeigu tie asmenys nebus1 
pašalinti iš valdžios, tai nu
matoma rimtas politinis 
krizis Anglijoj.

DETROlfTMich. — For
do kompanija ketina kiek 
toliau pastatyt po 400 tan
kų per menesį.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ......................  50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenes maldų 
knygelė ............................... 35c
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 ........    $3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c 
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi ..... 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ...............$1.50

M. Žukaitls,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

Naciai Sušaudė Šešis 
Norvegus Darbininkus
Stockholm, Šved. — Gau

ta žinių iš Norvegijos, kad 
naciai ten sušaudė šešis 
norvegus darbininkus už 
tai, kad jie “padėję Vokie
tijos priešams.”.

Angly Ex-Ministeris
Šaukia Užpult Italiją

London. .— Buvęs Angli
jos karo ministeris Leslie 
Hore-Belisha viešai parei
kalavo, kad anglai užpultų 
Italiją ir taip “apvalytų Vi
duržemio Jūrą.” Jis ragino 
atidaryt šį naują karo 
frontą kaipo paramą Sovie
tam.

Hitleris Prarado 400 Or
laivių ties Maskva

Kuibišev, lapkr. 4.—Šim
tai nacių orlaivių vėl dienos 
laiku puolė Maskvą; tik ke
li jų tepraskrido pro sovie
tinius apsigynimus. Iki šiol 
jie padarė 4,000 atakų prieš 
Maskvą ir vien tik čia pra
rado 400 orlaivių.

Detroit, Mich. — Demon
stravo moterys iš Amerikos 
Motinų Organizacijos prieš 
Anglijos ambasadorių lordą 
Halifaxa.

SHANGHAI, lapkr. 4. — 
Chinai praneša, jog kovoje 
Honan provincijoje jie su
naikino 15 tūkstančių japo
nų.

Youngstown, Ohio
Sovietų Sąjungos sukakties 

paminėjimo parengimas įvyks 
šį šeštadienį, lapkričio 8 d., 
Central Auditorium, 225 W. 
Boardman St. Bus rodomi ju
dami paveikslai. Vakaro vy
riausiu kalbėtojum bus Elmer 
Fehlhaker. Jis kalbės šio karo 
reikalais.

šio masinio mitingo tikslas 
taipgi pareikalauti, kad iš ka
lėjimo būtų paleisti veikėjai 
Gus Hali ir Sally Winters. Vie
tos lietuviai kviečiami dalyvau
ti.

Rep.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį Ir kainas.

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

Nashua, N. H.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

Gregson šapa.
Pereitą vasarą šios šapos 

darbininkai buvo išėję į strep 
ką. Jokios unijos neturėjo. Pa- 
streikavę kelias savaites darbi
ninkai grįžo atgal į darbą, nie
ko nelaimėję. Bet jie energijos 
nenustojo ir organizavosi slap
tai. Dabar ir jų pastangų pa
sekmės pasirodė. Iš 200 darbi
ninkų 141 įsirašė į uniją. Tas 
reiškia, kad dauguma darbinin
kų sutinka ir pasirenka savo 
užtarytoja CIO uniją. Dabar 
ir šios šapos darbininkai turės 
savo uniją ir ves derybas su 
kompanija, kol laimės savo rei
kalavimus.

Šičia yra dirbtuvė popierio 
apdirbimo. Dirba apie 700 dar
bininkų. Aną dieną paskelbė, 
kad šita šapa pakelia savo dar
bininkams algą ant 7 ir pusės 
cento ant valandos. Rodosi, 
kad šita dirbtuvės dar tik pir
mą sykį kelia savo darbinin
kams algas šiemet.

Man rodosi, kad šitoje dirb
tuvėje unijos nėra, bet kiti sa
ko, kad veikia Amerikos Darbo 
Federacijos unija. Ir čia darbi
ninkai turėtų pabusti iš miego 
ir susiorganizuoti į Kovingą 
uniją.

Mūsų mieste C.I.O. jau uži
ma svarbią vietą. Jau yra su
organizuotos į C.I.O. unijas de
vynios šapos. Tik pasiliko trys 
stambesnės šapos, kurios yra 
nesusiorganizavusios.

Audėjų C. I. O. unijos loka
las 405 jau uždarė duris įsto-

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

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

Lengvas būdas išmokti angliško? 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

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

dernišką patarnavimą.

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

® •

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA. I

Telefonas Poplar 4110 | 

XX><X X;>

jimui be mokėjimo įstojimo 
mokesties. Dabar, kurie audė
jai norės įstoti, turės užsimo
kėti įstojimą. Bet įstojimas pa
skirtas palyginamai visai ma
žas, tiktai penki doleriai. Tai 
yra, šios įsto’jimo mokesties 
reikalaujama iš tų darbininkų, 
kurie seniai dirba šiose dirbtu
vėse, bet dar nepriklauso prie 
unijos. Gi tie, kurie atvažiuoja 
iš kitų miestų arba tik gauna 
darbą, paliuosuoti nuo įstojimo 
mokesties. Jie turi įstoti į uni
ją per 25 dienas. Bet jeigu ku
ris per tą laiką neįstos unijon, 
paskui norėdamas įstoti turės 
pa§imokėti penkinę. Taigi, ku
rie gaunate darbus audinyčiose, 
tuojau įstokite į uniją. Unijos 
raštinėje galite gauti įstojimo 
blankas. Unijos raštinė visuo
met atdara iki 9 vai. vakaro.

Unijistas.

Easton, Pa.
Vietines žinios.

Jau sustatė ant šaligatvių 
apmokamus auto mašinom pa
statyt 374 ■ myterius. Įspaudus 
į myterį vieną centą automobi
lius galės stovėt 12 minučių. 

HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai:

J. STANELIS IR S. RUTKAUSKAS
184 WEST 54th STREET, BAYONNE, N. J.

Didžiausias lietuvių kliubas Amerikoje, puikiausiai įtai
sytas steičius ir baras. Kilnojamas steičius (estrada). 

Didelis floor-show .kas dieną. Didžiausias 
baras Hudson Countyje.

KAS VAKARAS DVI ORKESTROS
Užeikite ir pamatykite šią gražią lietuvių pasilinksminimo 
įstaigą, pasivaišinkite gerais valgiais ir gėrimais, ir 
pasišokite prie šaunios orkestros.

BEIL BAKING COB?-

VARPO KEPTUVfi
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 parems

THt BAKERS’
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

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

» UNION LABEL
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Įspaudus 5 centus, galės stovėt 
vieną valandą. Atvažiavusieji 
iš apylinkės žmonės džiaugiasi, 
kad ant biznio gatvių yra vie
tos pastatyt mašiną už nikelį 
per valandą. Pirmiaus būdavo 
visos vietos užimtos.

Kožnas myteris miestui kaš
tavo $62.50, viso kaštavo apie 
25 tūkstančiai dolerių. Per sa
vaitę miestas mano surinkt 
penkius šimtus dolerių.

Bet miesto dideliem vertel
gom myteriai nepatinka. Jie 
mano, kad pakenks jų vertelgy- 
stei. Apart to, jie jaučiasi sa
vininkais šaligatvių. Jie pa
traukė miesto tarybą į teismą. 
Pasirašė Bon Ton stores, F. 
Goldsmith, S. Bixler, Orr’s J. 
Mayer, Wm. Laubach & Son 
ir kiti. Kas laimės ar ne, bet 
advokatam bus šienapjūtė.

Naujas Profesionalas.
Jonas Ratinis, Jr., po šešių 

metų praktikavimo, atidarė lai- 
dotuvių-graborystės įstaigą. 
Liūdesio valandoj kreipkitės 
pas savo lietuvį Joną Ratinį. 
Jis patarnaus gražiai ir priei
namai.

Pereitą savaitę ištekėjo An
ne Sodaitytė už jaunikaičio M. 
J. Emerick. V. J. Stankus.

%
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SERGA Stanley Teatre

“Laisvės” Koncerte Tiirėsime Cacchionė Kalbėjo
Daug Tolimų Svečių

Jau pirmesnėse laidose 
esame minėję, kad į “Lais
vės” koncertą masiniai 
trauks ne vien tik brookly- 
niečiai, bet ir gana tolimų 
kolonijų lietuviai. Štai vie
nas iš daugelio tokių drau
giškų laiškų:
Gerb. Drauge Bukny:—

Matant, kad “Laisvės” 
koncerto programoj bus 
aukštai prasisiekę ir retai 
girdimi artistai, nutarėme 
su Genovaite Čeponyte ke
liauti tą tolimą kelionę ir 
būti koncerte.

Vakar girdėjome per ra
dio skambinant pianu Vy
tautą Bacevičių iš New 
Yorko City Hali; pirmiau 
girdėjom jį mūsų mieste, — 
o norisi ir vėl girdėti! Chi- 
cagiečiu Stogiu taip pat į- 
domaujame, — jis dar ne
girdėtas. Negirdėta ir dai
nininkė Kubilienė, taip 
aukštai iškilusi. Prisime
name ją vanojant stilsoni- 
nės smalos maišytoją “me
no kritiką” Katilių (didįjį 
Buivydą). Tas “kritikas” 
dabar turės auksinę progą 
paklausyti ir pačios daini
ninkės balso,—ir vėl galės 
maišyti smalą...

Ramoškaite ir Vasiliaus
kas taip pat mums negirdė
ti, bet geri atsiliepimai apie 
juos tikrina, kad jie jau yra 
r?

dainos meno aukštumose. 
Matyti rusų šokikus ir gir
dėti bro’oklynietį Aidą — 
taip pat, tikimės, bus malo
nu !

Taigi, paskirkite mums 
porą gerų bilietų, o čia ran
date už juos čekį.

Iki pasimatymo!
Paulina Jasilionienė, 
Binghamton, N. Y.

Kalbant apie tolimąsias 
kolonijas, norisi priminti, 
jog bus svečių net iš Mass, 
valstijos — Worcesterio ir 
kitų miestų. Pennsylvaniją 
lig Philadeiphijos ir She- 
nandoah’rio atstovaus gana 
skaitlingos grupės svečių. 
Apie artimąsias kaimyniš
kas valstijas — Conn, ir 
New Jersey — nei klaust 
nereikia. Jie visada pavyz
dingai lanko “Laisvės” pra
mogas. Taigi, brooklynie- 
čiai, l$urie per laikus atide
da net savo jubilėjų iškil
mes dėl “Laisvės” koncertų, 
šiemet turės progą pasima
tyti su daugeliu mylimų 
draugų ir naujų pažįstamų 
iš plačių apylinkių.

“Laisvės” koncertas įvyks 
jau šį sekmadienį, lapkri
čio 9-tą, Labor Lyceum sa
lėje, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne. Pradžia 3:30 po 
piet.

Dienraščio “Laisvės” Koncertas įvyks šį sekma
dieni, 9 d. lapkričio—Nov. 9th. Bus Labor Lyceum 
Salėje, 949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
sidės 3:30 v. po pietų.

Visi “Laisvės” patriotai, visi apšvietą branginanti 
žmonės, ne tik patys privalo būti šiame koncerte, bet 
turi rūpintis, kad jų draugai ir kaimynai taipgi būtų.‘

•
Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus. Vietos 

rezervuotos. Užtikrinkite sau vietą ir palengvinkite 
rengėjams iš anksto įsigydami bilietus.

Brooklyno LDS Nariams

LDS 1 kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, lap
kričio 6 dieną, “Laisvs” sve
tainėj, 419 Lorimer St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Na
riai, dalyvaukite kuo skait
lingiausiai. Atsiveskite ir 
naujų narių įrašyti į LDS.

Dalis kuopos narių pra
dėjo suvis nekreipti domės 
į susirinkimus ir juose ne
dalyvauti. Šitaip elgtis yra 
labai bloga.

Jūs draugės ir draugai, 
nesurandat laiko, arba tan
kiausia patingite, sykį į 
mėnesį ateiti į kuopos su
sirinkimą, kad išgirsti apie 
abelnus LDS reikalus ir pa- 
simokėti duokles, o paskui 
finansų sekretoriui reikia 
vaikščioti pas jus, pas kitus 
net po kelis sykius, kad iš- 
kolektuoti duokles, o jis at
likti tai gali tiktai iš darbo 
parėjęs. Tai yra jam per 
daug. Jūs patys turėtumėt 
tai suprasti. Todėl dalyvau
kite susirinkimuose ir rū
pinkitės abelnais LDS rei
kalais.

LDS 1 kuopos balius į- 
vyks sekmadienį, lapkričio 
23 dieną, “Laisvės” svetai
nėje. Pasidarbuokime visi, 
kad šis balius būtų sėkmin
gas.

Kp. Užr. Sekr. J. K.
Prieš Kalėdas būsią sugrą

žinti iš J. V. Armijos apie 
19,000 šios apylinkės karių, 
turinčių 28 ar daugiau metų.

Parodos Paskutinė Diena
Moterų Dailės ir Industrijų 

Nacionalė Paroda-Ekspozicija 
baigėsi šeštadienį, lapkričio 
1-mos vakarą, programoj da
lyvaujant jugoslavų, lenkų, 
čechoslavų ir parodos rengėjų 
menininkams.

Baigtuvių išvakarėse, spa
lių 31-mos vakarą, programos 
pildymui buvo pakviesta lie
tuvių, latvių, estų, ukrainų ir 
rusų dainos, muzikos ir šokių 
grupės bei solistai. Nuo lietu
vių dalyvavo pianistas Vytau
tas Bacevičius ir Aido Choras.

Parodoj su eksponatais ir 
programomis oficialiai daly
vavo šios šalys: Anglija ir jos 
dalys, Sovietų Sąjunga, Chini- 
ja, Norvegija, Lenkija, Ho- 
landija, Jugoslavija, čechoslo- 
vakija, Laisva Franci j a, Dani
ja, Belgija, Graikija ir Lux
embourg. Kitus skyrius suda
rė įvairios moterų organizaci
jos ir vaikų, jaunimo, labda
rybės ir kitoš įstaigos.

Prelekcija Apie Sveikatą

Williamsburgo Jaunų Mo
tinų Kliube, 316 So. 5th St., 
lapkričio 5-tos vakaro 9 vai. 
rengiama iliustruota pre
lekcija apie maitinimą, ba
lansuotą dijetą ir patikrini
mą mokyklos vaikų sveika
tos. Tas įdomu kiekvienam, 
kas nori žinot ką nors apie 
sveiką mitybą. Prelekciją 
duos Sveikatos Departmen- 
to atsiųsti lektoriai.

Lietuvių Sueigoj
Lietuvių Piliečių Komitetas 

išrinkimui Peter V. Cacchionė 
į Miesto Tarybą buvo suruošęs 
rinkimų kampanijos baigtuvių 
pažmonį lapkričio 2-ros vaka
rą, “Laisvės” salėj.

Cacchionė yra veteranas ko
votojas už darbo žmonių reika
lus, griežtas fašizmo priešas, 
Roosevelto politikos šalinin
kas.

Nežiūrint nuovargio rinki
minėj kampanijoj ir silpnos 
sveikatos pastaruoju laiku, 
kandidatas pasišventė atvykti 
pasimatyti su lietuviais ir pa
sakė gražią, svarbią prakalbą 
apie miesto, šalies ir pasaulio 
politikos svarbiausias proble
mas. Cacchionė tą dieną sakė 
kelintas prakalbas. Kada lietu
vių komisija nusiuntė mašiną 
jį atvežti, rado Cacchionė ką 
tik sugrįžus iš Madison Square 
Garden mitngo, kur jis kalbė
jo 18-kai tūkstančių publikos.

Taipgi kalbėjo A. Bimba, 
ką tik sugrįžęs po sakymo pra
kalbų Philadelphijoj, ir buvo 
iškviesti keli kiti. Protarpiais 
Mikolas Sadauskas, lietuvių 
muzikos mėgėjas ir muzikos in
strumentų gaminimo meistras, 
iš Matawan, N. J., skambino 
keletą liaudies melodijų savo 
darbo kanklėmis ir švilpyne- 
vamzdeliu.

Jaunos merginos-moterys pi
lietės pagamino skanią silkių 
su bulvėm, kopūstais ir kitais 
pridėčkais vakarienę.

Vakaro pirmininkui prane
šus publikai, kad Piliečių Ko
mitetas turėjo daug išlaidų 
pravedime kampanijos už Cac- 
chione, netruko sudėti apie 
$50. Rej).

Iš Martino Liuterio 
Draugystės Bankieto
Pereitą šeštadienį Lietuvių 

Piliečių Kliubo Svetainėse, 
Brooklyne, įvyko D-ro Marti
no Liuterio Draugystės ban- 
kietas ir šokiai. Dalyvavo 
daug svečių, kurie buvo gra
žiai pavaišinti. Bankieto me
tu buvo pakviesta tūli pakal
bėti. Vieni kalbėjo apie liu- 
teriečių vaišingumą, kiti apie 
reikalą sunaikinti Hitlerį ir jo 
naciškas jėgas; apie stovėji
mą su prezidento Roosevelto 
užsienine poliitka.

Po bankieto tęsėsi šokiai.
Kalbėjausi su daugeliu Mar

tino Liuterio Draugijos narių 
ir su svečiais,—visi žadėjo se
kamą sekmadienį būti meti
niame “Laisvės” koncerte. 
Reikia pasakyti, kad liuterie- 
čiai visuomet dalyvauja savo 
dienraščio pramogose, tai da
lyvaus ir Šiemet.

Svečias.

Laisvės Radio
Pereito pirmadienio vaka

rą Laisvės 'Radio Programa 
buvo nukelta už pusantros va
landos vėliau (vienam kar
tui). Neturėjusieji progos 
dienraštyje matyti apie tai 
pranešimėlio, teisėtai susirū
pino. C. Briedis, brooklynie- 
tis pirmasas telefonavo rasti-
nėn savo rūpestį, klausdamas, 
kokia nelaimė galėjo patikti 
programą. Jam ir visiems pri
siėjo palaukti. Ir reikia ma
nyti, kad nesigailėjo laukę.

šioj programoj, apart R. 
Mizaros puikios sutraukos sa
vaitinių žinių ir išvadų, taip
gi nuolat girdimų J. Ormano 
pranešimų apie apylinkės lie
tuvių reikalus, girdėta Dvi Al
donos—Klimaitė ir Žilinskaitė 
—nepaprastai, gražiai sudai
nuojant kelis duetus.

Aldonos, kaip sakė pranešė
jas Ormanas, ruošiasi savam 
koncertui lapkričio 28-tos va
karą, tad brooklyniečiai turės 
progos girdėti visą rinkinį tų 
malonių duetų.

Sekama Laisvės Radio Pro
grama, lapkričio 10-tą, kaip 
sakė pranešėjas, bus labai įdo
mi, kadangi tikimasi svečių 
dainininkų iš kitur. Programa 
bus paprastu laiku, 9 v. v., 
iš stoties WBYN, 1430 klcs.

REIKALAVIMAI
Reikalingas švarus kambarys, ga

ru apšildomas, pavieniui vyrui. — 
J. Ažys, 417 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (261-262)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK-RICHMOND 

HILL, N. Y.
Ketvirtadienį, 6 d. lapkr. 8 v. v., 

Buzelio patalpoj, kampas Grescent 
St. ir Atlantic Avė., įvyks LDS 13 
kp. susirinkimas. Nariai malonėkite 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų. — A. Bieliauskienė, Sekr.

(261-262)

Detroitietis Lietuvis 
Karys Brooklyne

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį netikėtai Brooklyne lan
kėsi kareivis Raymond Lyben 
(Labanauskas), iš Detroito. 
Jis šiuo metu tarnauja Fort 
Monmouth, N. J. Atvykęs į 
Brooklyną, užėjo pas J. Or- 
maną ir paskui atvyko į D-ro 
Martino Liuterio Draugystės 
pramogą Piliečių Kliube.

Raymond Lyben, gyvenda
mas civilinį gyvenimą Detroi
te, priklausė Aido Chorui ir 
LDS jaunimo kuopai. Jis ten 
veikė tarp lietuvių. Paimtas į 
kariuomenę, pajuto nuobodu
lio dėl to, kad negali dalyvau
ti visuomeniškame gyvenime. 
Todėl gavęs progos, tuojau at
vyko Brooklynan susipažinti 
su vietiniais lietuviais. Ray- 
mondas žadėjo būtinai daly
vauti sekmadienį “Laisvės” 
koncerte.' Atsiveš jis ir dau
giau lietuvių karių.

Atidarys Naujus Namus
Su lapkričio 15-ta baigia

mas Wallabout House projek
tas greta Brooklyno Navy 
Yard. Bildingas turi 13 aukš
tų, 764 kambarius ir 207 ap- 
artmentus, po 3 iki 5 kamba
rių apartmente.
E----- ------------------------------—a

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

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

Sunkiai apsirgo Stasys 
Mįlčius, žinomas batų krau
tuvių. savininkas. Jau apie 
mėnuo laiko kaip jį suėmė 
kepenų liga. Šią savaitę 
Milčius turės operaciją. 
Šiaip ligonis yra gerame ū- 
pe, sunkios operacijos nesi
baido. Daktarai sako, kad 
širdis gera ir kraujas stip
rus, tai yra daug gerų vil
čių atsilaikyti.

Milčiaus duktė dar lanko 
mokyklą, rengiasi į kolegi
ją, o biznio reikalais rūpi
nasi žmona.

Milčiaus batų krautuvės 
yra:

365 Grand St., Brooklyne, 
69-21 Grand Ave. ir 56-27 
Clermont Ave., Maspethe.

Naujoku Neveš Armijon 
Švenčiu Sezonu

Pulk. Arthur V. McDermott, 
Parenkamosios Tarnybos di

rektorius New Yorke, skelbia, 
kad imamieji armijpn naujo
kai nebus išvežami švenčių 
laikotarpiu, kuris prasideda su 
gruodžio 1-ma ir baigiasi su 
sausio 6-ta.

Lig gruodžio mėnesio tikisi 
didmiestyje paimti apie 2,300 
vyrų. Kiti apie 7,000 bus iš
šaukti pirminiams sveikatos 
egzaminams per gruodžio mė
nesį, tačiau nebus išvežami iki 
po švenčių.

Apdraudos Agentų Unijos 
Lokalo 30-to ir Metropolitan 
Apdraudų Firmos atstovai 
šaukiami pasitarimams lapkri
čio 5-tą išrišimui darbininkų 
atstovybės klausimo. Dėl jo 
firma su unija bylinėjasi jau 
treti metai.

Antrą savaitę sėkmingai ro
doma filmą “Viena Diena So
vietų Sąjungoj,” kurios ėmi
me dalyvavo 97 filmų fotogra
fai, vadovybėje Romano Kar
men, pasauliniai garsaus So
vietų filmininko, asmeniškai 
nutraukusio karo lauko ir są
lygų filmas Ethiopijoj, Ispani
joj, Chinijoj.

Filmą traukta bėgiu 24 va
landų, visiem 97-niem filmi- 
ninkam vienu kartu pradedant 
ir baigiant darbą įvairiausiose 
šalies vietose.

Teatras randasi ant 7th 
Avė., prie 42nd St., N. Y.

Brooklyno labdaringų agen
tūrų biuras siekia sukelti 
$355,196 budžetą vedimui sa
vo darbo.

.Lango valytojui numetus sa
vo darbo įrankį prie 7 E. 59th 
St., N. Y., praeivis L. Torma, 
25 m., tapo sunkiai sužeistas.

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

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda ilgų metų egzistavusi 

ir tarp lietuvių išsigarsinusi bučernė. 
Kreipkitės pas savininką Z., 46 
Scholes St., katnpas Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Savininką galite 
matyti bile laiku. Parsiduoda už pri
einamą kainą. (258-263)

Le VANDA I 

g FUNERAL PARLORS | 
ft Incorporated S
o J. LeVanda—E. LeVanda ® 
S Tėvas ir Sūnus Levandauskal :g 
| UNDERTAKER | 

| 337 Union Avenue |
8 Brooklyn, N. Y. 8 

8 Tel. Stagg 2-0788 &
ft NIGHT—HAvemeyer 8-1168 S

Tarpe Lietuviu
Sugrįžo iš Texas d. Sutkie- 

nė, kur ji su Vincevičiene bu
vo nuvažiavus V-nės sūnaus 
paliuosavimo iš armijos reika
lais. Pamačius daug įdomių 
dalykų.

Jaunavedžiai Marytė (Juo- 
zapaitytė) ir Lou Fiore me
daus mėnesio proga buvo nu
vykę į Niagara Falls. Marytė 
yra slaugė. ilgokai išdirbus 
Samaritan ligoninėj.

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

MATEUŠAS SIMONAV1CWS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

Brooklyn, N. Y. į

TeL Evergreen 4-9508 I

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622 

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio

' dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES4

■I
h

$I0

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

Tel. Glenmore 5-6191

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių • '
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

IN

g Joseph Zeidat, Sav. | 
| 411 Grand St., Brooklyn |

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršlena

GaspadoriŠkai nuvirti 
Kopūstai Ir Barščiai

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

rūšies
VALGIAI

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško

Stiliaus
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneStaf 

a<Ifesąs.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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




