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daugybe draugų. Jau seniai ——
tiek tolimų svečių bebuvome 
turėję. Koncerte publikos bu
vo tiek, jog vos tik sutilpo sve
tainėn. Daug daugiau negu 
pernai ir užpernai.

Mes sakėme, kad koncertas 
nesuvils dalyvių. Nesuvylė nei 
vieno. Kurį tik teko paklausti, 
visi programą labai gyrė. C)t, 
girdi, buvo trumpa ir drūta!

Nežinau, gal bus visai ne 
vietoje, tačiau norėčiau, nors 
pats nebūdamas dainininku, 
mūsų tūliems dainininkams 
duoti pastabą. Taip pat ir cho
rams, ypač jų mokytojams, va
dams.

Gaunate pakvietimą ir apsi- 
imate dainuoti. Ar rimtai pa
galvojate, kur ir kam reikės 
dainuoti?

Juk ne tas pats, jeigu rei
kės dainuoti mažai publikai 
mažoje svetainėje, šiaip suei- 
gėlėje, kaip kad labai di
delei publikai ir labai didelė
je svetainėje.

Kiekvienai situacijai, mano 
supratimu, solistai arba chorai 
turi pasirinkti atatinkamas 
dainas.

Reikia, kad visa publika ga
lėtų meliodijas girdėti. Kažin 
kaip gražiai solistas, ar cho
ras dainuos, bet kas iš to, jei
gu nuo pusės svetainės jau ne
bebus galima gerai girdėti? 
Visos pastangos, visas gražus 
dainavimas nepasiekia savo 
tikslo.

Hitlerio propagandos biuro 
čyfas Goebbels, “Naujienų” ir 
“Draugo” bendradarbio Ance- 
vičiaus apiekūnas, nesitiki ka
rą labai lengvai laimėti. Sun
kios dienos dar laukią Vokie
tijos žmonių. O dar gali visko 
būti? Taip, gali.

Goebbels rašo: “Jeigu mes 
laimime, viskas bus laimėta : 
žalioji medžiaga, laisvė, mais
tas, Lebensraum, pamatas so- 
cialei mūsų valstybės refor
mai ir proga pilnam Ašies 
valstybių išsivystymui. Jeigu 
mes pralaimime, visa tai, visa 
tai ir dar daugiau, bus pralai
mėta — būtent, bus pralaimė
ta taipgi visas mūsų tautinis 
gyvavimas.”

Todėl, girdi, naciai negali 
pralaimėti. O vienok jie pra
laimės, jie turės pralaimėti. 
Kaip didžiausi istoriniai kri
minalistai, jie bus nušluoti ir 
sunaikinti.

Iš Berlyno praneša, kad 
Hitleris jau paveda arba par
duoda vokiečiams kapitalis
tams Sovietų Sąjungos fabri
kus. Už tuos pinigus būsią ga
lima toliau karą tęsti.

Vadinasi, kur tik naciai už
grobia teritoriją, tos teritori
jos pramonę atiduoda vokie
čiams. Tų kraštų žmonės tu
rės būti vokiečių vergais.

Tik, žinoma, Hitleris per 
anksti pradėjo svetimus tur
tus dalinti vokiečiams.

Brooklyne yra mažytė kli- 
kutė žmonių, kurie išvažiavo 
iš visokios lygsvaros. Jiems va
dovauja Stilsonas ir Strazdas.

ši lietuvių kolonija dar ne
buvo mačiusi tokių politinių 
susmukėlių ir desperatų.

Pavyzdžiui, jie, kaip pa
kvaišę, plūdo ir purvino Earl 
Browderį, kai Piliečių Kliubo 
susirinkime buvo pakeltas 
klausimas prašyti prez. Roo- 
sevęltą dovanoti Browderiui 
bausmę. Stilsonas buvęs pir
mutinis ir bjauriausias plūdi- 
kas.

O tas sutvėrimas pats nela
bai seniai maldavo visų, kad 
jie prašytų prezidento jam 
bausmę dovanoti. Ir preziden-

(Tąsa 5-me pusi.)

Sovietai Atmušė
V okiečius Atgal

Mask vos Srityje
Baisiai Žiaurūs Mūšiai Siaučia Maskvos Fronte ir Krime; 
Sovietai Veda Ofensyvą prieš Nacius Doneco Srityje; At

griebė nuo Vokiečių Kelias Pozicijas Maskvos Ruožte
Berne, šveic., lapkr 11.— 

New Yorko Times kores
pondentas Brigham telefo
nu perleido savo laikraščiui 
tokias žinias iš vokiečių-So- 
vietu karo fronto:

Siaučia neapsakomai nuo
žmūs mūšiai Tūlos srityje, 
apie 110 mylių į pietus nuo 
Maskvos ir Krime. Niekur 
vokiečiam nepavyko sulau
žyt rusų pasipriešinimų to
se vietose; naciai mažai te
turėjo pasisekimo ir kitur.

Ties Volokolamsku, 62 
mylios į šiaurių vakarus nuo 
Maskvos, Sovietai atėmė 
kelias svarbias pozicijas iš 
vokiečių. Apsupo nemaža 
skaičių nacių ir naikina 
juos.

Vokiečiai atsiuntė dau
giau armijos, rengdamiesi 
pasmarkint ofensyvą prieš

Prezid. Rooseveltas, Sakoma, Ruošiasi 
Siųst Armiją į Angliakasyklas, Jeigu

Būtų Paskelbtas Mainierių Streikas
Washington. — Valdiška 

tarpininkavimo komisija at
metė reikalavimą Jungtinės 
Mainierių Unijos vadų pri
pažint uniją tose kasyklose, 
kurios priklauso plieno 
kompanijoms ir geležinke
liams. Tokiose “belaisvėse” 
kasyklose dirba 53,000 mai
nierių, šešiose valstijose 
Appalachian kalnų srityje.

Jie jau buvo išvesti strei
kam bet pagal prezidento 
Roosevelto reikalavimą su
grįžo laikinai dirbt iki šio 
mėnesio 15 d. ft

Pranešama, kad prezid. 
Rooseveltas planuoja siųst 
armiją užimt tas kasyklas, 
jeigu unijos valdyba vėl pa
skelbtų jų streiką. Tuomet 
būtų mėginama varyt jose 
darbas kariuomenės globo-

Bijoma, kad John L. Le- užreiškė, kad tas streikas, 
wis, pirmininkas Jungtinės tai esąs “atviras sukilimas 
Mainierių Unijos, nešauktų prieš Jungtinių Valstijų 
streikari ir kitus angliaka- valdžią.”

"Laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLE ŠIANDIEN

Punktai
A. Stripeika, Elizabeth ..................................... 1614
J. Bakšys, Worcester...............
K. Čiurlys, Bayonne ................
K. Žukauskienė, Newark .......
Philadelphijos Vajininkai .......
P. Bokas, Waterbury .............
A. Klimas, Hartford ...............
V. Padgalskas, Mexico.............
M. Urba, Easton ......................
J. Blozonis-J. Karsonas, Lowell

J. Venskevičius, Cambridge............
S. Kuzmickas, Shenandoah ...............
J. Kuraitis, Brooklyn, .................. . .
P.' Šlekaitis, Scranton............. ..........
P. Beeis, Great Neck ......................
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(Tąsa 5-me puslapyje)

Maskvą.
Naciai buvo pralaužę vie

ną Sovietų apsigynimo lini
ją arti Serpuchovo, 60 my
lių į pietus nuo Maskvos, 
bet raudonarmiečiai su pa
galba bombinių orlaivių nu
vijo nacius atgal iki pirmes
nės jų linijos. Abidvi pusės 
nukentėjo labai didelių nuo
stolių.

Krime vokiečiai bombar
duoja Sevastopolį; viena ei
lė jų tankų ir šarvuotų au
tomobilių, sakoma, dasiva- 
rė iki išlaukinės to miesto 
gynimo linijos.

London. — Maskvos fron
te Sovietai atkariavo dar 
kelis kaimus nuo vokiečių. 
Raudonoji Armija veda o- 
fensyvą prieš nacius Done
co srityje.

sius, parėmimui tų 53,000 
mainierių prieš plieno kom
panijas.

Teigiama, kad prez. Roo
seveltas siųstų kariuomenę 
į visas užstreikuojamas ka
syklas. Jis taipgi turįs su
manymą kongresui, kad iš
leistų įstatymą aprėžiantį 
streikų laisvę pramonėse 
svarbiose šalies gynimui.

DARBO FEDERACIJA 
SMERKIA LAIVASTA- 

ČIŲ STREIKĄ
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos valdyba 
pasmerkė kaipo neteisėtą 
laivastačių streiką San Die
go, Californijoj.

Vyriausybė pasiuntė bū
rius kariuomenės atidaryti 
laivastatyklų darbą. Šios 
kanuomenės komandierius

1306
796
777
721
605
398
352
338
324 

311
274
230
243
221
220

SOVIETAI APSUPO DAUG 
VOKIEČIU ARMIJOS

Maskva, lapkr. 11. —Rau- 
.donoji Armija apsupo dide
lį skaičių nacių kariuome
nės arti Vofokolamsko, 65 
mylios į šiaurių vakarus 
nuo Maskvos; suėmė daug 
vokiečių.

Sovietai smarkiai atakuo
ja vokiečius,! kurie mėgino 
prasilaužt ' per raudonar
miečių liniją Serpuchovo 
fronte, 65 mylios į pietus 
nuo Maskvos.

Raudonarmiečiai sunaiki
no tas nacių jėgas, kurios 
bandė persikelt per Oka li
pę.

Visos įnirtosios vokiečių 
tankų atakos ties Tula liko 
atmuštos atgal.

Nelaisvėn paimti nacių 
kareiviai yra sunykę, išsi- 
sėmę ir dvasiniai nupuolę, 
kaip Sovietai •ficialiai pra
neša.

LENINGRADAS NĖRA 
PILNAI APSUPTAS 

VOKIEČIU
London. — Vokiečiai me-

tė į mūšius dar 60 tūks
tančius naujos, smarkiau
sios kariuomenės, stengda
miesi visiškai apsupt Le
ningradą, bet Sovietai sti
priai laiko savo pozicijas, 
kaip praneša Associated 
Press.

Iš rytų šono, palei Lado
gos ežerą, Leningradas dar 
turi bent 20 mylių pločio 
laisvą ruožtą, per kurį su
sisiekia su visa Sovietų Są
junga.

Berlin, lapkr. 11. — Na
ciai skelbia, kad jie ir suo
miai (finai) užėmę kelis 
šimtus fortukų Karelijos
tarpvandenyje j šiaurius 
nuo Leningrado.

NACIAI SKELBIA SAVO 
LAIMĖJIMĄ KARELIJOJ

Berlin, lapkr. 11. — Na
cių komanda skelbia, kad 
jie ir suomiai užgrobę 700 
sovietinių fortukų ir suė
mę 1,200 rusų šiaurihėje 
Karelijoje, Leningrado 
fronte.

London, lapkr. 11. — Di
delės vokiečių jėgos naudo
jasi prasidėjusiu sausesnių 
oru ir panaujino savo ofen
syvą Doneco srityje.

VOKIEČIAI ESąTiž 20 
MYL. NUO SEVASTOPOLIO

Berlin, lapkr. 11. — Na
ciai teigia, kad jie ir rumu
nai esą jau tik už 20 mylių 
nuo Sevastopolio, didžiosios 
Sovietų laivyno stovyklos 
Krimo pusiausalyje, ir tik 
truputį toliau nuo Kerčo, 
kuris randasi rytiniame ga
le Krimo pusiausalio. Kere 
yra vadinamas vartais į 
Kaukazą. Sovietų kariuo
menė ginasi begaliniu įtū
žimu, sako naciai.

ORAS. — Šį trečiadienį 
giedra, šilčiau.

Jei Japonija Stotu Karan 
Prieš Ameriką, Anglai Tuoj 

Paskelbtų Karų Japonijai
Anglijos Ministeris Pirmininkas Churchill Įspėja Japoniją, kad Ji Skaudžiai Apsigautų,
Jei Susikibtų su Amerika; Anglai Niekada Neisią i Jokias Taikos Derybas su Naciais;

Sovietų Apsigynimo Kova Baisiai Sužalojo Nacių Galybę.
London. — Anglijos mi

nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill, kalbėdamas 
Londono majoro pokilyje 
lapkr. 10 d., davė Japoni
jai šitokį persergėjimą:

“Jungtinės Valstijos nuo 
seniai turi teisingų reikalų 
Tolimuose Rytuose. Jos de
da visas pastangas, kad iš
laikytų taiką Pacifiko Van
denyne. Aš nežinau, ar ta
tai pavyks Jungtinėms Val
stijoms, bet jeigu jų pastan
gos veltui nueitų ir jeigu 
Jungtinės Valstijos būtų i- 
traūktos į karą su Japoni
ja, tai Anglija per vieną 
valandą po to paskelbtų ka
rą Japonijai.”
MEDŽIAGINĖ JAPONI

JOS SILPNYBĖ
Churchill priminė Japo

nijai medžiaginę jos silpny
bę prieš Ameriką ir Angli
ją; pavyzdžiui, Japonija 
--------------*----------- į--------------------------------- ;---------------------------------------------_-----  

Willkie Ramina Lenkus,
Kad Naciai Bus Grei

tai Sumušti
New York. — Wendell L. 

Willkie, buvęs republikonų 
kandidatas į prezidentus, 
atsišaukė per radiją į Len
kijos žmones, kad jie “ne
nusimintų ir nebijotų.” Sa
ko:

“Milionai laisvų ameri
kiečių yra pasiryžę nuimti 
retežius nuo jūsų... Ame
rikos ir Anglijos laivynai 
baigia naikint paskutinius 
likučius vokiečių ir italų 
laivynų... Per vienus me
tus nuo šiol Anglijos ir 
Amerikos fabrikai pastatys 
treja tiek daugiau orlaivių 
negu nacių fabrikai. Būki
te tikri, kad palygint trum
pu laiku pasaulio demokra
tijos viešpataus ne tik van
denynuose, bet ir ore... Iš- 
būbnyta nacių gengsterių 
galybė neatsilaikys. Nenu
siminkite. Laisvė jums su
grįš, ir sugrįš greitai.”

“Ne Veltui Mirė Amerikos 
Kareiviai Praeitame Ka
re,” Sako Rooseveltas

Washington, lapkr. 11. — 
Prez. Rooseveltas sukakty
je praeito pasaulinio karo 
paliaubų pareiškė, jog tūk
stančiai Amerikos kareivių 
tada “ne veltui mirė,” o da
bar “mūsų pareiga žuvu- 
siem yra,” akivaizdoje pa
vojaus iš fašistų pusės, “pa-' 
daryti taip, kad pasaulis 
būtų vieta, kur laisvė galė
tų gyventi ir augti per am
žius.”

London. — Karinis ang
lų laivas suėmė žėglinj 
Francijos laivą “Angelus” 
arti Australijos.

per metus pasigamina tik
tai apie 7 milionus tonų 
plieno, o Jungtinės Valsti
jos — 90 milionų tonų; be 
to, ir Anglija turi galingą 
plieno pramonę.
GARBĖ CHINIJAI IR SO

VIETAMS Už KOVĄ
PRIEŠ UŽPUOLIKUS
Minis teris pirmininkas 

Churchill pareiškė jausmin
gą pagarbą Chinijos žmo
nėms, kurie jau penki me
tai gina gimtinę savo že
mę nuo japonų.

“Dabar stambi dalis Jun
gtinių Valstijų laivyno nuo
lat veikia prieš bendrąjį 
priešą, o narsus rusų tau
tos pasipriešinimas jau bai
siai sužeidė karinę vokiečių 
galybę,” sakė Churchill:

“Dabar mes turime to
kias oro jėgas, kad skaičiu
mi jos bent prilygsta vokie
čių oro jėgoms, nekalbant 
jau apie gerumą mūsų oro 
jėgų.

NACIŲ PERŠAMA TAI
KA BUS ATMESTA

Churchill pažymėjo, jog 
Hitleris negali laimėt karo; 
todėl naciai jau pradeda 
per bepusiškas šalis propa
gandą už taikos darymą su 
Hitleriu, paliekant jo na
guose ligšiolinius grobius. 
Čia anglų ministeris pirmi
ninkas Churchill tarė:

“Mūsų pareiga sau pa
tiems, mūsų pareiga rusiš
kiem mūsų sąjungininkam

Japonai Grąsina Išvyt 
Ameriką ir Angliją

Iš Azijos
Tokio, lapkr. 11. — Japo

nijos finansų ministeris Ok- 
nori Kaya vakar pareiškė, 
kad Japonijos tikslas taip
gi yra “priverst Angliją ir 
Jungtines Valstijas išsi- 
kraustyt iš Rytinės Azijos, 
ir šiuo tarpu mes (japonai) 
tegalime pasitikėt tiktai sa
vo stiprybe.”

Japonų laikraščiai pilni 
aštrių išsišokimu prieš A- 
rheriką ir Angliją.

Anglai Nuskandino 3 
Italą Karo Laivus

London, lapkr. 11. — Da
bar paaiškėjo, jog kariniai 
anglų laivąi Viduržemio Jū
roje nuskandino ne du, bet 
tris karinius italų laivus 
naikintuvus. Tuo žygiu an
glai nugramzdino ir 10 pre
kinių Italijos laivų.

Roma, lapkr. 11. — Italai 
sako, kad anglai nuskandi
no du Italijos naikintuvus. 

ir Jungtinėm Valstijom yra 
aiškių-aiškiausiai užreikšt, 
jog Anglija niekada neis į 
jokias derybas su Hitleriu 
nei su jokia Vokietijoj par
tija, kuri atstovauja nacių 
režimą.”

Pragariški Galvažudžiai
Apie nacių “naująją tvar

ką” Churchillis šitaip atsi
liepė, pavadindamas Hitlerį 
pragarišku galvažudžiu:

“Nacių užimtose Europos 
dalvse padėtis baisi iki pas- 
kučiausio laipsnio. Tuzine 
šalių jie tūkstančiais ir de- 
sėtkais tūkstančių skerdžia 
paimtus norvegus, belgus, 
francūzus, holandus, lenkus, 
cechus, serbus, kroatus, slo
vėnus, graikus, o labiausia 
ir daugiausia — rusus; ma
siniai gi žmonių sušaudy
mai ir korimai virto regu
liariu kasdieniniu vokiečių 
darbu.”

Sen. Shipstead Reika
lauja Neverst Suomi
ją Taikytis su SSRS
Washington. — Republi- 

konas senatorius Henrik 
Shipstead įnešė kongresui 
sumanymą, kad valstybės 
ministeris Cordell Hull liau
tųsi grūmojimais spyręs 
Suomiją (Finliandiją) da
ryt taiką su Sovietų Sąjun
ga. Sen. Shipstead vadina 
Suomiją “draugiška respu
blika” ir išvedžioja, būk ji
nai per šį karą norinti tik 
išlyginti skriaudas, kurias 
Sovietai jai padarę.

Ministeris Hull dviem at
vejais viešai pareiškė, jog 
Suomijos valdovai veikia 
kaino Hitlerio talkininkai ir 
siekia užgrobt daugiau so
vietinių žemių.
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Vokiečiai, Sako, Einą 
Pirmyn Krime

Berlin. — Vokiečių ko- 
kad Sovietų

bet vokiečiai

o
4 J

w J

manda sako, 
kariuomenė drūčiai prieši
nasi Krime, 
stumią ją vis toliau atgal į 
rytus nuo Sevastopolio ir į 
vakarus nuo Kerčo.

Vokiečių orlaiviai dide
liais būriais bombarduoja 
Sevastonolį dieną ir naktį. 
Naciu bombininkai padegę 
sandėlius žibalo ir kitų 
reikmenų Sevastopolyje, o 
i o prieplaukoje sunkiai su
žeidė viena 
vuotlaivį ir vieną prekinį 
laivą.

Vokiečiai 
nę oro bombomis 
sovietinių traukinių su ka
riuomene tarp Doneco ir 
Volgos upių ir Maskvos sri
tyje.
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Franci jos Išdaviką Žygiai
Žmonijos istorikai atžymės dabarti- 

mus Franci jos valdonus, Petainą, jo pa- 
gelbininką Darlaną ir kitus, kaipo bjau
riausius Francijos išdavikus, kaipo Hit
lerio agentus. Kada Hitlerio gaujos ver
žėsi Franci j on, tai tie gaivalai ne tik ne
organizavo apsigynimo, bet, priešingai, 
visur Hitleriui padėjo. Hitlerio gaujos 
kiekviename mieste rado geriausioj tvar
koj paliktus orlaivius, tankus, kanuoles, 
ginklus, amuniciją. Tik vienoj Bresto 
prieplaukoj rado kelis šimtus iš Ameri
kos atgabentų orlaivių. Tai buvo tiksliai 
padaryta, kad daugiau perdavus ginklų 
fašistams.

Dabar Petain, Darlan ir kiti Hitlerio 
agentai organizuoja Franci joj fašistų 
gaujas ir siunčia jas kariauti prieš So
vietų Sąjungą. Sakoma, kad Franci jo j 
jau sumobilizuota iki 9,000 fašistų, kurie 
pasiųsti prieš Sovietus. Jau šis vienas 
faktas parodo, kad Francijos dabarti
niai valdonai yra niekas kitas, kaip hit- 
lerizmo ir fašizmo agentai.

Prileiskime, kad Petain ir Darlan So
vietų neapkęstų. Bet jeigu jie būtų 
Francijos patriotai, jeigu jie trokštų tos 
šalies išsilaisvinimo iš po baisios finan
sinės naštos ir kruvinojo hitlerininkų 
viešpatavimo, tai ir tada' negalėtų padėti 
Hitleriui kariauti prieš Sovietus. Juk 
Hitlerio karo pralaimėjimas prieš So
vietų Sąjungą bus kartu karo pralaimė
jimas ir prieš Francijos liaudį, juk tai 
reikš Francijos išsilaisvinimą.

Tas patsai yra ir lietuvių tarpe. Kas 
šiandien iš lietuvių skleidžia melus prieš 
Sovietų Sąjungą, kas purvina, ją, tas 
tiksliai tarnauja barbariškiems hitleri
ninkams. Juk Lietuva yra pavergta fa
šistų. Mūsų tėvai, broliai, seserys, gi
minės kenčia baisiausį vargą, skurdą, gy
vena nelaimėj. Jų išsilaisvinimas pri
klauso nuo sumušimo hitlerizmo. Nei 
vienas hitlerizmo priešas negali užsiimti 
kenkimu Sovietų Sąjungai, Anglijai, 
Amerikai arba bent kokiam priešhitleri- 
niam veikimui. Kas užsiima tuom, tas 
tarnauja Hitleriui, Mussoliniui, barba
rizmui, nepaisant, kaip jis bandytų save 
teisinti šiandieninėj padėtyj.

Visur Jie Mato “Stalino Agentus"
“Keleivis,” “Naujienos,” “Draugas” ir 

panašūs jiems laikraščiai nusistatę 
kenkti prezidento Roosevelto politikai— 
sumušti hitlerizmą, — kurie ne tik per 
sispausdina hitlerišką propagandą prieš 
Sovietų Sąjungą, bet ir apšaukia “Stali
no agentais” visus tuos, kurie nuošird
žiai kovoja prieš hitlerizmą.

Štai Brooklyne yra šaukiama lietuvių 
organizacijų konferencija, kurios vy
riausias tikslas paremti prezidento Roo
sevelto politiką, politiką, stojančią už ap
saugojimą Amerikos nuo fašistų užpuo
limo. Tą konferenciją šaukia toki ži
nomi visuomenininkai, kaip lietuvių 
kriaučių 54-to lokalo veikėjas ir konfe
rencijos sekretorius V. Michelsonas, ir 
konf. šaukimo pirmininkas, advokatas 
Ant. J. Vižlanskas (Weslan).

Bet “Keleivyj”, iš lapkričio 5 d., už
dėtas didžiausias antgalvis: “KOMU
NISTAI VĖL KLAIDINA MŪS VISUO
MENĘ” ir subantgalv.: “Stalino Agentai 
šaukia Lietuvių Organizacijų Konferen
ciją.” Toliau tas šmeižtas ' prasideda: 
“Brooklyniškiai Stalino agentai siunti
nėja New Yorko ir New Jersey lietuvių 
organizacijoms kvietimus dalyvauti jų, 
Stalino agentų, šaukiamo] konferencijoj, 
kuri įvyks lapkričio 30 dieną.”

Kodėl “Keleivis” taip bjauriai plūsta 
konferencijos šaukėjus? Todėl, kad kon

ferencijos šaukėjai vyriausiu tikslu/pa
statė :

“Mes, Amerikos lietuviai, būdami iš
tikimi šiai šaliai, turime savo veikimu 
parodyti, jog remiame šio krašto pastan
gas apsiginti nuo hitlerizmo.” Ir antru 
punktu konferencijoj stato pareigas pa
gelbėti išsilaisvinti iš po Hitlerio jungo 
Lietuvai, kur sako:

“Todėl, mes turime veikti, kad pagel
bėti ir Lietuvos žmonėms išsilaisvinti iš 
nacių tironijos.” Toki tai konferencijos 
tikslai, taip pareikšta konferencijos šau
kime. Ir už tai apšaukti tuos žmones 
“komunistais” ir “Stalino agentais.” Tai 
yra dar niekados negirdėtas nachališ- 
kumas ir isteriškas šauksmas, kad pa
kenkti lietuvių vienybei net ir Ameri
kos apgynime.

Hitlerio Zaunos
Juo mažiau Hitleris turi pasisekimo, 

tuo daugiau jis šaukia apie Sovietų Są
jungos nuostolius ir daugiau giriasi, kad 
viskas “eina pagal planą:” Čia mes nei
sime į visus Hitlerio paskelbtus svietui 
pagyrus, tam vietos gaila. Užteks tik 
kelis jo apsimelavimus priminti.

Po savaitės nuo jo užpuolimo ant So
vietų Sąjungos Hitleris didžiausiu triuk
šmu paskelbė, kad būk visai išnaikinęs 
Sovietų orlaivius. Jo propagandos pla- 

. tintojai tas žinias išbūbnino. Dabar 
penktas mėnesis karo, o Sovietų Sąjun
gos orlaiviai, kaip veikė, taip veikia. Jie 
pasiekia Danzigą, Karaliaučių, Berlyną, 
Bucharestą. Kada lapkričio 7 dieną Rau
donoji Armija ir Maskvos gyventojai pa
rodavo Raudonojoje Aikštėje, tik apie 
60 amerikoniškų mylių nuo karo fronto, 
tai Hitlerio banditai labai norėjo pasiek
ti orlaiviais Maskvą ir bombarduoti pa
radą. Bet Sovietų orlaiviai taip gabiai 
pridengė padangę, kad jokis fašistų or
laivis nebuvo prileistas ant desėtkų my
lių linkui Maskvos. Tas vienas faktas 
parodo, ko vertos Hitlerio kalbos apie 
“sunaikinimą” Sovietų orlaivių.

Jau daugelį kartų Hitleris skelbė, kad 
jam “kelias į Maskvą atdaras.” Bet tas 
kelias buvo ir yra uždarytas. Spalių 9 
dieną Hitleris su dideliu triukšmu pa
skelbė, kad jis visai sunaikino Raudo
nąją Armiją, kad jau Sovietai “neturi 
nei vienos divizijos,” kad hitlerininkai 
tik likučius gaudo Raudonosios Armijos, 
kad jiems visur keliai atdari. O kaip 
matome, tai nuo to laiko Hitlerio kariuo
menė ne tik nepasivarė prie Maskvos 
ir Leningrado, bet vietomis dar turėjo 
apleisti užimtas pozicijas.

Aišku, •kiek; tada vertos Hitlerio zau
nos, kad Kaudonoji Armija, būk, nete
kusi nuo 8 iki 10 milionų žmonių, būk, 
fašistai suėmę į nelaisvę veik keturis mi- 
lionus raudonarmiečių. Visos tos kalbos 
’U’a niekas kitas, kaip fašistų pageida
vimai. bovietų premjeras J. Stalinas 
smulkmeniškai davė atskaitą apie So
vietų Sąjungos nuostolius, kurie yra že
mesni, kaip du milionai, o Vokietijos fa
šistų nuostoliai siekia du kartus tik.

Sovietai Iškrausto Fabrikus
Banditai hitlerininkai nustebo, kad 

daugelyje vietų, kada jie užima Sovietų 
Sąjungos miestus, tai atranda juos veik 
tuščius, išvežta iš jų viskas, kas tik ver
tinga, iškraustyta fabrikai. Barbariškų 
fašistų užpuolimas padaro baisiai daug 
Sovietų Sąjungai nuostolių. Mes atsime
name, kad Sovietų Sąjungos žmonės sa
vo fabrikus, dirbtuves, namus, viską taip 
energingai, veik iš nieko turėjo pasta
tyti. Todėl jie nesutinka nei už ką tą 
palikti hitlerininkų banditams, net ir lai
kinai, nes jie žino, kad kada Raudono
ji Armija grūs atgal fašistus, tai fašis
tai viską sunaikins. Todėl, Sovietų liau
dis deda didžiausių pastangų, kad kuo 
daugiau mašinų ir kitų dalykų išvežti.

Iš Kuibiševo praneša, kad pirm Rau
donoji Armija pasitraukė iš Kharkovo, 
tai iš to miesto buvo išvežta milžiniškas 
traktorių statybos fabrikas, turbo-gene- 
ratorių, Kūjo ir Pjautuvo ir visa eilė ki
tų fabrikų. Išvežta susisiekimo priemo
nės, žalioji medžiaga ir kiti dalykai.

Tokis perkraustymas fabrikų, dirbtu
vių, žmonių, reikalauja milžiniškos ener
gijos, didžiausio pasišventimo. Bet So
vietų Sąjungos liaudis visa tai atlieka, 
kad nepasilikus be fabrikų, kurie gami
na tankus, kanuoles, ginklus, amuniciją, 
kad nepasilikus be lavintų darbininkų, 
kad Raudonoji Armija, orlaivynas ir lai
vynas būtų aprūpinti reikmenimis. Ži
noma, kol tie fabrikai pervežami, nau
joj vietoj pastatomi, paleidžiami darban, 
tai jų gamyba visai sustoja ir dėl to ken-
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Metą Sukakties Didžiosios Socialistinės Revoliucijos
(Tąsa)

Viename vokiečių komandos įsakyme, 
išleistam rugsėjo 29 dieną dėl 489-to in- 
fanterijos regimento, rastam pas negyvą 
karininką, yra parašyta: “Aš įsakau ati
daryti ugnį (šauti) ant kiekvieno ruso 
taip greitai, kaip tik jis pasirodo, iš 600 
metrų tolio. Rusas turi suprasti, kad jis 
turi prieš save pasirįžusį priešą, pas ku
rį jis negali tikėtis jokio pasigailėjimo.”

Vienam Vokiečių Aukštosios Koman
dos atsišaukime į kareivius, kuris buvo 
rastas pas užmuštą leitenantą Gustav 
Tiegl, kilusį iš Frankforto, sakoma:

“Jūs neturite nei širdies, nei nervų. 
Karo metu tatai nereikalinga. Užgniauš- 
kite savo jausmus ir pasigailėjimą. Už
muškite kiekvieną rusą, kiekvieną so
vietą. Nesusilaikykite net ir tada, kad 
prieš jus stovės senelis arbe senutė, ber
niukas arba mergaitė. Užmuškite, ir 
tuomi jūs išsigelbėsite patys nuo sunai
kinimo. Jūs apsaugosite savo šeimos at
eitį ir jūs liksite garsiais ant visados.”

Naciai Nori Išnaikinimo Karo
Tai štai jums hitlerininkų partijos ir 

hitlerinės komandos programa ir įsaky
mai — programa ir įsakymai žmonių, 
kurie yra parardę visokį panašumą į 
žmones ir kurie yra nusileidę iki lauki
nių žvėrių lygio. Ir tai šitie žmonės, be 
jokios sąmonės ir be jokio unaro, žmonės 
sužvėrėję, turi drąsos reikalauti išnaiki
nimo didžiosios rusų tautos, tautos Ple- 
khanovo, Lenino, Bielinskio ir Černiševs- 
kio, Puškino, Tolstojaus, Glinkos ir Čai
kovskio, Gorkio ir Čechovo, Šečenovo ir 
Pavlovo, Repino ir Smirkovo, Suvorovo 
ir Kutuzovo. Vokiečiai įsiveržėliai nori iš
naikinimo karo prieš Sovietų Sąjungos 
žmones. Gerai, jeigu jie nori, kad šis ka
ras būtų išnaikinimo karas, jie tokį karą 
gaus!

Nuo dabar mūsų darbas, darbas So
vietų Sąjungos žmonių, darbas kovotojų,. 
komandierių ir politinių instruktorių 
mūsų -armijos ir mūsų laivyno susidės 
iš išnaikinimo iki paskutinio žmogaus 
visų vokiečių, kurie įsibriovė į mūsų ša
lies teritoriją kaipo įsiveržėliai. Neturi 
būti jokio pasigailėjimo vokiečiams įsi
veržėliams! Mirtis vokiečiams įsiveržė
liams !

Faktas yra, kad savo moraliniu supu
vimu vokiečiai įsiveržėliai, nustoję jokio 
^žmoniškumo, jau seniai nusmuko iki žvė
rių lygio. Tas vienas įrodo, jog jie yra 
pasmerkti neišvengiamam pražuvimui.

Bet hitlerinių įsiveržėlių ir jų armijų 
neišvengiamą pražūtį nusako ne vien 
moraliniai faktoriai. Yra dar trys pa
matiniai faktoriai, kurių svoris kasdien 
didėja ir kurie turi vesti artimoje atei
tyje prie neišvengiamo hitlerinio grobi
kiško imperializmo susmukimo.

Pirmas, mes turime imperialistinės 

Vokietijos europinio užfrončio 'nepasto
vumą, nepastovumą “Naujosios Santvar
kos” Europoje. Vokiečių įsiveržėliai pa
vergė europinio kontinento žmones nuo

(Feljetonas)
Pastaruoju laiku mūsų ben

dram hitlernaciškam. fronte, 
pagal nekuriu generolų išsirei
škimą, iškilo šturmas dėlei 
Ancevičiaus teikiamų “žinių“ 
iš Berlyno. Ginčas kilo vy
riausiai dėlei to, ar hitlerinin
kai apmoka Ancevičiui už jo 
šunišką jiems patarnavimą, ar 
Ancevičius, kaipo geras tėvy
nainis, šimtu nuošimčių užsi-

Francijos iki Baltijos, nuo Norveg., Bei- grūdinęs fašistas, netoli spro-
•• ~ , Holandijos ir Sov. Balt-1 Pildytas pnešdarbi-gijos, Danijos, 

gildijos iki Balkanų ir Sov. Ukrainos, at
imdami iš jų elementariškas demokrati
nes laisves, teisę nuspręsti savo likimą; 
atimdami iš jų grūdus, mėsą,ir žaldaik- 
čius; paversdami juos vergais; nukryžia- 
vodami lenkus, cechus, serbus, ir pasi
statę ant viešpatavimo Europoje įsteigti 1 
Vokietijos pasaulinį viešpatavimą. Jie ' 
tą vadina “Naująja Santvarka” Euro
poje.

Naujoji Santvarka Yra Vulkanas.
j ;

Bet koks per vienas šis pamatas? Kas < 
per viena ta Naujoji Santvarka? Tiktai 
hitleriniai kvailiai negali matyti, kad ta 
jų Naujoji Santvarka Europoje ir tas : 
jų garsusis pamatas to santvarkos at
stovauja vulkaną, kuris gali išsiveržti 
kiekvieną momentą ir palaidoti tą vokie
čių imperialistinį kortų namą.

Jie nurodo į Napoleoną ir sako, kad 
Hitleris elgiasi kaip Napoleonas ir kad 
jis panašus į Napoleoną visuose atsitiki
muose. Bet taip teigdami jie neturi pa
miršti Napoleono likimo, o palyginus su 
Napoleonu, Hitleris tiek tepanašus Na
poleonui, kiek kačiukas panašus Hutui! 
Napoleonas kovojo prieš reakcines spė
kas, pasiremdamas progresyvių spėkų 
parama, tuo tarpu Hitleris, priešingai, 
remiasi reakcioniškiausių spėkų parama 
ir veda karą prieš progresyviškas spė
kas. Tiktai hitleriniai kvailiai Berlyne 
negali suprasti, kad pavergti Europos 
žmonės kovos ir kils prieš hitlerinę ti
roniją.

Antras, po to, kai šita problema buvo 
išrišta ir hitlerininkai pradėjo žygiuoti 
imperializmo keliu, keliu, kuris vedė prie 
užgrobimo svetinių žmonių ir žemių ir 
pavertė tuos žmones ir Sovietų, Sąjun-' 
gos žmones mirtinais šių dienų Vokieti
jos priešais, įvyko labai gili permaina 
Vokietijos žmonių atsinešime. < 
priešingi tęsimui karo. Jie nori baigti' nepaversi į teisybę/kad ir už 
šitą karą, dviejų metų kruviną karą, ku-' didžiausius pinigus, 
riam galo dar nesimato. Visur milionai 
aukų, badas, nualinimas, epidemijos, vi-'dalykas, negu malda, kuri be 
sur neapykanta prieš vokiečius. Visa tai,'aukso neturi jokios vertės, nia- 
ką atnešė Hitlerio kriminališka politika, jno mie,i hitleronaciai. 
kuri pavertė Sovietų Sąjungos žmones m^ias amžina 
mirtinais priešais šių dienų Vokietijos, l 
—visa tai turėjo atkreipti Vokietijos 
žmones prieš šitą nereikalingą ir pra
gaištingą karą. . .................... ... .... &..........

Tiktai hitleriniai kvailiai negali su- Grigaiti. Jis turi laba? turtini 
prasti, kad ne tik europinis užfrontisj melų archyvų apie dvide- 
bet taipgi vokiškas vokiečių armijos už-Rimties keturių metų senumo, 
frontis taip pat atstovauja vulkaną, ga-'šiaip kokią medžiagą per ke- 

i šimtmečio laikąs 
būtų žymiai apgadinęs, betgi 
melai, nežiūrint, kad genero- 

(Tąsa 5-me pusi.)

ninkiška neapykanta, savo lai
ką, energiją, sveikatą ir pini
gus krauna ant hitlerinio au
kuro iš pasišventimo, visiškai 
veltui ?

Kunigas Balkūnas atmeta tą 
pasaką, kuri skelbia: “Nei sė
ja, nei pjauna, nei į kluonus 
krauna, o maistą gauna,“ ir 
be jokios abejonės sako, kad 
Hitleris apmoka Ancevičiui už 
darbą pagal jo vertę. Bet kiti 
generolai argumentuoja prie
šingai. Generolas Michelsonas 
bažinasi, kad užmokestis ne- 
visada ir ne už viską būtinai 
reikalinga. Visi kiti generolai, 
remdamiesi tuo faktu, kad 
Ancevičius savo gabumais pra
lenkė visokį iki šiol žinomą 
begėdiškumą, apmeluodamas 
visus hitlerizmo priešus, jokiu 
būdu negali būti hitlerininkų 
apmokamu agentu.

Jūsų Paulius į visa šita ar- I r *
myderj žiūri kaipo į bereika
lingą brangaus laiko eikvoji
mą. Vietoj to, kur kas būtų 
naudingiau ką nors pameluoti, 
mano mieli hitleronacių gene- 

irolai. Turim būt dėkingi Ance
vičiui, kad jis šiuom laiku ne
prašo iš mūsų aukų. Kaip jis 
ten Berlyne pragyvena, tai jau 
jo paties reikalas. Tokio aukš
to išsilavinimo melagius, kokiu 
pasirodė Ancevičius, visuomet 
suras išeitį. Galim būt pilnai 
ramūs, ponai generolai, Ance
vičiaus velnias negriebs,—jei 
bent per kokią nelaimę patek
tų Hitlerio nemalonėn ir 
makaulę nudžiautų!

Kas link melų, tai tas 
1 daro jokio skirtumo, ar 
jluojama už pinigus arba visai 
j už dyką, bile tik teisingai pa- 

Jie yra ’meluota, tai melą jokiu būdu

tas

ne- 
me-

Melas tai visai skirtingas

i Kad melas amžinai pasilie- 
jka melu ir visuomet turi savo 
vertę, tai tam turim tūkstan- 

i čius pavyzdžių iš mūsų pačių 
melų lobyno. Kaipo pavyzdį 
galim paimti kad ir generolų

1 I v L7 O | *
tavą išsiveržti ir palaidoti hitlerinius tvirtadalį 
_________ j__ • j__  * Kiltu ’rxrrravanturistus.

(Bus daugiau)

Anglijos jūreiviai • saugoja Singapore minas Malayo vandenyne.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiama Redakcija: Aš 
pastebėjau mūsų spaudoje 
vieną didelę ydą, kuri, ma
no supratimu, turėtų būti 
pataisyta. Aš turiu minty
je tuos visokius smulkiau
sių dalykėlių garsinimus. 
Pavyzdžiui, šaukiamas or
ganizacijos valdybos arba 
direktorių susirinkimas ir 
garsinama laikraštyje — 
net per kelius atvejus. O 
tas paliečia tik tris, ketu- 
rius, ar penkius asmenis. 
Dažnai, kaip aš patyriau, 
sekretorius vis tiek visiems 
išsiuntinėja atvirutes ir 
kviečia į susirinkimą, bet 
taipgi garsina ir laikrašty
je.* Ar tai nėra eikvojimas 
vietos ir laiko?

čia apsigynimas. Todėl, Sovietų Sąjun
gai reikalinga kuo daugiau gauti pagal
bos iš Jungtinių Valstijų; kad sumušus 
hitlerininkus ir jų talkininkus.

Sovietų Sąjungos visa liaudis yra pasi- 
?yžius viską pergyventi, viską atlikti,

kad tik nugalėjus neprietelius. Ji tikra, 
kad ji laimės pergalę. Bet tas reikalauja 
daugiau iš Amerikos, Anglijos ir, kitų 
kraštų visų anti hitlerininkų veiklos, 
nes pergalė prieš Hitlerį bus viso pa
saulio laisvę mylinčių žmonių pergalę.

Skaitytoja.
Atsakymas:

Pastaba, mūsų suprati
mu, vietoje. Į tai turėtų at
kreipti savo atydą organi

nei jų valdybos.



*
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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 skaitytoja savo dienraščiui.

Trečias puslapis
k

I

paskirta iš iždo Jspa-

MEZGĖJŲ LAIŠ- 
KOMISIJAI

paliudyti ir čionai 
laiškutis:

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

kurios jau paruošė- 
per 50 svederių ir 
kojinių, ne tik nemo- 

baisiai “aukštų” ar bent

Detroit. Mich.

choras nėra suorgani- 
negana vesta darbas

MA
Tš K. Petrikienės Prakalbų 

Detroite ir Chicago]
K. Petrikienė, Brooklyno 

veikėja, žurnalistė ir kalbėto
ja lankėsi Detroite ir Chicago
je su prakalbomis. Detroite 
kalbėjo spalių 28 d., Chicago
je spalio 29 d.

Pirmiausiai apie jos prakal
bą ir moterų darbuotę atsiliepė 
P. Jočionis, detroitietis. Jis sa
vo kolumnoj “Vilnies” num. 
258 rašo:

“28 d. spalio įvyko draugės 
Petrikienės prakalbos. Buvo 
daug moterų prisirinkę. Taip
gi buvo ir nemažas skaičius vy
rų. Prakabos pavyko puikiai. 
Petrikienė yra puiki kalbėtoja. 
Ji nuosekliai ir rimtai dalykus 
išaiškina.

“Girdėjau, kad prakalbose 
buvę visi patenkinti prakalba.

“Beje, ‘Moterų Balsas’ buvo 
pardavinėjimas. Aš irgi vieną 
nusipirkau. Jau peržiūrėjau 
paviršiuj; kai kuriuos straips
nius skaičiau.

“Ištikrųjų prisieina atiduoti 
kreditą mūsų moterims, kad 
jos taip puikiai darbuojasi so
cialiame gyvenime. Jos ir spar
čią pažangą padarė. Gal kai 
kuriais klausimais mes vyrai 
turėtume imtis iš jų pavyzdį.

“Ot, kad ir mūsų Detroito 
moterys dirba pastaruoju lai
ku išsijuosusios. Joms tas dar
bas sekasi. Jos ir pusėtiną 
naudą duoda darbininkų ju
dėjimui.

“Darbuokitės, kiek tik išgali
te draugūs, moterys.”

Tą patį galima pasakyti ir lengvai vartoja, 
iš Chicagos prakalbų. Petrikie
nės prakalba visiem patiko. 
Gaila, kad negalėjo ilgiaus vi
dų rvakariuose būti ir aplanky
ti kitas kolonijas su savo tur
tinga kalba.

Chicagiečių mitingą gražiai 
puošė trys moterų chorai. Mū
sų mylima solistė ir Roselando 
Moterų Choro mokytoja gra
žiai padainavo. Jos dainos vi-

suomet priimamos didelėmis 
ovacijomis. Taip buvo ir šia
me mitinge. Ir reikia pasakyti, 
kad Agotėlė Kenstavičienė šuo
liais žengia pirmyn savo už- 
briežtoj srity j.

Chicagos mitingui pirminin
kavo J. Skeberdytė, vidurvaka- 
rinių valstijų Liet. Moterų Są
ryšio sekretorė. To sąryšio pir
mininkė O. Remeikienė nupie
šė šios apielinkės moterų vei
kimą per 25 metus, * nurodant 
kokius rezultatus davė tas vei
kimas. Ji taipgi priminė to vei
kimo pradžią, būtent, kaip sun
ku buvo moterims pradėti sa- 
vystoviai veikti. Bet nuoširdus 
atsidavimas pirmtakūnių pas
tatė moterų veikimą ant augš- 
tos papėdės, ir turėjome pro
gą pamatyti, kad moterys gali 
surengti puikų mitingą, pasta
tyti moteris kalbėtojas, visą 
programą pačios išpildyti ir 
sutraukti skaitlingą publiką 
vien savo pastangomis. Lietu
vių Auditorijos didžioji svetai
nė veik pilna prisirinko.

Jaunuolė Aldona Povilio- 
niutė sveikino moteris per 25 
metus veikusias ir budavojtį
sias moterų judėjimą ir varde 
jaunosios kartos pažadėjo 
tęsti tą puikų darbą. Jos išsto
jimas su savo trumpa prakal- 
bėle darė puikų įspūdį ir džiu
gino senesnes veikėjas. Jos 
džiaugiasi susilaukusios iš jau
nosios kartos tokios daug ža
dančios jaunuolės, kai Aldona 
Povilioniūtė. Ji

Jie Lietuvių Gelbėtojus 
Keikia, o Mes Remiam

Chinietės Niujorke gamina chiniškas lėles, kurios bus 
parduodamos ir pinigai, gauti už jas, bus pasiųsti 
Chinijos žmonėms, kovojantiems prieš Japonijos plėši
kus.

Iš Angliakasių Moterų ir 
Jų Šeimynų Praeities

M. Balso Užsa
kė Antru

Kartu
Hartfordietės, 

šia pasidarbavo 
leidimui Moterų 
kolonijos dydį), 
žiai darbuojasi 
Iš ten rašo:

kurios geriau- 
finansiniai iš- 
Balso (imant 
pasirodo, gra-

ir jo platinime.

dar 25 egzam- 
mūsų Moterų

lietuvių kalbą 
Daugelis išsi- 

gerai, kad tojereiškė, kad būtų 
srityje lavintųsi.

Taipgi, iš viso galima skai
tyti moterų prakalbas, kaip 
Detroite, taip ir Chicagoje, ge
rai pavykusiomis. “Moterų Bal
so” Chicagos mitinge praduo- 
ta apie 50 egzempliorių.- Aukų 
Sovietų Sąj. pagalbai surinkta 
$34.32.

(Pabaiga)
Kultūra Pas Moteris Šioj 

Apylinkėj Nuo Dakta
ro Šliupo Atvažiavimo

Kada daktaras šliupas pra
dėjo lankytis angliakasių ap
gyventose vietose sakyti pra
kalbas, angliakasiai, kaip vy
rai, taip ir moterys, lankė jo 
prakalbas. Nežiūrint, < kad 
Šliupas aštriai kritikavo tiky
bą, ir pašiepė dvasiškius, bet 
vistiek žmonės jo aiškinimais 
domėjosi.

Tuo pačiu laiku pradėjo kil
ti ir lietuviškos bažnyčios šioj 
apylinkėj. Nuo to ir prasidėjo 
lietuvių skirstymas į visokias 
sroves: “cicilikus,” “šliuptar- 
nius” ir kitokius. Taipgi kleri
kalai tvėrė ratelius, organiza
cijas prie klebonijų, kad pa
laikyti žmones savo pusėje, 
neprileisti prie bedievybės ar 
prie darbininkų reikalus gi
nančių organizacijų. Tas ju
dėjimas pasiekė ir tuos anglia-

bambėdavo laukiniškai.
Tokiose sąlygose prisiėjo 

pradėti kurtis ir pažangiosios 
lietuvių moterų organizacijos 
kuopoms Pennsylvanijoj, pla
tinti pirmąjį Moterų Balsą. 
Aišku, kaip sunkiai prisiėjo 
toms pirmosioms veteranėms 
dirbti, kad nors kibirkštėlę 
šviesos paskleisti toje tamsoje-.

Karui pasibaigus, ekonomi
nis krizis smarkiai palietė ir 
anglies kasyklas; paleido 
tūkstančius darbininkų iš dar
bo, visai juos atjungiant nuo 
duonos kąsnio. Nusiminimas, 
susirūpinimas pasirodė ant jų 
veidų. Nežinia, kas būtų at
sitikę, jeigu valdžia nebūtų 
įvedus pašalpos.

Kadangi angliakasių mote
rys neturėjo mokslo, tad mo
tinos labai didžiuodavosi, ka
da j ii mergaitė ar bernaitis 
pabaigė vidurinę mokyklą. Ne 
visi ir to pasiekdavo, daugelis 
turėjo tenkintis išėję miesto

kasių kaimelius, kuriuose gy-'viešas mokyklas. Pasiųsti į 
veno apie dešimtis ar penkio- kolegiją aukštesniam mokslui 
lika lietuviškų šeimynų. Ir jie retam kam pavyko. Apie tai 
jau žinojo apie šliupą, ir iš motinos šitaip aiškinasi: kada 
jų nekurie pasuko į kairę. Pas’geri laikai buvo ir pinigų tu- 
tokias šeimynas jau buvo ga- rėjome, tuomet vaikai buvo 
Įima susirasti kambarys, kad maži, o dabar, gyvenant ant 

šeimi- pašalpos, nėra ištekliaus. Prie
žmogaus ir jo to, daugelis jaunuolių pasisku- 

Ibina apsivesti ir mokslas tam- 
karas pa jiems svetimu klausimu.

Detroito Lietuviu Moterų c C

Pažangos Kliubo susirinkiman, 
spalių 16 d., narių atsilankė 
50. Tai yra labai gerai, k’ad 
rūpinasi, kas yra daroma kliu- 
be. Valdybai išdavus raportą 
pasirodė, kad gerai veikiama 
ir finansiniai kliubas stovi ge
rai, ir narių turi apie šimtą.

Pažangos Kliubas yra pasi 
ryžęs sutvert Pažangos Kliu
bo Chorą. Komitetas raporta
vo, kad 
z uotas, 
pirmyn.

Likos
nijos kovotojų pagalbai $10. 
Mitingas buvo labai sutrum
pintas, kadangi po mitingo no
rėta palošti bunco. Moterys 
grajino ir juokavo, o laikas 
taip greit prabėgo, kad pasi
žiūrim, jog- laikas skubėt na
mo, nes ryte kaip katrom reik 
eiti į darbą, o kitom vyrus 
išleisti. Visos skirstėsi iš sve
tainės skubiai ir linksmos.

Pažangos Kliubas turi tris 
sergančias nares. Serga Uršu
lė Jurkevičiėnė, kliubo iždi
ninkė, kuri gyvena 2844 Vine
wood St. Kita ligonė Petronė 
Vilnienė. Ji randasi Mt. Car
mel ligoninėj, 6661 W. Outer 
Drive. Antanina Shabienė ser
ga savo namuose, 12121 Wil
shire St. Gerbiamas Pažangos 
Kliubo nares prašau, aplan
kykite sergančias kliubietes.

Ateinantis Pažangos Kliubo 
susirinkiinas Įvyks lapkričio 20 
d., 7 :30 v. v., 4097 Porter St. 
Visas nares prašau, būkite, — 
daug ateinančių darbų tur bū
ti aptarta. '

K. Lakomski.

K. Petrikienės Prakalbos De
troite, Spalių 28 d.

Tai buvo antradienis, pa
prastai nėra tinkama diena bi
le kokiam parengimui ir kita 
— neapsižiūrėjimas, mažai 
laiko garsinimui. Kalbėtoja 
pasirodė svetainėj prieš aštuo- 
nias. Publikos buvo beveik pil
na svetainė.

. Ana diena skaitau bostoniŠ- 
kio “Keleivio” numeryje 45-me, 
kad Sovietai baisiai prasikaltę, 
kam jie vežė šalies gilumon 
tūkstančius lietuvių, kurie bė- 
go nuo karo ir nuo hitlerizmo, 
kaip nuo baisiausios pavietrės. 
“K.” Sovietų Sąjungą visaip už 
tai išniekina. O kad pažangieji 
Amerikos lietuviai Sovietų Są
jungai už duotą broliama pa
galbą yra dėkingi, “Keleivis” 
tą dėkingumą vadina šaipymųsi 
iš tremtinių nelaimės. Jis rašo:

“Lietuviški bolševikai vietoje 
šaipytis iš tremtinių nelaimės, 
turėtų jiems gelbėti.” (Bolševi
kais jie vadina visus, kurie sto
ja už rėmimą kovos prieš hit- 
lerizmą.)

Ir piktai išsibaręs ant tų 
žmonių, kurie jau sukėlė virš 
penkis tūkstančius dolerių So
vietų Sąjungos, o kartu ir tų 
tremtinių medikališkai pagal
bai, ir ant tų, kurie jau suau
kojo šimtus dolerių vilnoms 
ir pridėtu daugelio dienų darbu 
primezgė pundus svederių, ko
jinių, pirštinių, toliau rašo:

“Dėl baisiai aukštų sovietiš
kų muitų, su siuntimu maisto, 
vaistų ir drabužių reikėtų tuo 
tarpu palaukti, bet pasiruošti.”

Panašioje dvasioje yra išsi- 
reiškę apie Sovietų Sąjungą ir 
kiti pronaciški lietuvių laikraš
čiai, laukiantieji Hitlerio lai
mėjimo.

Nesukėlę ir nepasiuntę nei 
cento, nesiuntę nei lopinio, ne 
tik drabužio, tie hitlerininkų 
simpatikai surado “baisiai auk
štus sovietiškus muitus.”

O prieš Hitlerį nusistatę lie
tuviai, kurie jau pasiuntė virš 
$5,000 vaistais; tos lietuvės

moterys,
numezgė
apie tiek
kėjo
kokių societiškų muitų, bet ne
mokėjo nei cento už persiunti
mų iš Amerikos į Sovietus.

Ir tos mezgėjos visai nelau
kia lietuvių hitlerininkų pata
rimo, bet dirba savo darbą, ką 
lengvai gali 
paduodamas
EASTONO

KAS
Gerbiamos Draugės:

Mes ęastonietės, ALDLD 13 
kuopos narės, atsiunčiam savo 
mezginius — 10 svederių, 10 
porų kojinių ir 1 porą piršti
nių. Malonėkite priimti ir pa
siuskit ten, kur reikia. Geros 
kloties visoms mezgėjoms!

Draugiškai,
M. Tilvikienė.

Jų dovanos Sovietų Sąjun
gos, tame skaičiuje * ir lietu
viams raudonarmiečiams gau
tos per brooklyniečių komisiją.

Ponai keleiviečiai ir kiti len
gvai galėtų gauti apie tuos 
“muitus” informacijų pas eas- 
tonietes. Arba galėtų kreiptis 
ir pas brooklyniečių mezgėjų 
komisiją — S. Kazokytę, E. 
Andruškevičienę, K. Petrikienę 
—ar pas bile kurią iš kelių de- 
sėtkų mezgėjų. Jeigu jie vėli
na Lietuvai išlaisvinimo iš Hit
lerio vergijos, Sovietijoj esan
tiems lietuviams pagalbos ir 
sumušimo hitlerizmo, kuris 
taip pat yra ir Amerikos bei 
čionai gyvenančių lietuvių di
džiausis priešas, turėtų patikti 
teisybę ir ją paskelbti savo 
skaitytojams. Lauksime.

Brooklynietė Mezgpfa.

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

drau- 
viena 
lenty- 
neuž-

ant 
už jį 
Literatūros 
Komitetui.

“Prisiųskite 
plorius M. B. 
Kliubui, nes iš pirmesnių jau 
tik 9 teliko. Labai noriai mote
rys perka.

“Aš, kaipo moterų patrijotė, 
labai didžiuojuosi mūsų drau
gėm, kurios taip gražiai apdir
bo visą darbą, sutvarkė, sure
dagavo raštus ir abelnai visą 
darbą atliko puikiai. Todėl ačiū 
draugėm.

“Būtų labai naudinga išleisti 
tą knygutę, ką buvo minėta 
“Laisvės” Moterų Skyriuje 
apie moteris atsižymėjusias į- 
vairiais darbais dėl žmonijos 
labo. Tik su išlaidom, kaip bū
tų galima sukelti? Mažum iš 
kalno renkant prenumeratas 
ir aukas gal būt ir galima?

V. Kazlau.”

Antru kartu užsisakė Mo
terų Balso ir worcesterietes po 
išplatinimo pirmųjų apie 50 
kopijų. Brooklynietės gerokai 
pažengė platinime savo 500 
kopijų kvotos.

Jau po atspausdinimo Mo
terų Balso gauta užsakymai iš 
Rochester, Paterson, Cliffside, 
Bridgeport, Jersey City, Ne
wark.

Knygelę Galėtume Išleisti

Apie d. Kazlau minėtą kny
gelę reikia pasakyti, jog išleis
ti tikrai būtų galima. Tam da
lį lėšų, pirm visko, galėtų duo
ti Moterų Balsas, jeigu 
gės pasirūpins, kad nei 
jo kopija nesiliktų 
nos, kad mokestys 
ilgo suplauktų 
Draugijos Moterų

Kitu geru šaltiniu įplaukoms 
yra “Virėja.” Jos dar turim 
nemažai. Daugelyje kolonijų 
tik po keletą draugių tos kny
gos iš anksto nusipirko, o tarp 
kitų moterų neplatino. Jeigu 
būtų užsisakyta, dar daug kas 
pirktų. Kur platino, ją pirko 
ne vien tik moterys, bet ir vy
rai, kurie įdomaujasi gerų val
gių gaminimu. “Virėjos” įplau
kos taipgi eis tam pačiam tiks
lui. Ypač dabar, kada “V.” 
parsiduoda po 75c., būtų ga
lima parduoti.

Drg. Kazlau minima knyge
lė jau yra d. Karosienės išvers
ta iš anglų į lietuvių .kalbą. 
Skaičiusiosios tą knygelę džiau
giamės, kada esamoji literatūra 
gerai platinasi, kadangi tuo- 
mi skleidžiasi šiandien susipra
timas tarp moterų ir sykiu ruo
šiasi lėšos ir dirva naujai 
teratūrai leisti ir platinti.

li-

duNew Yorke areštuoti 
ginkluoti mušeikos, Sam Kov
ner ir Sam Kablonsky, nužiū
rimi esant kaltais nušovime 
Abe Babchik, loterijų rake- 
tieriaus, Brooklyne. Trečias, 
Abe Beitler, nusišovė laike 
arešto viešbutyje Abbey, N. Y.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

vo. Tik dėka viešiems dar
bams jos susiranda šiokį tokį 
užsiėmimą, kad ir su menku 
uždarbiu. Lucy Rauduvė.

tamsuo-

ir nelankai bažnyčios; 
ninkė nemetė 
turto laukan iš stubos.

Užėjęs pasaulinis 
staiga pakeitė angliakasių gy- Dėl tų sąlygų tarpe Pennsylva-
venimą, 1912 m. pasireiškusi'nijos lietuvių ateivių jaunuo- 
anglių kasyklose bedarbė, ka-pius profesionalus ant rankų 
da dirbdavo vos po tris dienas pirštų būt galima suskaityti, 
j savaitę, pradėjo pranykti, j Angliakasyklų srityse labai 
Karui prasidėjus, anglių ka- daug moterų yra našlėmis, nes 
syklos sparčiai pradėjo dirb- jų vyrai tapo anglies prislėgti 
ti. Su tuo ir angliakasių už- ar kitose nelaimėse patikti žu- 
darbiai pakilo.

Tuo pačiu laiku ir prohibi- 
cija (verstino blaivinimo lai
kotarpis) tapo įvesta. Nežino
ma priežastis, kodėl
lės ateivės moterys, griebėsi 
varyt alkoholį stubose. Paskui 
jas pasekė ir nekurtos ameri
kietės. Ant vienos X gatvės 
buvo 49 stubos ir tenąi radosi 
49 alkoholio “dirbtuvės.” Kiek 
ten klegėjimo, kiek ten juoko 
būdavo tų šeimynų namuose! 
Jų vyrai kasyklose gerai už
dirbdavo, jos pačios kiek pa
sidarydavo iš- alkoholio, tikrai 
turėdavo rojaus laikus. Viso
kios rūšies baliukai stubose 
ėjo be paliovos. Būdavo atsi
tikimų, kad kultūringesni kai
mynai turėdavo išsikelti kitur 
gyventi dėl kaimynystėj kelia
mo triukšmo. Apart prisigėri
mo, dar bandydavo sudainuo
ti prisiminę savo gimtąją tė
vynę, bet tos jų dainos nus-vasarį.

Prakalbų sakymas ir gaisrų 
gesinimas atrodo iš paviršiaus 
mažai artimi, o visgi New 
Yorke įsteigta gaisragesiams 
iškalbumo klasės. Mokėjimas 
įkalbėti, kaip gelbėtis, pade
da išsigelbėti.

Coney Islande rastas maši
nos užmuštas 2 metų vaikutis, 
Falcone. Klausinėjant, nesira
do mačiusių, galinčių paliudy
ti apie tai, kaip ta nelaimė 
įvyko.

Kostumerski New: Yorko 
5th Avės, ir apylinkės kriau- 
čiai trijų savaičių streiku lai
mėjo pusaštunto nuošimčio 
daugiau algos ir pažadą dar 
pustrečio dadėt ateinantį pa-

kalbėjo apie 
žingsnius ir 

išsikovot ly-

K. Petrikienė 
moterų pirmus 
pradžią bandyt 
gia teises su vyrais. Pasirodo,
kad moterys daug nuveikė per 
tuos dvidešimt penkius metus 
gyvavimo. To pasekmėj turim 
moterų jubilėjaus žurnalą 
Moterų Balsą, kuriame sura
šyta sutrauka to viso laiko
tarpio darbų ir apie dabartinį 
veikimą. Iš visko matyt, kad 
darbininkių moterų kelias ne
buvo lygus, bet labai kalnuo
tas.

Iše-

aiš- 
apie

Kalbėtojai užbaigus pirmą 
dalį prakalbos buvo maža pro
grama. Po vadovyste S. Smitre- 
vičienės, Merginų Ensamblis 
sudainavo kelias dainas, 
jo labai gerai.

Antru kartu kalbėtoja 
kino dienos klausimus:
kare žudymą nekaltų žmonių 
ir kad Hitleris naikina tautų 
kultūrą ir civilizaciją. K. Pet
rikienė gerai kalbėjo ir žmo
nės labai tykiai užsilaikė ir 
klausės kalbėtojos, žodžiu sa
kant, prakalbos pavyko gerai. 
Detroitas yra toks miestas, kur 
tik garsūs kalbėtojai, kaip 
K. Petrikienė, sutraukia publi
ką su visai mažu garsinimu, 
žinoma, ne visada būna tokios 
pasekmės.

Buvo rinkta aukos padengi
mui svetainės lėšų. Surinkta 
$10.93. Moterų prakalbų ren
gimo kčmitetas taria visiems 
ir visoms 
skaitlingą 
gą ačių.

už aukas ir tokį 
atsilankymą širdin-

Komiteto Nare

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio žinios.

MARŠRUTO REIKALE
Lapkričio 5-tos dienos ijul- Huosomis. Jeigu rastų-

svės” laidoje buvo paskelbtas 
maršrutas sąryšio ribose ir 
kartu buvo prašoma sąraše su
minėtų kolonijų pranešti, kur

Lai-

Tie Vitaminai

' negalės surengti prakalbų. 
Gauta keli pranešimai reikalau
jant pakeitimų, kuriuos įvyk
džius, gruodžio 2-ra ir 10-ta

si kolonijų, kurios norėtų pa
naudoti virš minėtaš dienas, 
atsiliepkit pirmam •paskelbime 
paduotu antrašu.
APSIRŪPINKIT LITERATŪ

RA IR PROGRAMA.
Draugės! Visom jau yra ži

noma, kad puikusis jubilėjinis 
žurnalas “Moterų Balsas” yra 
gatavas. Būtinai užsisakykit jo 
pakankamai platinimui laike 
prakalbų, šis mūs jubilėjinis 
žurnalas yra nepaprastas savo 
turiniu ir technika. Tai istori-

Kada klausai ar skaitai rie
biai apmokamus skelbimus apie 
vitaminus, atrodo, būk jų skel
biami produktai knibždėte 
knibžda vitaminais. Pamanai, 
jog tūli komersantai bene bus 
atradę vitaminų kasyklas ar
jais tekančią upę. Tikrenybėj, nis dokumentas. Jo, draugės, 
nežiūrint vitaminų svarbios ro- pasirūpinkit pakankamai. Užša
lės žmogaus sveikatai, jie gau
nami paprasčiausiuose produk
tuose, kaip ir visi mitybos da
lykai. Visas sekretas — varto
ti visko, ką gamta davė.

Vitaminas A
Reikalingas kūno augimui, 

apsaugai nuo akių silpnumo ir 
nuo sukatų, randamas svieste, 
čielam piene, sūryje, koknate, 
morkose, saldžiose bulvėse, 
pupelėse su ankštimis, kopūs
tuose, salotose, kiaušiniuose, 
inkstuose, kepenyse, širdyse, 
apelsinuose ir daug kur kitur.

Vitaminas B
Padedąs augimui ir gelbstįs 

išvengti skilvio ir žarnų nesvei- 
kavimų, gaunamas piene, sūry
je, čielam grūde ir jo produk
tuose ; mielėse, inkstuose, kepe
nyse, bent keliolikoj 
žalių ir baltų daržovių 
dešimtyje vaisių.

Vitaminas C
Gelbsti nuo škorbuto.

kymus siųskit: Moterų Balsas,
427 Lorimer St., Brooklyn,

Taipgi ruoškitės prie suda
rymo programos prakalbų pa
įvairinimui. 5.

tokiuose produktuose, 
skanu nevirus, nekepus, 
citro veislės 
žemuogėse ir

vaisiuose, 
avietėse, 
morkose,

gelsvų, 
ir apie

Šio vi-

tamino nelaimė yra tame, kad 
jį naikina karštis. Vienok jis, 
tarsi tiksliai, didžiumoje patal
pintas 
kurie 
kaip 
taipgi
bananėse, žirniuose, 
kopūstuose, salotose, tomeitė- 
se, ir verdamosiose daržovėse: 
burokuose, baltose bulvėse, ru- 
barbe, ankštinėse pupelėse.

Vitaminas D
Saugo nuo sukatų. Gauna

mas žuvies kepenų aliejuje, 
kiaušinių tryniuose, nucoa.

N. G.

Skelbkitės savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.” 1

-
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(Tąsa)

Būtų stačiai neįmanoma išspręsti — 
Ar verta kramtyti gumą?

Kuri filmą puiki, o kuri tiesiog ge
niali?

Ar verta į laivyną stoti savanoriu?
Naudingas ar kenksmingas Kaliforni

jos klimatas?
Ir išviso be reklamos biesas žino kas 

bebūtų! Gyvenimas neįtikėtinai pasunkė
tų. Kiekviename savo gyvenimo žings
nyje turėtum pats galvoti.

Ne, su reklama kur kas lengviau. Ame
rikiečiui apie nieką nereikia mąstyti. 
Už jį galvoja didžiosios prekybos kom
panijos.

Jau nereikia laužyti galvos, pasiren
kant gaivinamus gėrimus.

Drink “Coca-cola!” “Gerk “Coca-cola!”
“Coca-cola” gaivina išdžiūvusią gerk

lę!
“Coca-cola” žadina nervu sistema!
“Coca-cola” teikia naudą organizmui 

ir tėvynei!
Ir, aplamai, geriančiam “Coca-cola,” 

gyvenime bus gerai!
“Vidurinis” amerikietis, nežiūrint jo 

išorinio aktingumo, iš tikrųjų yra labai 
pasyvaus būdo. Jam, kaip išpaikintam 
vyrui, reikia paduoti visa gatava. Pasa
kykite jam, kuris gėrimas geresnis, — ir 
jis jį gers. Praneškite jam, kuri politi
nė partija naudingesnė, — ir jis už ją 
balsuos. Pasakykite jam, kuris dievas 
“tikresnis” — ir jis į jį tikės. Tik vieno 
nedarykite — neverskite jį galvoti ne 
tarnybos valandomis. Tatai jis nemėgsta 
ir nepratęs. O kad jis jūsų žodžiais pa
tikėtų, reikia juos kartoti kaip galima 
dažniau. Tuo ligi šio laiko pagrįsta žy-*- 
mi dalis Amerikos reklamos — ir pre
kybinės, ir politinės, visokios.

Ir štai reklama tykoje jus visur: na
mie ir svečiuose, gatvėje ir kelyje, tak
syje, metro, traukinyje, orlaivyje, me- 
dicinos^pagelbos karietoje, — visur.

Mes dar buvome “Normandijos” deny
je ir buksyrai garlaivį dar tik tempė į 
New-Yorko prieplauką, l$ai du dalykai 
patraukė mūsų dėmesį. Vienas buvo 
mažas, žalsvas — Laisvės stovyla. O ki

tas milžiniškas ir nachališkas — rekla
mos skydas,s propaguojąs “Čuingham 
Wrigley” — kramtomąją gumą. Nuo to 
laiko — plakate nupaišytas plokščias ža
lias su didžiuliu ruporu snukutis sekė 
paskui mus per visą Ameriką, įtikinėda
mas, maldaudamas, įkalbinėdamas, pra-. 
šinėdamas, reikalaudamas, kad tik mes 
pakramtytume “Wrigley” — kvepiančią, 
neregėtą, pirmaklasę gumą.

Pirmąjį mėnesį mes buvo atsparūs. 
Mes negėrėme “Coca-cola.” Mes atsilai
kėme veik iki kelio galo. Dar keletas 
dienų — ir mes jau būtume buvę van
denyne, už pavojaus ribų. Bet vis dėlto 
reklama padarė savo. Mes neatsilaikėme 
ir paragavome šio gėrimo. Galime visai 
nuoširdžiai pasakyti: taip, “Coca-cola” 
ištikrųjų gaivina gomurį, žadina ner
vus, gydo pakrikusią sveikatą, sušvelni
na sielvartus ir žmogų daro genialų, kaip 
Levas Tolstojus. Ir pamėgink, žmogau, 
taip nepasakyti, jei šitai kalė mums į 
galvą tris mėnesius, kiekvieną dieną, kas 
valandą ir kas minutę!

Dar baisesnė, atkaklesnė ir labiau 
spiegianti cigarečių reklama. “Čester- 
fild,” “Camel,” “Lucky Strike” ir kiti 
tabako gaminiai reklamuojami su pašė
limu, kokį galima rasti gal tiktai dervišų 
šokiuose arba jau daabr nebesamoje 
“šachsei-vachsei” šventėje, kurios daly
viai savo dievybės garbei padūkusiai ba
do save kardais ir paplūsta krauju. Vi
są naktį virš Amerikos liepsnoja ugni
niai užrašai, visą dieną bado akis dažyti 
plakatai: “Geriausios pasaulyje! Džio
vintos cigaretės! Jos teikia pasisekimą! 
Saulės sistemoje geriausios!”

Tiesą pasakius, ko platesnė rėkiama, 
tuo menkesnis daiktas, kuriam ji skiria
ma. Tik kokio nors menkniekio pardavi
mas gali apmokėti šitą beprotišką rekla
mą. Amerikiečių namai, jų keliai, laukai 
ir medžiai sužaloti įkyrių plakatų. Pir
kėjas už plakatus taip pat moka. Mums 
pasakojo, kad penkcentinė bonkutė “Co
ca - cola” fabrikantams kaštuoja vieną 
centą, o reklamai išleidžiama trys cen
tai. Kur dingsta penktasis centas, rašyti 
nereikia. Tat visai aišku.

’ (Bus daugiau)

Detroito Žinios
Apie Drg. K. Petrikienės

• Prakalbas

Rodosi dar niekas nerašė 
apie draugės K. Petrikienės 
prakalbas, todėl aš čion nors 
trumpai noriu pažymėti apie 
tai.

Spalių 28 d. įvyko prakal
bos. Buvo surengtos per Lie
tuvių Moterų Pažangos Kliu- 
bą, paminėjimui 25 metų mo
terų veikimo. Vakaras buvo 
surengtas labai puikiai su 
muzikale programa. Progra
mą išpildė Aido Choro mergi
nų choras, sudainavo keletą 
dainelių labai gražiai, vado
vaujant draugei Stellai Smitre- 
vičienei. Prakalbos buvo per 
du atveju. Pirmoj temoj d. 
Petrikienė trumpai pažymėjo 
moterų judėjimą per eilę me
tų ir jų vertingas kovas žmo
nijos gyvenime. Antrą temą su
darė peržvalga dabartinio ka
ro, užpuolimas fašistų ant So
vietų Sąjungos ir nekaltų žmo
nių skerdyne. Abi temos buvo 
labai žingeidžios ir reikšmin
gos.

Labai smagu, kad draugės 
pažangietės surengia tokias 
prakalbas ir kad moterų tar
pe randasi tokių kalbėtojų, 
kaip d. K. Petrikienė. Jos kal
ba labai aiški ir moka gerai 
dalykus išaiškinti.

Tik gaila, kad vakaro pir
mininkė pamiršo ir nepaaiški
no apie savo kliubo gyvavimą 
ir kaip kliubietės veikia ir 
kokis kliubiečių tikslas. Tas 
duoda didesnį ir platesnį žino
jimą žmonėms, kada vakaro 
pirmininkė biskį padaro per
žvalgą apie savo organizaci
jos veikimą ir tikslus.

žmonių buvo labai skaitlin
gai ir linksma buvo matyt, 
kad didžiumą sudarė draugės 
moterys. Pabaigoj d. Petrikie
nė atsakinėjo į klausimus ge
rai. Aukų surinkta, rodos, virš

$10. Aš esu labai užganėdin
ta su prakalbomis.

Margaret Alviniene.

Nuo Redakcijos: Kalendo
riaus nebegalėjome įdėti, nes 
per vėlai prisiuntėte. Jeigu 
norite šeštadienio ir sekmadie
nio susirinkimus pagarsinti, tai 
korspondenciją turime gauti 
ne vėliau kaip antradienį. Da
bar gi gavome tiktai ketvirta
dienį vėlai po pietų.

Apie Saginaw Lietuvius

Sykį su savo gyvenimo 
draugu teko dalyvauti lietu
vių tarpe Saginaw, Mich. Pir
miausia sustojom pas draugus 
Liesius, nes jie gyvena arti 

! lietuvių apgyventos vietos 
South Saginaw. Draugai Lie- 
siai turi nuosavą stubą. Drg. 
Uršulė Liesienė labai maloni 
draugė. Drg. Stasys Liesys se
nas darbininkų veteranas ir 
nuolatinis veikėjas visose dar
bininkų organizacijose.

Sekmadienį po piet buvo 
. biskis laiko, tai su Armėnais 
nuėjome į Italų svetainę, kur 
laiko savo susirinkimus. Ten 
teko susitikti dikčiai saginie- 
čių draugų ir draugių, ir 
mums ten pavėlino pabūti lai
ke jų draugijų susirinkimo. 
Pirmiausia įvyko LDS 68 kp. 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo gana tvarkiškas ir kaip ma
tėsi, didžiuma narių yra pro
gresyviai, susipratę draugai. 
Baigiant susirinkimą, buvo pa
darytas pareiškimas link teiki
mo medikalės pagalbos Sovie
tų kovotojams. Iš iždo auka
vo $5 ir vėliau pavieniai na
riai aukavo tam tikslui.

Taipgi priėmėm pakvietimą 
dalyvauti Michigan Lietuvių 
Priešfašistiniame K o n g r esė, 
kuris įvyks lapkričio 16 d. 
Detroit, Mich., ir išrinko du 
delegatus.

Taipgi man buvo įdomu ma
tyti, kad LDS. kuopa turi jau
ną vaikiną sekretorium. Labai 
gerai, kad tokių jaunuolių 
randasi. Antras dalykas, tai 
buvo įdomu, kad LDS. susi
rinkimas tęsėsi tik apie pusę 
valandos laiko. Tai tas rodo, 
kad jų veikimas dikčiai ma
žesnis, negu didmiesčių, nes 
didmiesčių kuopų tik valdybų 
ir komisijų raportai užima 
daugiau kaip valandą laiko.

Paskiau sekė susirinkimas 
Saginaw Progresyvės Lietuvių 
ir Lietuvaičių Pašalpinės Drau
gijos. Susirinkime tarpe val
dybos ir narių buvo gera tvar
ka ir dalykus rimtai svarstė. 
Draugija turi 32 nariu ir tur
to turi virš $1,700. Nutarė ir 
paaukavo iš iždo $5 dėl Sovie
tų Medikalės Pagalbos ir iš
rinko du delegatus į Mich. 
Lietuvių Priešfašistinį Kongre
są. *

Aukos pavienių ir organiza
cijų bus paskelbta kitą syk.

Pabaigoj susirinkimo buvo 
pakviesti nariai turėti diskusi
jas svarbiu dienos klausimu, 
bet nesant opozicijos, diskusi
jos baigėsi draugišku pasikal
bėjimu.

M. Alviniene.

HILLMANAS ŠAUKIA 
VENGT STREIKŲ

New York.—Sidney Hill* 
man, karinės gamybos di
rektorius, atsišaukė į Dar
bo Federaciją ir CIO vengt 
streikų, o pasiduot valdžios 
komisijom, taikančiom dar
bininkus su samdytojais.

IDEFENSE

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVINGS
BONDS 

AND STAMPS
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Raudonarmietis stovi sargyboje kažin kur Rytų Fronte.

mo 49 kp. rengiasi prie kon
certo, kuris įvyks 14 d. 
gruodžio, svetainėje —- 103 
Green St. Programos išpil
dyme dalyvaus draugas I. 
Kubiliūnas su savo grupe 
dainininkių iš Boston, Mass, 
ir Vilijos Choras, po vado
vyste M. Rasimavičiūtės. 
Koncerto pradžia 3:30 vai. 
po pietų. Po koncerto bus 
šokiai: Šokiai prasidės kaip 
6 vai. vakare. Šokiams 
grajys Merry Makers Or
kestrą.

Pelnas skiriamas dėl So
vietų Sąjungos medikalės 
pagalbos. Visus kviečiame 
atsilankyti į koncertą ir 
paremti naudingą darbą.

Serga draugas V. Želvys 
nuo Lawlor St. Jis yra Wa
terbury Hospitalyje. Jam

Worcester, Mass.
Amerikos Lietuviai Hitlerio 

Aukos

Šiandien, lapkričio 4 d., per 
radio pranešė, kad Antanas 
Kalanta yra žuvęs su nuskan- 
dinimu Amerikos naikintuvo 
“Reuben James.” Dar nežinia, 
kaip su Antanu G. Stankūnu- 
ku?

Stebėtis tik reikia iš tokios 
šėtoniškos galybės Vokietijos 
karo mašinos. Visas Europos 
tautas užkariavo ir per Sovie
tų Rusiją nutriumfavo iki 
Sevastopolio per nepalygina
mai drūtus apsigynimo punk
tus iš Sovietų pusės, ir nieko 
neatbodamas pradeda skan
dinti Amerikos Suvienytų Val
stijų laivus.

O Anglija didžiausia pasau
lyje imperija, paskelbus ka
rą Vokietijai daugiau du me
tai laiko atgal, dėl Lenkijos 
Danzigo ir gavus pati gerai 
pabombarduoti, sėdi sau ra
miai, nieko neveikia, žodžiais 
visokios karinės pagalbos tei
kia Sovietams, tik nieko ne
daro. Iš Londono pranešimai 
su pasigardžiavimu skamba, 
kaip sėkmingai Hitleris naiki
na Raudonąją Armiją ir kad 
garsius Rusijos industrinius 
miestus užima bei juos užims 
ir kas bus sekantis. Ir miestų 
žemlapius atvejų atvejais 
Amerikos didlapiai išspausdi
no, kad ir aklas lakūnas galė
tu nuskristi ir bombarduoti.

Todėl daugiau, negu aišku, 
argi ištikro norima sumušti 
nacizmas ir fašizmas ? ! Ka
dangi Hitlerio sėbras Hess’as 
dar gyvas laikomas Anglijoje, 
kuris yra tiek prarijęs gyvy
bių ir kraujo, kuomet ana pu
sė nieko nekaltus žmones šau
do dešimtimis ir šimtais, ant 
syk, tai Anglija mandagauja, 
kad apsimainyt sužeistaisiais 
belaisviais. Tai vėl • duotus 
Amerikos laivus grąžina (40 
tankerių sugrąžino), todėl ga
zolino trūkumas rytuose at
šauktas liko. Amerika “sku
bina” ir “skubina” (rush) 
Rusijai pagalbą, tik per 5 
mėnesius laiko dar Rusija nie
ko negavo ir aišku, kad jos 
kariniai pabūklai prieš nemie
gotai gausesnius karinius pa
būklus nacių-fašistų, išsisekė 
ir, tikrai kritiška padėtis gali 
būti vesti tolimesnį karą. Ka
pitalistinis pasaulis kytriai el
giasi : mandagiai užtaria ir 
giria Sovietus, kad savo šalyse 
neišjudinti darbo 1 i a u d ies 
prieš juos pačius. Lordai kapi
talistai dreba savo kailyje dėl 
nacizmo-fašizmo, bet dėl bol
ševizmo juo labiau.

D. J.

Chicago, III.
Tūkstančiai Chicagiečių Pasi
sakė už Visuotiną Pagelbą 
Sovietų Sąjungai ir Anglijai; 
Kovai Prieš Hitlerizmą Sudė

jo be Biskio $1,700.

Helen Bartush Labai Patiko 
Publikai

Lapkričio 2 d. popietį Civic 
Operoje įvyko masinis mitin
gas, prakalbos ir koncertas. 
Originaliai mitingas buvo 
rengtas apvaikščiojimui 24 
metų sukakties nuo įsikūrimo 
Sovietų valdžios Rusijoj, bet 
akyvaizdoje susidėjusios situ
acijos buvo daugiau protesto 
demonstracija prieš hitlerizmą 
ir už visuotiną pagelbą Sovie
tų Sąjungai ir Anglijai.

Mitingą atidarė žydų Liau
dies Choras sudainuodamas, 
publikai pritariant, Amerikos 
ir SSR himnus. Po to sudaina
vo dar dvi dainas. Choras 
skaitlingas ir dainavo pui
kiai.

Po to sekė styginių instru
mentu meisteriai: smuikinin
kas Oscar Chausow, čelistė 
Jenska Slebas ir pianistė Har
riet Parker. Jie sugrojo kelis 
gabalus visi kartu ir pavie
niais. Publikai labai patiko, 
ypatingai smuikininkaš ir če
listė.

Geriausiai betgi atžymėjo 
lietuvaitė, Chicagos Operos 
artistė, Helen Bartush. Ją pu
blika "tiesiog nenorėjo paleisti 
nuo estrados. Ir dainas ji pa
sirinko bene pačias geriausias. 
Rusiškai sudainavo Rachmani- 
novo “Liaukis Dainavęs”; 
francūziškai Čaikovskio “Or
leano Mergelė;” angliškai Sid
ney Homer’o “Song of the 
Shirt”, ir iššaukta priedam da-

Waterbury, Conn.
Iš Lietuvių Draugijų 

Veikimo
Sveikatos ir Kultūros 

Draugija turi nutarusi pa
gaminti naują konstituciją 
dėl draugijos ir surengti 
vege tari jonišką v a k arienę. 
Konstitucija jau yra para
šyta ir bus perskaityta se
kančiame draugijos susirin
kime, kuris įvyks lapkričio 
(Nov.) 13 d., 103 Green St. 
svetainėje, 8 vai. vakare. 
Jei konstitucija bus priim
ta, tai bus atiduota tuojau 
į spaudą atspausdinti.

S. ir K. Draugijos moks
liška vakarienė įvyks lap
kričio (Nov.) 15 d., suba- 
tos vakare. Pradžia 8 vai. 
vakare. Įžanga už vakarie
nę ir šokius $1.00. Tik vie
niems šokiams — 25c. Šo
kiams grajys gera Merry 
Makers Orkestrą. Atsibus 
103 Green St. svetainėje. 
Vakarienė bus pagaminta iš 
naturališkų valgių ir gėri
mų. Gėrimai bus pagaminti 
iš daržovių syvų. Valgiai, 
kurie užims mėsos vietą, bus 
pagaminti iš pecan riešutų 
ir įvairių daržovių, virtų ir 
žaliu. Keksai bus iš čielo £

grūdo miltų. Bus vege- 
broth ir kofy substitute.

Kurie norite būti sveiki 
ir išbandyti mokslišką va
karienę, tai malonėkite vi
si atsilankyti ir persitikrin
ti.

Tikietų dar bus galima 
gauti ir prie langelio.

Taipgi L. D. Susi vieni ji-

buvo padaryta operacija. 
Želviai yra susipratę darbi
ninkai ir mes reiškiame 
jiems gilią užuojautą ir lin
kime jam greito pasveiki
mo. Draugai, kurie galite, 
nueikite atlankyti dranga 
V. Želvį.

M. Svinkūnienė.

Gardner, Mass.
Lietuvių Moterų Kliubas 

praeitam susirinkime paau
kavo $10 dėl medikališkos 
pagalbos Sovietų Sąjungai. 
Taipgi individuališka auka 
buvo priduota $2.00. Tai $12 
buvo nusiųsta į Naujosios 
Anglijos Komitetą, Bosto
ne. Girdėtis, kad ir kitos 
organizacijos G a r d neryje 
pradėjo darbuotis šiame 
reikale.

Lietuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks lapkri
čio 13 d., Lietuvių Piliečių 
Kliube. Malonėkite atsilan
kyti, nes daug svarbių rei
kalų yra dėl apsvarstymo.
Gardnerio ALDLD Nariai, 

Tėmykite!
Svarbus susirinkimas į- 

vyks Piliečių Kliube, lap
kričio 13, ketvirtadienį. Vi
si nariai privalo atsilanky
ti, nes labai svarbus reika
las būtinai turi būti atlik
tas. Neužmirškite, ALDLD 
nariai, ir pribūkite visi.

L. J. E.

Berlin, lapkr. 10. — Vo
kiečiai neoficialiai skelbia, 
kad jie apsupę Sevastopolį, 
svarbiausią Sovietų karo 
laivyno stovyklą Krime.

London/lapkr. 10. — Lie* 
tūs su perkūnijom, audros, 
pūgos ir Raudonoji Armija 
sulaikė vokiečių mechani
zuotų jėgų varymąsi pir
myn linkui Maskvos.

Detroit, Mich. — Gręsiaj 
streikas prieš Chryslerio 
tankų fabrikus.

vė dar vieną rusišką Rachma- 
ninovo dainą “Mano Tėvynė.” 
Uždarant mitingą ji sudaina
vo Amerikos Himną—Star 
Spangled Banner.

“Labai gaila, kad rengėjai 
nepaprašė Helenos sudainuoti 
bent vieną dainelę lietuviškai. 
Lietuviškajai publikos daliai, 
o ir kitataučiams, tai būtų bu
vę malonus surprizas.

Svarbiausiu kalbėtoju mi
tinge buvo Morris Childs, ko
munistų partijos Illinois-India
na distrikto sekretorius. Trum
pai kalbėjo Phil. Bart ir Ray 
Hansborough. Pirmininkavo 
Alfred Wagenknecht. Visi 
kalbėtojai kalbėjo entuziastiš
kai ir kiekvieną stipresnį jų 
išsireiškimą prieš hitlerizmą, 
už Amerikos pagelbą Sovietų 
Sąjungai ir Anglijai, publika 
sveikino garsiais aplodismen
tais.

Pirmininkui paprašius aukų 
vedimui kovos prieš hitleriz
mą, greitai sudėta $1,691 su 
centais. Kelios organizacijos 
ir pavieniai aukavo gan stam
biomis sumomis, nuo $25 iki 
$150.

Publikos buvo virš 3,000.
Reporteris.

Helsinki. — Suomių ko
manda skelbia, kad jie ar
tinusi prie Sovietinės Mur
mansko prieplaukos.

Roma, lapkr. 10. — Ita
lų komanda pripažįsta, jog 
kariniai anglų laivai nu
skandino 9 Italijos laivus— 
7 prekinius ir 2 karinius 
(naikintuvus).
Gaukite “Laisvei” naujų 

skaitytoj'^

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, Naturaliską 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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KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusk) 

tas bausmę jam dovanojo 
Stilsonas džiaugėsi.

ir

\ \

Išrinkime Stephanie Masytę 
S. L. A. Sekretorium

Kuopas
Broliai ir Seserys, SLA 
Nariai:

Per daugelį metų mūsų 
broliška organizacija — 

| SLA turėjo įvairius Centro 
Prie Browderio prikibo tik viršininkus, kurie tvarkė- 

jirt 4ni n /•! -i 1 c* 1 yvn rl o w» _ • • 1 1

portą sau ir savo vardu, ne
pažymėjo ant blankos, jog jis 
pirmiau buvo turėjęs paspor- 
tą. Jokios suktybės jam nebu
vo primesta. Jokio ! 
si po svetimu vardu ir sveti
mu pasportu jam nebuvo da
roma.

Dabar reikėtų paklausti 
Stilsono (o galima viešai klau
sti, nes jau labai senas daly
kas), ar jis savo vardu ir savo 
pasportu važinėjo anais me
tais Europoje?

už tai, kad jis, imdamas Pas-1 globojo mūsų visų reikalus, 
ir organizacijos visą turtą. 
Bet vis tai buvo išrenkami 
suaugę, ir kartais net pase- 

slapstymo- žm0Rės, o jaunuolių, pa
siekusių mokslus neturėjo
me progos pastatyti Centro 
viršininkais, todėl, kad ne
buvo tokių jaunų kandida-! 
tų, kurie būtų susiinteresa-; 
vę lietuvių organizacijų 
reikalais. O juk mes visi 
norime kuo daugiausia į- 
traukt čia gimusio jaunimo 
j mūsų organizaciją, kad 
jie imtų dalyvumą organi
zacijos reikaluose, kad jie 
padėtų mums palaikyti ir

Vadinasi, Stilsono pasporti- 
nis prasižengimas buvo šimtą 
sykių sunkesnis. Tačiau jo nie
kas neareštavo, niekas neteisė, 
niekas nebaudė už tai.

Bet dabar šitas Stilsonas 
drįsta viešam susirinkime va
dinti Browderį kriminalistu, 
kriminališku prasikaltėliu, 
grūmoja valdžios rūstybe or- į>udavoti SLA.. ‘ Tuo patim 
ganizacijai, kuri prašys pre- * 
zidento Browderiui bausmę 
dovanoti.’

Ar begalima įsivaizduoti di
desnį žmogaus suniekšėjimą ?

PAMIŠĖLIS SU KULKA- 
SVAIDŽIU

London, lapkr. 11. — Vie
nas pakvaišęs žmogus, va
žiuodamas automobiliu, ap
šaudė iš mažo kulkasvai- 
džio žmones gatvėje; vieną 
nušovė, aštuonis sužeidė. ”

London, lapkr. 10 d. — 
Daugiau kaip šimtas Angli
jos orlaivių bombardavo 
Hamburgą ir kitas nacių 
prieplaukas. Padarė didžių 
gaisrų ir sprogimų.

"Laisvės"

Philadelphia, Pa.
LIETUVIŲ VISUOMENEI 

Ginkim Ameriką, Sumuškim 
Hitlerį—Žmonijos Priešą 
Hitleris grąšina Amerikai. 

Hitlerizmas grąsina ameriko
niškam gyvenimui. Mūsų šios 
šalies laisvė ii’ nepriklausomy
bė randasi dideliam pavojuj. 
Mūsų šalies apsaugos užtikri
nimas randasi pavojuj nuo 
11,000,000 nacių kariuome
nės, jų baisių naikinančių 
bomberių, 60-tonų dydžio tan
kų, liepsnos mėtytojų mašinų

Atsišaukimas į Visas SLA bon vieną iš nenuilstančių 
ir pasišventusių veikėjų lie
tuvių tarpe — tai Stepha
nie Masytę, iš Detroit, Mi
chigan. Pažįstu Masytę 
nuo pat jos jaunų dienų, ir 

~; tvirtinu, kad ji yra verta 
būt SLA Centro Valdyboj. 
Ji yra toji ypata, kuri pri
sidėtų prie pagerinimo visų 
SLA reikalų. Masytė yra 
užbaigus advokatūros mok-1 ir milžiniškų kanuolių. 
slą University of Detroit, ir 
dabar yra pilnateisė advo
katė. Eidama mokslą ir da
bar ji niekad nebuvo per- 

! traukusi ryšių su lietuviais, 
i su lietuvių organizacijoms.
■ Dabar ji yra mūsų SLA 352 
kuopos (didžiausios visame 
Susivienijime) finansų se
kretorė, ir Lietuvių Pilieti- 
nimo Pašalpos Kliubo pro
tokolų sekretorė. Apart an
glų kalbos, ji gražiai kalba, 
skaito ir rašo lietuviškai. 
Mūsų kuopa dar neturėjo

Hitleris kursto Japoniją 
užpulti Ameriką. Hitleris mar- 
šuoja ant dviejų šalių, kad 
pavergti pasaulį.

Amerikos žmonės niekados 
nebus Hitlerio vergais. Ame
rika nebus parduota 5-tos ko
lonos išdavikų kaip Francijos, 
Norvegijos ir kitų, kurie par
sidavė Hitleriui. Amerikos 
žmonės neprikiš prie tokių 
žingsnių. Mes smarkiai gamin- 
sim tankus, orlaivius, laivus ir 
kanuoles. Mes, žmonės, suda- 
rysim geležinę vienybę ir visos

.Broliai ir sesutės lietuviai:
Penktadienį, 14 dieną lap- 

kričio-iNov., 8 vai. vakare, 
įvyks didelės prakalbos Con
vention Hall svetainėj, 34-tos 
ir Spruce gatvių. Įžanga tik 
30 ir 60 centų.

Kalbės 
kalbėtojai,

William 
W. Ford, 
Frankfeld.

Bus Koncertinė Programa
Lietuvių visuomenė, eikit ir 

raginkit kitus eiti į šias pra
kalbas.

žymiausi Amerikos 
būtent:
Z. Foster, James

Carl Reeve, Phil

(nes, be delegatų į konfe
renciją, tikimės, kad atva
žiuos ir svečių!) Pasilinks
minimo sueigai bus naudo
jamas vienas svetainės 
kambarys, o konferencijai 
—kitas.

Vakarienės laike bus ir 
programa. Visi “Laisvės” 
skaitytojai ir Literatūros 
Draugijos nariai pasisteng- 
kime ne tik patys dalyvau
ti, bet kvieskime ir savo 
draugus!

Jasilionis.

Tai bus demonstracija už 
Amerikos saugumą, už Ameri
kos žmonių sukurtą laisvą gy
venimą.

Šalin Hitleris ir Hitlerio 
agentai nuo .Amerikos žemės!

Lietuvių Komitetas.

Binghamton, N. Y

■ sykiu, mes norime, kad tar
pe čia gimusio ir augusio 
lietuvių jaunimo pasilaiky
tų lietuvybė, kad lietuviais 
gimę jie ir pasiliktų lietu
viais. Duokime jiems pro
gą įeiti organizacijon ir 
tvarkyt jos reikalus, nes 
dauguma iš mūs senstam, 
ir SLA ateitis priklauso čia 
augusiems lietuvių sūnams 
ir dukterims.

Dabar yra mums proga 
išrinkt SLA Centro Valdy-

London. — Pranešama iš 
Berlyno, kad Suomijos 
(Finliandijos) valdžia po 
keleto dienų atsakys į A- 
merikos siūlymą taikytis su 
Sovietais.

Vajus
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

J. Ramanauskas, Minersville ....................
J. Grybas, Norwood.....................................
P. Žirgulis, Rochester.................................
J. Rudmanas, New Haven ........................
S. Tvarijonas, Detroit...............................
?vLDLD 136 Kuopa, Kearny-Harrison ....
Geo. Shimaitis, Montello ............................
P. Buknys, Brooklyn.................................
M. Bendinskas, Sumerlee ..........................
P. Andreliunas, IV. Somersville.................
A. Valinčius, Pittston ...............................
P. Šlajus, Chester.................................
J. Matačiūnas, Paterson .......•.................
V. Barkauskas, Oakville, ..........................
F. Abekas, Chicago .....................................
S. Šaltys, Rockford.......................... •..........
J. Burba, So. Boston .................................
A. P. Dambrauskas, Haverhill .................
D. P. Lekavičius, Pittsburgh ....................
J. Mockaitis, Bridgeport ............................
A. Žemaitis, Baltimore ..............................
C. Shaltis, Freehold ...................................
Mary Yuoces, Cleveland ............................
J. Weiss, So. Brooklyn...............................
A. Žvingilas, So. Boston..............................
M. Klimas, Richmond Hill..........................
Senas Vincas, Gibbstown.............................
Grand Rapids Vajininkai............................
A. Čekanauskas, Springfield ....................
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ..................
S. Penkauskas, P. Tamašauskas, Lawrence
J. Surdokas, Wilkes-Barre ......................
R. Jarvis, Plymouth ...................................
J. Barkus, Brooklyn ...................................
A. Balčiūnas, Brooklyn ............................
Z. Yurkevičius, So, Boston ........................
V. Tauras, Brooklyn...................................
J. Balsys, New Britain ..............................
J. A. Shunskis, Amsterdam .. . ..................
Šį kartą punktais pakilo sekami vajininkai: K. čiurlys, 

P. Bokas, A. Klimas, V. Padgalskas (prisiuntė naują 
skaitytoją), J. Blazonis-J, Karsonas (prisiuntė, naują 
skaitytoją), J. Kuraitis, (gavo du naujus skaitytojus) ir 
P. Buknys.

O į vajų dar įstojo: S. Tvarijonas, Detro.it, Mich.; M. 
Klimas, Richmond Hill, N. Y.; J. Surdokas, Wilkes- 
Barre, Pa., J. Weiss, So. Brooklyn, N. Y. ir. J. Barkus, 
Brooklyn, N. Y.

“Laisvės” koncerte dalyvavo daug vajininkų ir jie prL 
davė naujų skaitytojų ir atsinaujinimų. Todėl sekamame 
numeryje tilps rezultatai. Pamatysime, ar kas nors pa
varys Stripeiką iš pirmos vietos ar ne.

“L.” Administracija.

199
166
164
144
138
132
132
130
120
118
116
109

78
78
72
71
66
56

54
50
50
48

48
48
46

tokio gabaus sekretoriaus, šalies bendrą frontą iš visų 
kaip Masytė, kuri atsidavu- ta^> ,rasių’ 4rellgl.jų
šiai ir nuoširdžiai tvarko 
visų kuopos narių reikalus.

Mes, detroitiečiai, SLA 
nariai, nominuosime Masy
tę į SLA Centro sekreto
rius. Kalbėjausi su Masyte 
ir ji sutinka kandidatuot.

Aš būdamas SLA 13-to 
distrikto o r g a nizatorium, 
turėjau progą dar labiau 
susipažint su Masyte, ir pa
tirt jos gabumus pereitame 
SLA vajuje, ir dabar tvirti
nu, kad Masytė yra pilnai 
tinkama SLA Centro sekre
toriaus vietai.

Tad šiuomi aš kviečiu ir 
patariu visų SLA kuopų na
riams nominuot ir balsuot 
už Stephanie Masytę į Cen
tro sekretorius. Ji žino ir 
moka tvarkyt organiacijų 
reikalus. Masytės ypatoje 
Susivienijimas turėtų ga
bią, sąžiningą ir nenuilstan
čią darbininkę. Taigi, dar 
sykį kviečiu visus SLA na
rius nominuot ir balsuot už 
Masytę į Centro sekreto
riaus vietą.’

Broliškai,
Charles J. Martin,
13-to Distr. Oorganiz. 
Detroit, Michigan.

i grupių, 
politinių partijų, žodžiu, visi 
Amerikos žmonės, kurie myli 
savo šalį ir pasirengę atiduoti 
paskutinį savo kraujo lašą.ap
gynimui šalies-Amerikos nuo 
Hitlerio. Toks šalies frontas 
galės ir turės sudaužyti hit- 
lerizmą.

Mos duosim visokeriopą pa
galbą savo talkininkams, idant 
greičiau sumušti Hitlerį. Mes 
turime skubėti teikti pagalbą 
Anglijai, Sovietų Sąjungai, ir 
Chinijai, kurios veda 
ir mirtina karą su 
barbarais.

Ginkim Ameriką! 
žykim Hitlerį, tą pasaulio pa
baisa.

sunkų 
Hitlerio

Sudau-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Svarbu ALDLD Kuopos 
Nariams

Penktadienį, lapkr. 14 d., 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėje įvyks kuopos su
sirinkimas, kuriame turėsi
me išrinkti delegatus į Ap
skričio konferenciją, įvyk
siančią už poros dienų, Bin
gham tone. Taip pat bus 
balsavimas kandidatų į 
Centro Komitetą. Visi kuo
pos nariai laikykime sau už 
pareigą dalyvauti šiame su
sirinkime.

Šiame susirinkime reikės 
dar galutinai pasitarti kai 
kuriais dalykais ir apie ruo
šiamą vakarienę, kuri įvyks 
sekmadienį, lapkričio 16 d.

Ruošiamoji vakarienė, tai 
nebus tik vakarienė, bet 
kartu ir plataus pobūdžio 
pasilinksminimas. Svečiai 
galės ateiti į svetainę nuo- 
pirmos valandos po piet.

Už Pinigus ar už Dyką?
(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 

las Grigaitis už juos nėra ga
vęs nei judošiaus grašio, išsi
laikė geriausioj'tvarkoj. Taip, 
kad, radosi, tik dabar būtų 
iŠ burnos išėję.

Tas pilnai parodo, kad me
lai meluoti už dyką turi ly
giai tokią vertę, kaip ir už 
pinigus.

Nekurie žmonės mano (ži
noma, daugiausiai bolševikai), 
kad melas yra smerktinas da
lykas, žeminantis žmogaus' 
garbę. Bet gi, pasak generolo I

- Penktas'puslapis j 
-............. '' ■llįli 1 iJjllH?

Grigaičio, tai nėra niekas 
daugiau kaip komunistiškų 
“idiotėlių” žioplas riksmas, 
bandomas apšmeižti ir pa
kenkti hitleriškam bendram 
frontui.

Tai tikra tiesa, ponai gene
rolai. Ką gi mes dabar veik
tum, jeigu mokyti žmonės ne
būtų išradę melo? Kiek iš to 
pasidarytų nuostolių, tai bai- . 
su ir pamislyt. Jeigu ne me
lai, tai Lietuva dabar būtų 
pavergta, kaip ir kitos hileri- 
ninkų užkariautos šalys. Ačiū 
tam, kad mes turim tokį ga
bų ir begėdišką melagį, kaip 
gerbiamas Ancevičius, tai ga
lim džiaugtis, kad Lietuva iš
maudyta kraujuose vaitoja po 
hitlerine kurka, o mes vadi
nam ją “laisva ir neprigul- 
gulminga”. Jūs tokio stebuklo 
neužtiktumėt nei jokiam be- 
protnamyj, ponai hitleronacių 
generolai, kad hitlerininkai 
tu saliu žmones masėmis šau
do visu pasiutimu, o lietuviam 
neišpeša nei vieno plauko.

Ir tas viskas yra vien tik 
todėlei, kad Ancevičius toli 
pralenkė visus iki Šiol žino

mus begėdiškiausius melagius.
Paulius.

J

J
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tuoti, pasikalbėti su atvy-1 
kusiais svečiais iš kitur

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 County j e.

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

te

i

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunčliai, apvy- 
niai, gumbąžolės, truk žoles, 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
Trąjankos 60c arba 3 pk. $1.50. 
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

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

ROBERT

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. moterų susirinki
mas įvyks antradieni, 11 d. lapkr., 
8 v. v., 376 Broadway. Visos drau
gės malonėkite dalyvauti, nes turi
me daug svarbių dalykų. — H. T.

U y M 
C?

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, lapkr. .12, 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugai, daly
vaukite šiame susirinkime, nes bus 
daug svarbių dalykų aptarimui. 
Taipgi nepamirškite duokles užsi
mokėti, kad nepaliktumėt susispen- 
davę. — V. K. Sheralis. (266-267)

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

5

■ LAIDOTUVIŲ J

NOTARY 
PUBLIC

i £

1113 Mt Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

'ii "iz

BELL BAKING CO^

Telephone
STagg 2-5043

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE BAKERS'

O W0K 9
JUNIOR LABEL

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.

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.

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

i
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40

26

35c

25c
60c

$1.50

$3.00 
35c 
25c 
15c

DIREKTORIUS

CHARLES J, ROMAN
( Ramanauskas )

S t

24
24

VERI-THIN* DORCAS
(-15 |«w«lf, pink gold
Rlltd coi», GuiWHe bock 

............... S33.7S
••Ed. «• *■ ’AT. OFF. PATENTS PENDING

VERI.THIN- FOSTER - 
13 l.w.li, pink or yellow 
gold filled cate, Guild*, 
back...................$33.7»

. TILŽĖS SPAUDIMO
Auksę Altoriukas, paprastu ap

daru ...................................... 50c
Ta pati knygą, Celuliodąs gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

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

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

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

Saphų knyga, apdaryta su pa
veikslais .. ............ -.................. $1-80

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

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

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

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

M. žukaitls, 
334 Deąn R<j., 

SPENCERPORT, N. Y.

I s
Liūdesio vajandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime mo

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

I

a

UI

LIPTON
JEWELER 

701 Grand St. Brooklyn, N
Tarpe Graham ir Manhattan A ves. 

Stokite į.mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 
palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.

Detro.it


(

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

taipgi turi 
nachalą J. 

vice' pirmi- 
smetoninin- 
iždininkas.

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

New¥>rko^<^Įėižžfer2lni(H

Iš LDS 1-mos Kuopos Angly Spauda Apie Mūs
Susirinkimo Lietuves Mezgėjas

Trauks Mezgėjų Paveikslus

ašt no

na.

MIRĖ
621

Mokins Taupyt Gesę

LLD 1-mos Kuopos Nariams
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

|^r/a^r7^i7a?irv^7^rža\ii7^rv^r7^irv^r/^.78Yirž^ir7^rr^r7^irv^ir?<sir7^r7^.5^ir7^-irTa\7r7axirr»5‘

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

visos 
prieš

pavyzdis kitiems drau- 
prirašyti savo žmonas, 
dukteris ir draugus.
Jurgis Kuraitis, Koresp.

Mizara. 
išgirsti 

kitus.

raudonar- 
kojinių, 

'sueiti šj

Susirinkimas įvyko lapkričio 
d., “Laisvės” svetainėj. Na-

LDS 
lapkr. 
Neprigulmingo Kliubo Name, 
Front St. Visi nariai būkite 
—Valdyba.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1 kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio (Nov.) 13 d., 

Laisvės”

BROOKLYN, N. Y.
46 kp. susirinkimas įvyks

12 d., 7:30 v. v. Lietuvių 
269 

laiku.

kuopa turbūt 
garsiausia SLA kuopa vi- 
Amerikoje, ne tik dėl to, 
jo organizatorius Aima- 
tiek daug naujų narių

6, 
Be-

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

republikonas, demokra- 
stovint 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
12-toj vietose, fusion iste 
4-toj, kom. 8-toj, darbie-

dalykų aptarti. (267-268)

Visos mezgėjos 
miečiams svederių, 
pirštinių prašomos 
penktadienį, lapkričio 14-tą, 
7 vai. vakaro (prieš prakal
bas), Piliečių Kliubo salėn, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Atsineškite gatavus ir pradė
tus bei pradedamus mezgi
nius, nes bus traukiami mez
gėjų prie darbo paveikslai, 
kadangi seniai anierikonų 
spauda prašo iš mūs tokio pa
veikslo dėjimui laikraščiuos- 

Mezgėjų Komisija.

PRANEŠIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, lapkr. 13 d., 8 
vai. vak. Zabielskio Svetainėje. Ma
lonėkite dalyvauti laiku, nes yra 7 ;30 vai. vakare, 
svarbių

į

I lietuvių šiame kare?
Ar galės susivienyti 

Amerikos lietuvių srovės 
hitlerizmą ?

Tais ir kitais tolygiai 
svarbiais klausimais kalbės D. 
M. šolomskas ir R. 
Rengkitės prakalbas 
patys ir pakvieskite
Pradžia 7 :30 v. v. Įžanga ne
mokama.

Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI

šeštas puslapis Trečiadienis, Lapkr. 12, 1941

Balsy Rokavimas Eina 
Prie Pabaigos

Pereito pirmadienio vakarą 
Brooklyne jau buvo pabaigtas 
11-tas rokavimas, tai yra bu
vo jau tiek kandidatų elimi
nuota ir už juos paduoti ant
rojo pasirinkimo balsai priro- 
kuoti dar esantiems lenktynė
se kandidatams. Nuo elimi
nuotų įvairių neoficialių de
mokratų daug balsų nuėjo 
oficialiams demokratams.

Eliminuota ir neoficialė 
darbietė Yuttal, turėjusi 6,398 
b., taipgi mirusysis Moran.

Lenktynėse pirmaisiais 12- 
ka ėjo 8 demokratai, 1 fusio- 
nistė, komunistas, 1 darbietis 
ir 1 
tams 
9 ir 
buvo
tis 10-toj ir rep. 11-toj vietoj. 
Pirmiausis iš jų turėjo 68,586 
b., o paskutinis 24,802. Rinks 
9. Lenktynėse dar buvo 18 
kandidatų.

New Yorke irgi tebelenkty- 
niavo 18 kandidatų, du buvo 
eliminuoti. Queen lenktynia
vo 16, eliminuoti 3, tame 
skaičiuje ir kom. Crosbie, ga
vęs 3,948 b. Bronxe dar lenk
tyniavo 9-ni, eliminuota 
tame skaičiuje ir kom. 
gun, gavęs 18,611 b.

Daugiau Žinių Apie 
F. Butėno Mirtį

Fred Butėnas, lietuvis jau
nuolis, 24 m. amžiaus, mirė 
lapkričio 6-tą d., Mathers Me
morial ligoninėje.

Velionis Butėnas dirbo prie 
tūlo kontraktoriaus. Jie turėjo 
pakelti namą, kad iškasti 
skiepą. Kėlimo įrankis pa
sprūdo ir visa našta puolė ant 
Butėno. Jam sukriušino vidu
rius. Kiti darbininkai, kurie 
pateko ton nelaimėn, yra 
sužeisti, bet išliko gyvi. Po 
sužeidimo, į trylika valandų 
Butėnas mirė.

Labai gaila tokio jauno vy
ro. Jis buvo gražaus sudėji
mo. Brooklyniečiai dar gerai 
atsimena ir jo tėvą, Joną Bu
tėną, dainininką, kuris dabar 
randasi kur nors Europoje.

Viešų Darbų Departmentas 
veltui duos bandymus auto
mobilistams, kaip sutaupyti 
gaso. Brooklyne tam stotys 
yra prie .New York Avė. ir 
Parkside Ave., Flatlands Ave. 
ir E. 78th St., 148 Vernon 
Av., Dock ir Water Sts. Yra 
stotys ir kitose dalyse miesto.

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Barboros Draugija (St. Bar

bara’s Holy Name Society) ruošia 
Šokius, lapkr. 19 d., vakarą prieš 
Dėkavonių Dieną. įvyks Mokyklos 
Salėje (School Auditorium), Mena- 
han Street ir Wilson Ave. Bilietus 
galima gauti iš anksto Old Rectory, 
po mišių sekmadienio rytą. Įžanga 
50c, įskaitant taksus. Šokiai prie 
gerų orkestrų. Į Komisiją įeina: 
Rev. Father Ryder, Al. Barbsis, 
pirmininkas Clem Ebinger, Pat Di- 
Giovanna, George Bodnar, Wm. 
Fallon, Francis Vogel, Andrew S. 
Ross. — Kviečiame dalyvauti.

(267-269)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesutės Barboros, 

po tėvais Čalkūnaitė, o po vyro var
du Medelienė. Laiškų nuo jos ne
gaunu jau nuo 1929 m. Jeigu gyva, 
prašau jos atsiliepti, o gal kas ži
note kur ji randasi, prašau pranešti. 
Būsiu ‘ ‘
Calle 
Cerro,

labai dėkinga. Ona Čalkūnaitė, 
Portugal, 230 — Villa del 
Montevideo, Uruguay.

Išgirskite Aiškinimą Svarbių 
Dienos Klausimų

Visi Brooklyno ir apylinkės 
gyventojai kviečiami dalyvau
ti prakalbose šį penktadienį, 
Pil. Kliubo salėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Prakalbose bus aiškinami 
svarbiausieji dienos klausimai, 
tarpe tų ir tie, kurie Lietu
viams rūpi labiausia, būtent:

Kokia Lietuvos ateitis?
Kokios pareigos Amerikos

6 
rių susirinko nemažas būrys. 
Išduoti valdybos raportai. Pir
mininkas A. Velička sakė, jog 
rengiamės prie metinio kuo
pos baliaus, kuris įvyks lap
kričio 23 d., “Laisvės” svetai
nėje, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. Bus nedėlios vaka
rą. Įžangos bilietas 40 centų. 
Visiems nariams bus pasiųstos 
užkvietimo atvirutės.

Laiško Skaitymas; Nuo lie
tuvių didžiųjų organizacijų 
Laikino Komiteto laiškas kvie
tė į šaukiamą Brooklyno, New 
Jersey ir apylinkės lietuvių 
konferenciją, įvyksiančią lap
kričio 30 d., Liet. Am. Piliečių 
Kliubo svetainėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Prašė mūsų 
LDS 1-mos kuopos išrinkti de
legatus. Laiškas priimtas entu
ziastiškai ir nutarta dalyvauti 
konferencijoj. Išrinko 11 dele
gatų. Panašaus turinio laiškas 
šaukia į- 4 Pabaltijos tautų 
konferenciją. Palikta valdybai 
paskirti delegatus. Konferen
cija bus irgi lapkričio 30-tą, 
New Yorko mieste.

Angliškas darbininkų dien
raštis “Daily Worker” už lap
kričio 11-tą įdėjo gražų apra
šymą iš pasikalbėjimo su 
Brooklyno Mezgėjų Komisijos 
nare ir Moterų Apšvietos Kliu
bo pirmininke K. Petrikiene. 
Bendroj sutraukoj atžymima 
lietuvių moterų darbuotė su
triuškinimui Hitlerio. Lietuvės 
moterys kredituojamos už pa
vyzdingą darbą mezgime, o 
taip pat ir rinkime aukų 
medikamentams Sovietų Są
jungai, didvyriškai kariaujan
čiai prieš Hitlerizmą.

Pronaciški Argumentai 
SLA 38-toj Kuopoj

Tą vietą jis iš- 
pro-naciškai po- 
yra sekretorius 
komiteto, kuris

Dariaus - Girėno Paminklui 
Statyti Komitete kuopos at
stovai A. Balčiūnas ir M. Sta- 
kovas raportavo, kad komite
tas pinigų turi $1,713.98, o 
reikia turėti $20,000, kad būt 
galima statyti paminklas ant 
Lituanica Skvero. Taipgi lau
kia naujos statulai formos.

Kuopos stovis: Viso narių 
gerame stovyje 315. Ligonių 
nėra. Eina prie susįspendavi- 
mo 5. šiame susirinkime pri
imti 3 nauji. A. Bimba persta
tė dd. Bunkus, buvusius ka
nadiečius, dabar apsigyvenu
sius Brooklyne. Finansų rašti
ninkas K. Reinis prirašė savo 
žmoną. Bravo! Tai turėtų būti 
geras 
gams 
sūnus,

svetainėje.
Susirinkimas yra labai svar

bus : vienas dalykas, užsimo
kėjimas duoklių už pereitus 
metus, o tas pagreitintų išlei
dimą naujos knygos. Nariai 
artimoje ateityje -aplaikys tą 
brangią knygą—Sovietų Vals
tybė. Daug iš jos galės pasi
mokinti ir arčiau susipažinti 
su Sovietų valdžios forma ii’ 
kaip Sovietų tvarkoj įvairios 
tautos kuria savo prigimtoj 
kalboj kultūrinį gyvenimą ir 
tiesia naujus kelius ateities 
gyvenimui. O antra, susirinki
mas turėtų nuodugniai apkal
bėti dabartinį einantį karą 
tarp Sovietų ir Vokietijos. Ne
galima rankas susidėjus sėdė
ti ir pasitenkinti laikraščių 
duodamoms žiniomis, o nieko 
neveikt. Toks apsileidimas la
bai skaudžiai atsilepia ant 
mūsų šalies, nacių govėdos 
skandina Amerikos laivus ir 
su jais žūsta Amerikos jauni
kaičiai.

Petras švedas, 46 m., 
Metropolitan Ave., Brooklyn, 
N. Y., mirė lapkr. 9 d. Kūnas 
pašarvotas Garšvos šermeninė
je, 231 Bedford Ave., Brook
lyn. Bus palaidotas ketvirta
dienį, lapkričio 13 d., 10 vai. 
ryto, Kalvarijos kapinėse.

Švedas iš Lietuvos paėjo iš 
Miklanų kaimo, Kvietkų par., 
Rokiškio (vėliau Biržų) apsk. 
Amerikoje išgyvenęs apie 30 
metų ir visą laiką gyvenęs 
Williamsburge, Stagg St. ir 
apylinkėj. Dirbo bučernėse, 
lietuvių ir kitataučių. Pasta
raisiais pora metų nesveikavo 
ir per virš pusantrų metų iš
buvo ligoninėje, kur ir mirė.

Liko nuliūdime sesuo Elz
bieta ir švogeris Poškauskai ir 
jų sūnūs Robertas ir Jonas, 
taipgi pusseserė Klaščienė. 
Lietuvoj prieš karą dar gyve
no sesuo Monika ir brolis Bro
nius.

Vincas Stankevičius, 56 m.' 
amžiaus, gyveno po 305 Lafa
yette, Ave., Brooklyne, mirė 
lapkričio 8 d., Cumberland 
Ligoninėje. Laidotuvės įvyks 
lapkr. 12 d., Calvary (Kalva
rijos) kapinėse. Kūnas pašar
votas graboriaus J. Garšvos 
koplyčioje, 231 - Bedford Ave. 
Graborius Garšva rūpinasi lai
dotuvių pareigom.

SLA 38-ta 
yra 
so j e 
kad 
nas
prirašo, bet taipgi dėl to, kad 
jos pirmininkas yra pasiekęs 
aukščiausį laipsnį nachališku- 
me. Niekur aš nesu matęs ar 
girdėjęs tokio nachalo, dikta
toriaus. Niekur dar iki šiol 
turbūt nėra tokio pirmininko 
buvę, kuris mokinosi susirinki
mus vesti iš ’Hitlerio “Mein 
Kampf” parlamentarinių tai
syklių. Glaveckas iš šios kny* 
gos pasimokinęs neduoda pa
triotiškai nusiteikusiems tos 
kuopos nariams savo nuomonę 
išsireikšti, bet leidžia susirin
kime kai kuriems fašistams 
žydų tautybę niekinti—kaip 
tai pereitame susirinkime po
nas čerka darė, sakydamas, 
kad šis karas yra žydų ir ko
munistų sąmokslas pasipini
gauti. Jis taipgi leidžia savo 
frentui Jonaičiui keikti žydų 
tautybės žmones ir kaikuriuos 
narius vadinti žydberniais ir 
šalies išdavikais todėl, ka*l jie į komitetą, 
remia pastangas sušaukti lie
tuvių konferenciją, kuri rem
tų šios šalies apsigynimo pro
gramą ir stoja už tai,, kad 
Lietuva būtų laisva ir nepri
klausoma, kaip pasakyta Roo
sevelto ir Churchillo 
niuose punktuose.

Toje kuopoje yra ir vienas 
didžiausias paleista burnis 
Brooklyne. Tai irgi mūsų Mein 
Kampf pirmininko idėjinis 
draugas — Tiškevičius. Sako
ma, kad kitose organizacijose 
jam yra jau uždarytos durys 
visaip keiktis ir bjauroti kitus 
narius, bet ne SLA 38-toje 
kuopoje, kur jis turi pilną va
lią, nes jo idėjos žmogus yra 
kuopos pirmininkas. Brolis 
Tiškevičius yra irgi prieš da
lyvavimą Amerikos apsigyni
mo konferenc. ir sako: “Kur 
šaukėjai tos konferencijos bu
vo kai Lietuva buvo ištikrųjų 
pavergta?” Tai parodo, kaip 
tūli žmonės protauja—konfe
rencija dabar prieš Hitlerį ne
reikalinga, nes praėjo laikas 
kai Lietuva buvo ištikrųjų pa
vergta ! Dabar jau Lietuva 
laisva, sulig jų išaiškinimo. 
Tai tikras nacių argumentas: 
Nieko dabar neveikime, nes 
Lietuva dabar ištikrųjų nėra 
pavergta, ir tie žydai ir ko
munistai tiktai ’ nori pasipini
gauti šaukdami žmones vieny
tis pareikšti savo pritarima 
prezidentui, ir savo neapykan
tą bjauriems naciams, kurie 
visam pasauliui grasina, ir da
bar turi Lietuvą pavergę.

Kitas tipas yra irgi niekas

kitas, kaip tik chamelijonas, 
be jokios sąžinės ypata—Ste
ponėlis Strazdukas. Jis po ne
valia įsibriovė į kuopos sekre
toriaus vietą, 
naudoja savo 
litikai. Jis 
taipgi ir to
dar iki šiol nėra parodęs sa
vo rezolucijose nei veikime, 
kad jis yra nusiteikęs prieš 
nacių okupaciją Lietuvoje. 
Nieko’ neveikęs po to, kai į 
jo rengiamas prakalbas susi
rinko apie 35 to komiteto na
riai, bei kiti nacių pritarėjai, 
dabar kai rengiamasi pagel
bėt mūsų kraštui ir Lietuvai 
išlaisvinti, tai ta grupelė niek
šų bando koją pakišti.

Kodėl jie taip pyksta, kad 
veikimas už Roosevelto prog
ramą apginti šią šalį eina pir
myn ? Kodėl jie pyksta, kad 
konferencijos šaukėjai sako, 
kad remiantis tiktai Roosevel- 
to-Churchillo aštuoniais punk
tais galima Lietuvą išlaisvinti?

Tik vienas atsakymas. Dė
lei tos pačios priežasties, kad 
jų komitetas nieko neveikė 
iki šiol. Birželio 22 d. į Lie
tuvą įsibriovė naciai—ją oku
pavo. Kodėl tas komitetas nie
ko iki šiol neveikė—gal dėl 
to, kad jie sužavėti Hitlerio 
galybe? Gal dėl to, kad Lie
tuva dabar, kaip jie sako ne
bėra okupuota?

Kai kurie fašistiniai tau
tininkai su trockistais, sudarę 

nori surišti rankas
lietuviams, surakinti jų lūpas, 
kad lietuviai negalėtų pasiro
dyti lojališkais šiai šaliai, kad 
jie remia apsigynimo progra
mą, kad jie nori Hitlerio gau
jas išvyti iš Lietuvos. Kur tas 
jų komitetas protestavo prieš 
Hitlerio okupaciją? Kada? 
Niekad nuo to laiko, kai Lie
tuva tapo okupuota, jie nei 
piršto nepakėlė kovoje prieš 
Lietuvos okupantus.

Lietuviai .susiprato—jie iš
stojo su veikimu, kaip ir ki
tos tautos daro, o šie nedo
rėliai bando pakenkti, nepai
sydami, kad jau ir dabar sve
timtaučiai kalba, kad lietuviai 
yra prohitleriškai nusiteikę.

Dr. J. J. Kaskiaučius

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

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

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

Tel. Glenmore 5-6191

Strazdas yra sekretorius to 
komiteto, kuris veikia prieš 
Staliną, o ne prieš Hitlerį. 
Kaip gi naciai veikia—jie ir
gi veikia prieš Staliną, o ne 
prieš Hitlerį. Matomai, abiejų 
organizacijų programa supuo
la į vieną vagą. Jie sako, kad 
Lietuva nėra dabar ištikrųjų 
pavergta—taip pat lygiai ir 
Hitleris sako. Jie sako, kad 
šis karas yra žydų ir komu
nistų sukurtas, kad sau pelno 
pasidaryti—lygiai taip pat ir 
naciai argumentuoja. Jie sa
ko, kad dar kažin ar kas išeis 
iš Roosevelto-Churchillo as
tuonių punktų—lygiai taip pat 
ir Hitleris sako.

Tas komitetas 
kaipo sekretorių 
Glavecką, kaipo 
ninką. Trečiokas, 
kas fašistas, yra
Stilsonas yra propagandos ko
miteto pirmininkas, Tiškus ir 
S. E. Vitaitis yra nariais tos 
propagandos komisijos. Kam 
reikia propaganda varyti? Ko
kia propaganda? štai, Stilso-

nas, N. G. redaktorius, talpi
na sieksninius straipsnius, ra
šomus hitlerininkų. Tiškevičius 
pritaria ir sako: “Kur šaukė
jai buvo, kai Lietuva ištikrųjų 
buvo pavergta?” O Vitaitis, 
tai dar prieš karą ragino Lie
tuvą priimti Vokietijos globą. 
Kitas narys propagandos ko
miteto yra V. Bukšnaitis. Jis 
bendradarbiauja viename Chi- 
cagos laikraštyje, kuris sušu
ko “Three Cheers for Hitler”, 
kai naciai Lietuvą okupavo. 
Visi žino Strimaičio istoriją su 
Lietuvos Atstatymo Bendrove, 
nereikia nė pasakoti.

Tai tok is komitetas nori su
rakinti lietuviams rankas viso
kiais demagogiškais riksmais, 
neva prieš komunistus, kad 
lietuviai ir jų organizacijos ne 
pagelbėtų Amerikai apsiginti, 
kad nematytų, jog tik laimė
jus karą prieš Hitlerį bus ga
lima įgyvendinti aštuonius 
Roosevclto - Churchillo punk
tus ir taip išlaisvinti Lietuvą 
iš vergijos.

LORMER RESTAURACIJA
Frank Domikaitis ir Antanas Barzda

Savininkai
“Laisvės” Name — Brooklyn

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

GaspadoriSkai nuvirti 
Kopūstai ir Barsčiai

417 Lorimer St.
GERIAUSIOS

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VftLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais adara per naktį 
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių — virtų ir žalių.

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

VIENINTELE LIETUVIU 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
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adresas •

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Suteikiam garbingas laidotuvei

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

UŽEIGA
Rhelngold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINfi^ 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Le VANDA
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| Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER 
1 _

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
TeL Ev. 44*898




