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Metams
“Vilnies” reporteris rašo da

lyvavęs Chicagos lietuvių de
mokratų bankiete. Ten kalbė
jęs lietuvis laikraštininkas iš 
Washingtono, ponas Victor 
Sholis.

Sholis sugrįžęs Chicagon 
nustebęs, kai suradęs lietuvių, 
kurie simpatizuoja Hitleriui. 
Taipgi Sholis davęs suprasti, 
kad apie tos grupės “žygius 
žino ir valdžia.”

Vadinasi, prohitlerinė spau
da ne tik žemina lietuvius, bet 
stato juos j pavojų.

Pasak reporterio, ten buvęs 
ir Grigaitis ir buvęs labai už
kaitęs, kai išgirdęs Sholio pa
stabas.

Su hitlerine propaganda 
daugiausia atsižymi “Naujie
nos” ir “Draugas.” Jų redak
toriai turi už ką kaisti.

Ir su ta pronaciška propa
ganda minėti dienraščiai dar 
ir dabar neatsisveikina. Ve, 
lapkričio 15 dienos “Naujie
nų” antgalviai, atsiųsti Hitle
rio propagandos biuro iš Vo
kietijos :

“Raseinių kalėjimo kieme 
Sovietų agentai šaudė vietos 
gyventojus. Bolševikai pirmon 
eilėn suėmė apylinkių mokyto
jus, gydytojus ir šviesuome
nę.”

Aišku, jog šiam nacių me
lui Grigaitis netiki. Vienok jis 
talpina savo laikraštin, idant 
nuodyti Amerikos lietuvius 
prieš Sovietų Sąjungą, idant 
pagelbėti Hitleriui šiame kare.

Su “Draugu” tas pats. Tos 
pačios dienos “Drauge” skai
tome tokius antgalvius: “Bol
ševizmo siaubas Lietuvoje,” 
“Kaip Stalinas užsinėrė sau 
kilpą.”

Kunigas Balkūnas susirgęs 
ir atsigulęs Chioagos ligoninė
je. Pas jį buvęs atsilankęs 
“Draugo” redaktorius ir pasi
kalbėjęs apie karą, Sovietų Są
jungą ir komunizmą su tuo 
klerikalų aukštu lyderiu.

Kunigas Balkūnas visai ne
slėpęs savo jausmų ir troški
mų. Kunigas pareiškęs:

“Kaip dabar . atrodo, rusai 
vargu atsilaikys prieš nacius... 
Man atrodo, kad čerčelis la
bai gudriai elgiasi, kad neati
dengia antrojo fronto . .. Tai 
kam čia bekalbėti apie Sovie
tų Rusijai paramą . . .” (“Dr.” 
lapkr. 15 d.)

Tokie yra kun. Balkūno 
troškimai — pikti, pronaciški. 
Mes esame tvirtai įsitikinę, 
kad jie neišsipildys: nei Rusi
ja pralaimės, nei Amerika ir 
Anglija nesulaikys karinės pa
ramos Rusijai.

Tas tiesa, kad aukos Sovie
tų Sąjungos Raudonosios Ar
mijos medikalės pagelbos rei
kalams yra svarbi parama. Ta
čiau taipgi svarbus yra žmo
niškumo sąjausmas, kurį iš
reiškia tie, kurie tam tikslui 
aukoja ir renka aukas.

Kiekvienas, kuris aukoja, aš 
tikiu, nesijaučia nusiskriau- 
dęs. Priešingai, jisai jaučiasi 
daug geriau. Nes jisai teisin
gai jaučasi atlikęs gražų žmo
niškumo darbą.

Smarkiai pasikeitė ir Juozas 
Tysliava — jis tiesiog aukštyn 
kojom apsivertė.

Anais laikais, kai Lietuva 
dar nebuvo nacių okupuota, 
Tysliava sušilęs agitavo, kad 
Amerika skelbtų karą Hitle
riui. Bet kaip greitai Hitleris 
pamynė Lietuvą po savo padu, 
Tysliava pradėjo giedoti visai 
naują giesmę.

Jam, matyt, patinka nacių 
viešpatavimas Lietuvoje ir žu
dymas lietuvių tautos. Jis da
bar nebereikalauja, kad Ame
rika muštų Hitlerį, grūstų jį iš 
Lietuvos ir visų okupuotų kraš
tų, padėdama Sovietų Sąjun
gos žmonėms ir armijai.
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Remia Mainierių
Kovą Už Uniją

Rooseveltas Svarstąs Planus Priverst Kasyklas Dirbti
Detroit, Mich.—CIO uni

jų visuotinas suvažiavimas 
vienbalsiai užgyrė mainie- 
rių streiką prieš plieno 
kompanijas, kaipo teisėtą 
kovą už unijos pripažinimą 
visose tų kompanijų kasy
klose.

Kad Washingtone kalba
ma apie siuntimą armijos į 
tas kasyklas, idant palaikyt 
darbą jose, dėl to John L. 
Lewis, pirmininkas Jungti
nės Mainierių Unijos pa
reiškė :

“Jeigu kariuomenė užims 
kasyklas, mes patvarkysi
me, kad mainieriai liktųsi 
namie. Armija negalės dur
tuvais anglį gaminti.”

Washington, lapkr. 18. — 
Pranešama, kad preziden
tas Rooseveltas svarsto pla
nus, kaip panaujint darbą 
plieno kompanijų kasyklose, 
prieš kurias streikuoja apie 
54 tūkstančiai mainierių, 
reikalaudami pripažint uni
ją jiems visiems.

Kai kurie pranešimai tei
gia, kad prezidentas siusiąs 
armiją užimt tas kasyklas 
ir po jos apsauga tęst dar
bą; kiti pranešimai teigia, 
kad gal prezidentas atsi
šauks tiesiog į mainierius 
grįžt darban; treti sako, 
kad prez. Rooseveltas pri
tarsiąs įneštiems kongre
sui sumanymams suvaržyt 
streikų teisę pramonėse 
svarbiose šalies gynimui; o 
angliakasyklos yra viena iš 
tokių pramonių.

Panašų sumanymą įteikė 
kongresui senatorius Con
nally. Kongresmanas E. E. 
Cox ir panašūs grūmoja 
•trukdyt kitus prez. Roose- 
velto valdžios sumanymus, 
jeigu prezid. nerems įneši
mų, reikalaujančių griežtai 
aprėžt streikų teisę.

MAINIERIŲ PRITARIMO 
STREIKAS

Plečiasi streikas prieš 
daugelį komercinių kasyklų 
iš pritarimo mainieriams, 
streikuojantiems prieš plie
no kompanijų kasyklas, dėl 
unijos pripažinimo šiems.

HITLERIO ARMIJA AT
MESTA ATGAL KELIO

SE VIETOSE
Berne, Šveic., lapkr. 18.— 

New Yorko Times kores
pondentas Brigham telefo- 
navo savo laikraščiui seka
mas žinias, gautas iš Sovie
tų - vokiečių karo fronto:

Sovietų kariuomenė pri
vertė vokiečius toliau trau
ktis atgal keliose vietose 
Maskvos fronte, ypač srity
se Kalinino ir Tūlos.

Raudonarmiečiai baigia 
naikint vokiečių diviziją 
apsuptą ties Volokolamsku, 
62 mylios į šiaurių vakarus 
nuo Maskvos ir suėmė dido
ką skaičių nacių.*

Ypač sėkmingai prieš vo-

Sovietų Oficialiai Pranešimai

SUŽEISTA DU STREIK
LAUŽIAI

Gary, W. Va., lapkr. 18. 
—Sužeista du streiklaužiai 
per susikirtimą tarp streiko 
pikietininkų ir ėjusių dirbt 
į vieną plieno kompanijos 
angliakasyklą.

Naciai Nuvyti 8 My
lias nuo Tūlos;
Skaudžiai Supliekti

Bčgo Sumišime, Pusnuo
giai, Viską Palikdami

Maskva, lapkr. 18. — So
vietai visu frontu, apart 
Krimo, veda ofensyvą prieš 
vokiečius.

Raudonoji Armija išvijo 
nacius iš Tūlos priemiesčių 
8 mylias atgal. — Tula, ka
rinių fabrikų centras, stovi 
už 110 mylių į pietus nuo 
Maskvos.

Nuo Tūlos užklupti vo
kiečiai pabėgo galvatrūk
čiais, dideliame sumišime; 
daugelis jų bėgo basi ir tik 
apatiniuose drabužiuose šal
tyje žemiau zero.

“Jie paliko savo kepures, 
švarkus, batus, kati lūs 
maisto, bliūdus, didžiules 
krūvas kanuolinių šovinių, 
dėžes kulkų, šimtus ranki
nių granatų, šautuvų, kul
ka svaidžių” ir kitų karo 
reikmenų, kaip praneša 
Tass, sovietinė žinių agen
tūra.
. šiuo žygiu tapo išdaužyta 
du nacių pulkai. (O United 
Press, amerikinė žinių a- 
gentūra, teigia, jog Tūlos 
priemiesčiuose liko supliek
ti penki vokiečių pulkai.)

Bėgdami, naciai metė ša
lin ginklus. Sovietiniai 
raiteliai neatlaidžiai juos 
vijosi ir kapojo bėgančius. 
Vokiečių oficieriai šaudė 
savo kareivius, norėdami 
sustabdyti persigandusį jų 
bėgimą, bet ir oficierių kul
kos nepajėgė jų sulaikyti. 
Naciai apleido ir apkasus ir 
įvairias drūtas pozicijas.

UŽMUŠTAS AR UŽSIMUŠĖ 
NACIŲ GENEROLAS?

Berlin, lapkr. 18. — Na
ciai skelbia, kad, bemėgin
damas naujus ginklus, nety
čia užsimušęs generolas 
Ernst Ude t, galva nacių oro 
laivyno technikos, vienas iš 
vokiečių tūzų lakūnų praei
tame pasauliniame kare.

(Anglai sako, kad jis nu
sižudęs.)

ORAS. — Šį trečiadienį 
šiltoka; dalinai apsiniaukę.

kiečius veikia sovietinė ar
tilerija ir sibiriečiai raite
liai ant savo mažų, bet stip
rių arklių, kurie nebijo 
sniegų.

Maskva, lapkr. 18. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
išleido šį pranešimą:

Mūsų kariuomenė vedė mūšius su priešu visuose fron
tuose. Ypač nuožmios kautynės buvo Kalinino fronte ir 
vienoje dalyje pietiniai-vakarinio fronto.

Lapkr. 16 d. buvo sunaikinta 21-nas vokiečių orlaivis. 
Mes netekome šešių lėktuvų. Arti Maskvos lapkr. 16 d. 
buvo numušta žemyn 11 vokiečių orlaivių, o ne trys, kaip 
kad pirmiau pranešta.

Lapkr. 16 d. mūsų oro jėgos sunaikino 60 vokiečių tan
kų, 250 trokų su pėstininkais ir karo reikmenimis, dau
giau kaip 150 vežimų, 14 lauko kanuolių ir tris auto- 
sunkvežimius su gazolinu; taipgi sunaikino apie du pul
kus priešo pėstininkų.

Nuo lapkr. 6 iki 16 d. sovietiniai lakūnai iš Versinino 
komanduojamos grupės, veikdami pietiniame fronte, su
naikino 853 priešo trokus su pėstininkais kareiviais ir 
amunicija, 72 tankus, 12 šarvuotų automobilių, 26 kanuo- 
les įvairaus dydžio, 20 priešorlaivinių patrankų, ir už
mušė apie 6,000 priešo kareivių ir oficierių. Per 10 die
nų šie sovietiniai lakūnai per kautynes ore nukirto že
myn 16 vokiečių orlaivių ir sunaikino kitus 9 jų orlai
vius pačiose stovyklose.

SUŠAUDYTA 20 NACIŲ KAREIVIŲ Už 
ATSISAKYMĄ EIT Į MŪŠIUS

Vienoje dalyje Kalinino fronto sovietiniai žvalgai at
rado 20 vokiečių lavonų užnugarėje priešo linijos. Iš su
imtų belaisvių dabar patirta, jog tie kareiviai buvo su
šaudyti už tai, kad jie atsisakė eit į mūšius.

Nelaisvėn paimti fašistų kareiviai sakė, kad per vie
ną mėnesį daugiau kaip 250 kareivių pabėgo iš vokiečių 
pėstininkų 250-tos ir 102-ros divizijų. Neseniai vokiečių 
komanda išleido įsakymą, kuris buvb skaitomas visuose 
jų kariumenės vienetuose, kad bile kareivis, kuris dėl bet 
kokios priežasties apleis savo vienetą bus laikomas pabė
gėliu ir, sugavus, jis taps sušaudytas.

Naciai Nepriima net 
Caristp Rusų į “Ost-

lando” Valdžią
Berlin. — Užimtus nuo 

Sovietų plotus Hitleris pa
dalino į dvi dalis — Ukrai
ną ir Ostlandą. Jis suker
gė Lietuva, artimesnę sritį 
Lenkijos, Latviją, Baltgu- 
diją ir Estoniją į vieną Ost
landą, reiškia, “Vokiečių 
Rytinę Žemę.”

Kaip Ostlandui, taip ir 
Ukrainai paskirtas vienas 
Hitlerio ministeris Alfredas 
Rosenbergas, vyriausias na
cių “filosofas,” kartus ne
kentėjas rusų ir kitų sve
timų tautų.

Rusų caristai ir kiti bal
tagvardiečiai esami Vokie
tijoj siūlėsi į valdininkus 
Ostlande ir Ukrainoj, ben
dradarbiaut su Rosenbergu.

Leningradas Tebeturi 
Plačius Susisiekimus

Su Sovietų Sąjunga
Stockholm, Švedija. —Čia 

gauti kariniai Suomijos 
pranešimai pažymi, jog Le
ningradas iš rytų šono turi 
dar 50 mylių pločio spragą, 
per kurią susisiekia su visa 
Sovietų Sąjunga ir gauna 
naujų pastiprinimų ir reik
menų.

(O naciai jau seniai skel
bia, kad jie neva visiškai 
apsupę Leningradą ir badu 
priversią jo gynėjus pasi
duoti.)

Bet jis atmetė ir tuos ar
šius kontr-revoliucionierius.

Rosenbergas žada pir
miausiai apvalyt minimus 
kraštus nuo bolševikiškų 
elementų.

"Laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN

Punktai
A. Stripeika, Elizabeth.................. 2198
J. Bakšys, Worcester......................................... 1494
K. Žukauskienė, Newark................................... 1157
Philadelphijos Vajininkai ................................... 925
K. čiurlys, Bayonne ........................................  886
P. Bokas, Waterbury ..........................................  845
J. Yaskevičius, Hudson .............................  828
V. Padgalskas, Mexico ..................  661
S. Penkauskas-P. Tamašauskas, Lawrence....... 642
A. Klimas, Hartford ..........................................  538

ALDLD 20 kp. Moterų Skyrius, Binghamton .. 476
S. Kuzmickas, Shenandoah ................................. 454
J. S. Venskevičius, Cambridge ...........................  429
M. Urba, Easton ................   408
G. Shimaitis, Montello ........................................ 404
ALDLD 136 kp., Kearny-Harrison ..................  385
P. Beeis, Great Neck............................................ 365
J. Blozonis-J. Karsonas, Lowell ........................ 324
J. Kuraitis, Brooklyn ..........................................  324
P. Šlekaitis, Scranton .......................................... 295
P. Žirgulis, Rochester..........................................  279
John Rudmanas, New Haven............................. 240
J. Ramanauskas, Minersville................ .............. 226

(Tąsa 5-me puslapyje)

. Ji C i J

CIO Suvažiavimas
Sveikina Užsieninę

Roosevelto Politiką
Detroit, Mich. — Atsida

rant ketvirtam visuotinam 
suvažiavimui CIO (Indus
trinių Unijų Organizaci
jos), jos pirmininkas Philip 
Murray patarė delegatams 
“visaširdingai remt” prezi
dento Roosevelto užsieninę 
politiką. Delegatai entuzi
astiškai tam pritarė, susto-

Vokiečiai Ruošiasi 
Iš Kerčo Persikelt

Į Kaukazą
Naciai Panaujinę Ofensyvą 

Doneco Fronte
Berlin, lapkr. 18. — Vo

kiečių komanda sako, kad 
pagerėjus orui jie panauji
nę ofensyvą prieš Sovietus 
Doneco srityje, Ukrainoje, 
ir užėmę kelias naujas po
zicijas.

Ties Sevastopoliu, Krime, 
nacių orlaiviai, esą, nuskan
dinę dar vieną sovietinį 
transporto laivą ir sužeidę 
du kitus, o šiauriniame 
Suomijos fronte sunaikinę 
vienas Sovietų kareivines.

jo ir skardžiai sveikino šį 
patarimą. Tai ženklas, jog 
CIO unijos laiko Hitlerio 
sumušimą svarbiausiu daly
ku.

CIO pirmininkas Murray, 
tarp kitko, pareiškė, kad jis 
“kovos, kovos ir kovos už 
išlaikymą mūsų ekonominių 
laimėjimų ir laisvių.” Sto
damas už Roosevelto užsie
ninę politiką, tačiau, Mur
ray išreiškė viltį ir pagei
davimą, kad Jungtinėm 
Valstijom netektų pačiom 
kariauti.

Suvažiavimo d e 1 e g a tai 
sveikino skardžiais delnų 
plojimais tą pirmininko 
Murray’o raporto vietą, kur
jis sakė, jog CIO pilnai re
mia prezidento Roosevelto 
programą padėti Anglijai, 
Sovietų Sąjungai ir Chini- 
jai prieš fašistus užpuoli
kus.

Suvažiavimui buvo per- 
1skaityta CIO Pildančiosios 
i Tarybos rezoliucija, kuri 
ragina valdžią ir samdyto
jus užtikrint uniją mainie
riams plieno kompanijų ka
syklose.

Michael Quill, pirminin
kas Važiotės Darbininkų

Vokiečių lakūnai taipgi 
bombardavo Maskvą ir Le
ningradą, ir sakoma, pada
rę didelių gaisrų.

Sovietų kariuomenė vėl 
stengėsi prasilaužt iš Lenin
grado, bet naciai, girdi, at- 
mušę ją atgal.

Naciai teigia, kad jie pa
darę didelių nuostolių so
vietinei kariuomenei kraus
tomai per jūrų siaurumą į 
Kaukazą iš Kerčo, rytinia
me gale Krimo pusiausalio.

Vokiečiai iš anksto džiau
giasi, kad perkelsią savo 
kariuomenę per tą jūrų 
siaurumą į Kaukazą ir ta
da galėsią užpult tenaitines 
Sovietų prieplaukas Novo- 
rossiiską ir Batumą. Tuo
met, girdi, sovietinis karo 
laivynas jau niekur negau
siąs prieglaudos Juodojoj 
Jūroj. — Į Novorossiiską ir 
Batumą plaukia vamzdžiais 
daugiai žibalo iš jo šaltinių 
ir dirbyklų Kaukazijoj.

Tai Vokiečiu Laiva
6 &

Suėmė Amerikos 
Šarvuotlaivis

Washington. — Amerikos 
laivyno ministerija prane
ša, jog fašistų laivas, kurį 
suėmė amerikinis šarvuot
laivis, yra motorinis Vokie
tijos laivas “Odenwald.” Jis 
plaukė iš Japonijos ir ve
žėsi į Franci jos prieplauką 
Bordeaux 3,000 tonų gumos 
ir daugelį gatavų “tajerių” 
automobiliams, pagamintų 
Jungtinėse Valstijose. Kro
vinyje to vokiečių laivo 
taipgi buvo ryžių, pynacų 
ir kt. K

Unijos, narys rezoliucijų 
komisijos, pasiūlė pataisy- . 
mą, sakė, kad mainierių rei
kalavimas unijos yra teisin
gas ir ši rezoliucija yra sa
vo vietoje, bet jis pridūrė: 

“Mūsų šalis randasi ne
paprastame stovyje. Mūsų 
priešai išnaudos kiekvieną 
priemonę prieš mus Jungti
nių Valstijų kongrese ir už 
kongreso sienų. Aš, todėl, 
patarčiau pataisyt šią rezo
liuciją taip, kad tuoj aus bū
tų pasiųsta komisija CIO 
vice-pirmininkų į Washing
ton^ kad jie pasisiūlytų 
Jungtinių Valstijų prezi
dentui ir Jungtinės Mainie
rių Unijos pirmininkui pa
dėt įvykdyt susitarimą tarp 
streikuojančių mainierių ir . - 
samdytojų, idant tos kasyk
los vėl galėtų dirbt” (šalies 
gynimo reikalams).

Šį Quillo pataisymą karš
tai sveikino daugelis dele
gatų, bet CIO pirmininkas 
Murray pareiškė, kad pa
taisymas esąs nepriimtinas;
tad pradinė rezoliucija buvo 
vienbalsiai priimta, be pa
taisymo.

ROOSEVELTAS PASIRAŠĖ
NEUTRALUMO PAKEITIMĄ
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas jau pasira
šė kongreso priimtus pakei
timus bepusiškumo įstaty
mo, idant ginkluoti Ameri- |

T,kos prekiniai laivai galėtų 
tiesiog gabenti karo reik
menis šalims, kovojančioms 
prieš užpuolikus fašistus.

Šį Ketvirtadienį “Laisvė” 
Neišeina

Šį ketvirtadienį yra lega
le šventė Thank sgiving 
Day-Padėkų Diena. Todėl 
“Laisvė” tą dieną neišeina.
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Amerikos Aliejus Eina Hitleriui
Kada Ispanijoj Vokietijos ir Italijos 

fašistai žudė tos šalies žmones, padėjo 
generolui Franco, tai tuo pačiu laiku iš 
Amerikos ginklus ir amuniciją į Ispaniją 
vežė Italijos ir Vokietijos laivai. Mat, 
Neutralumo Aktas draudė ginklus ir 
amuniciją parsivežti Ispanijos respubli
kai ir tiesiai generolui Franco, bet tais 
laikais Italiją ir Vokietija skaitėsi “neu- 
trališkos” ir jų laivai vežė iš Amerikos 
ginklus. Vokietijos keturi laivai vien iš 
Wilmingtono,. Del., išvežė 80,000 orlaivi- 
nių bombų dėl Franco.

Dabar padėtis pasikeitė, Italijos ir Vo
kietijos fašistai veda karą už pavergimą 
pasaulio. Ispanija, kurioj viešpatauja 
Hitlerio ir Mussolinio pastatyta fašistų 
šaika priešakyj su generolu Franco, for
maliai skaitosi “neutrališka.” Jos laivai 
atplaukia į Jungtines Valstijas, Meksiką, 
Pietų Amerikos respublikas, prisikrauna 
visokių karo reikmenų ir plaukia atgal. 
Gal būti Vokietijos ir Italijos fašistai 
daug ir savo laivų siunčia po Ispanijos^ 
vėliava.

Štai newyorkinis dienraštis “PM,” iš 
lapkr. 14 dienos, iškelia faktus, kaip 
Jungt. Valstijų žibalas ir aliejus plaukia 
į Ispaniją, o žinoma, iš tėn į nacių Vo
kietiją ir fašistų Italiją. Dabar per Fran- 
ciją Hitleris turi sausžemiu susisiekimą 
su Ispanija. Jungtinių Valstijų valdžios 
oficialiai rekordai parodo, kad tik per 
vieną savaitę, nuo lapkričio pirmos iki 
8-tos dienos, į Ispaniją išvežta 127,740 
bačkos po 42 galionus žibalo, tame skai
čiuje buvo 40,520 bačkos orlaivinio ži
balo ir 1,225 bačkos geriausio tepamojo 
aliejaus. Reiškia, bėgyje vienos savai
tės į fašistų Ispaniją išvežta 1,701,840 
galionai orlaivių gazolino; arba bendrai 
į vieną savaitę išvežta 5,364,680 žibalo 
galionų! .

Daviniai rodo, kad Ispanija pradėjo 
pirkti labai daug gazolino Jungtinėse 
Valstijose nuo karo pradžios. Jeigu 1938 
metais Ispanija į metus pirko 2,571,000 
bačkų žibalo, tai 1940 metais jau 4,456,- 
000 bačkų, ir jeigu ji kas savaitę pirks 
po 127,740 bačkų, kaip pirko šiemet tar
pe lapkričio 1—8 dd., tai į metus į Ispa
niją bus išvežta per 6,000,000 bačkų! Aiš
ku, kad tas gazolinas ir tepamasis aliejus 
eina Hitleriui ir Mussoliniui.

Dažnai kyla klausimas: iš kur Hitle
ris ima orlaiviams ir tankams tiek daug 
gazolino? Juk Vokietijoj artificialiai iš 
anglies negali užtektinai pagaminti. Juk 
Sovietų Sąjungos orlaiviai daug kartų 
bombardavo Rumunijos aliejaus šalti
nius, jo apdirbimo fabrikus ir padarė 
daug žalos.

Dabar gali būti aišku, kad Hitleris ir 
Mussolinis aliejų gauna iš Amerikos. Jei
gu tiek daug išveža iš Jungtinių Vals
tijų į Ispaniją, tada, kada pas mus sto
ka yra gazolino, kada vedama kampani
ja taupyti gazoliną, tai taip pat daug 
aliejaus išvežama iš Meksikos ir Vene- 
zuelos. 

i

Minėtas laikraštis iškelia ir dar tą 
faktą, kad dalis Amerikos žibalo perve
žimo laivu (“tankeriu”) tiesiai nuveža iš 
Amerikos žibalą į Ispaniją.

Minėtas laikraštis stato klausimą 
Jungt. Valstijų valdžiai, kodėl ji nesulai
ko žibalo išvežimą į Ispaniją, kodėl net 
neištiria? Dar daugiau, jis klausia ir 
Anglijos valdžios, kodėl jos karo laivai 
praleidžia tą žibalą į Ispaniją?

Kol Hitlerio gaujos dar nebuvo už
puolusios Sovietų Sąjungą, tai iš SSSR 
labai mažai žibalo buvo parduodama į 
Vokietiją, bet tuo pačiu laiku amerikinė

spauda tą perdėjo, šaukdama, būk “So
vietų aliejų’’ naudoja Hitlerio armija. 
Dabar, kada Sovietų Sąjunga taip did
vyriškai kariauna, kada kiekvienam yra 
aišku, kad Hitleris ir Mussolinis pasisie- 
kę užkariauti pasaulį, kad jie yra pasi
rengę užpulti mūsų šalį, tai tuo pat kar
tu iš Jungtinių Valstijų, Meksikos ir Ve- 
nezuelos milionais tonų žibalas plaukia į 
Ispaniją, o iš ten į Vokietiją ir Italiją!

Tam turi būti padarytas tuoj aus ga
las! Jungtinių Valstijų valdžia privalo 
sulaikyti žibalo ir kitų karo reikmenų 
pardavimą generolui Franco, nes aišku, 
kad tas viskas eina hitleriškai Vokieti
jai ir fašistinei Italijai. Anglijos karo 
laivų pareiga sulaikyti žibalą ir iš Mek
sikos ir Venezuelos vežamą p Ispaniją.

Ancevičiaus Pranešimai Yra 
Gryna Nacių Propaganda

Mes daug kartų nurodėme, kad “Nau
jienos” ir “Draugas,” talpinadami Pra
no Ancevičiaus pranešimus iš Berlyno, 
skleidžia Amerikoj iškoštą Hitlerio pro
pagandą. Dabar aiškiau darosi, kada 
W0R ir Mutual Broadcasting radio 
kompanijų atstovai Berlyne atsisakė 
daugiau iš ten perdavinėti bent kokias 
“žinias,” nes nacių yra įvesta tokia cen
zūra, kad žinių tiesiog negalima perduo
ti, kad tiktai turi perduoti, ką naciai pa
diktuoja. Tas yra su radio, tas patsai 
yra su išsiuntimu žinių, arba laikraščių 
turiniu. Bent ką imti iš nacių leidžiamų 
laikraščių Lietuvoj, arba talpinti Pr. An- 
cevičio žinias iš Berlyno, reiškia platin
ti Amerikoj hitlerišką propagandą. Apie 
tai Chicagoj lietuvių liaudies dienraštis 
“Vilnis” rašo:

“WORi—Mutual Broadcasting kompa
nija turi savo korespondentą Berlyne, 
kuris iš ten transliuoja žinias Amerikon.

“Tas padavėjas žinių radijo bangomis, 
John Dickson, pranešė savo kompanijai, 
jog nematąs jokio reikalo būti Berlyne, 
nes naciai uždėjo tokią cenzūrą, kad pa
duoti tikrų, teisingų žinių negalima. Na
ciai bruka savo propagandą ir tik ja lie
pia tenkintis. Korespondentas sako, kad 
nieko negalima pranešti apie tai, ką vo
kiečiai daro okupuotuose kraštuose, ne
galima net daryti citatų iš vokiečių spau
dos. < A

“Panašiai nusiskundė ir Columbia 
Broadcasting Sistemos korespondentas.

“Taigi, padorūs Amerikos korespon
dentai, radio komentatoriai, nesutinka 
būti hitlerinės propagandos įrankiais. 
Tos sąlygos, kuriose jiems tenka dirbti, 
pasidarė nepakenčiamos.

“O kaip su P. Ancevičium? Jis nesi
skundžia. Jam gerai. Nacių sudalytoj 
atmosferoj jis jaučiasi kaip inkstas tau
kuose. Jokia cenzūra jį nevargina, nes 
jis paduoda tokias “žinias,” kad tinka
mesnių ir patys cenzoriai nesurastų.

“Niekas taip nereklamuoja nacių reži
mą, kaip Ancevičius.

“Jei ir dabar ‘Naujienos’ su ‘Draugu’ 
neatsuks savo nugarą tam naciškos pro
pagandos šinkoriui, tai lietuvių visuome
nė padarys visas reikiamas išvadas.”

‘'Naujienos” Advokatauja Suomių 
Fašistams

“Naujienos” lygiai, kaip Hearsto spau
da, advokatauja Suomijos fašistams ir 
teisina juos jų imperialistiniame užpuo
limo kare prieš Sovietų Sąjungą. Dien
raštis “Vilnis” tarpe kitko rašo:

“ ‘Naujienos’ (lapkr. 13 d.) neva bara 
Suomiją, kad ji nesitaiko su Sovietais ir 
neklauso Amerikos.

“Bet visas jų straipsnio turinys ir to
nas susiveda prie teisinimo ‘nekaltų’ suo
mių.

“ ‘Naujienos’ dar vis tiki Mannerhei- 
mams ir Tanneriams, kuomet jie, apgau
dinėdami Ameriką, sakosi ‘kariaują tik 
už savo tautinius siekimus.’

“Rodosi ir politiniai kūdikiai gali su
prasti, kad suomiai dalyvauja plėšikiš
kam imperialistiniam kare. Ar briovi- 
masis į Leningradą yra ‘tautinis’ suomių 
siekimas?

“ ‘Naujienos’ prašo, kad Amerika ir 
Anglija perdaug neužsisėstų ant suomių, 
nes ‘vargiai būtų išmintinga stumti juos 
į Vokietijos glėbį.’

“Argi jie dar ne Vokietijos glėby? Jie 
puolė Vokietijos glėbin su ta diena, kada 
įsileido savo šalin vokiečių divizijas.

“Anot ‘Naujienų’ pasakos, tai išeina 
visi kalti: ir Stalinas, ir Amerika, ir An
glija. Niekas nieko nepermatė. Tik 
‘Naujienų’ bosas viską permatė.”

Katalikas Kalba SU Du Karta vėl Minėsime Dėkavones Dieną
Maskva
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JOSE BERGAMIN
Dar tais laikais, kada 

frankistai nebuvo pajungę 
ispanų liaudies, Jose Ber- 
gamin buvo išgarsėjęs visoj 
Ispanijoj, kaipo žymiausias 
katalikų rašytojas. Jis bu
vo redaktorium populiaraus 
žurnalo “Cruz y Raya.” Jis 
buvo katalikas ir sykiu li
beralas.

Laike piliečių karo Ispa
nijoj Jose Bergamin drąsiai 
ir pasišventusiai gynė res
publiką. Kuomet Hitleris, 
Mussolinis laimėjo (pade
dant Chamberlainui) Jose 
Bergamin ištrūko iš bude
lių nagų. Šiuo laiku jisai 
gyvena Meksikoj.

Ir iš Meksikos pasigirdo 
jo balsas, kuriuo jis atsi
šaukė į Sovietų Rusijos ra
šytojus: Erenburg, Teistoj, 
Babel, Svetlov, Šolochov, 
Biedny, Pasternak, Fedin, 
Kelin.

Tai balsas nuoširdaus iš
tikimo draugo.

Jis rašo: “Aš nusidėčiau 
mūsų draugiškumui ir sa
vai sąžinei, mano brangūs 
kolegos ir draugai, jeigu 
šioj valandoj, kuri jums 
taip baisi, bet sykiu ir gar
binga, jums ir visoms sovie
tinėms tautoms, aš neduo
čiau jums užtikrinimo, kad 
pasitikiu jumis ir padėsiu 
jums. Pasitikėjimas jumis 
yra tas pats, kokį mes visi 
turėjome Ispanijoje, kuo
met tos pačios barbariškos 
gaujos, kurios įsiveržė jūsų 
šalin, buvo mus apnikusios. 
Tuo laiku jūs buvot mūsų 
pusėje, šalę mūsų, be jokio 
svyravimo ir; a b e j o n ės. 
Šiandien nebėra tokio ispa
no rašytojo, verto rašytojo 
vardo, kuris nepri jaustų 
jums.

“Jūsų karas dar daug di
desnis, daug baisesnis negu 
buvo mūsų karas. Bet an
tra vertus, jūsų eilėse nėra 
išdavikų, kaip buvo pas 
mus, kurie parduotų savo 
šalį priešui. Kaip jūs žino
te, ispanų liaudis nebuvo 
nugalėta. Ji tik sukaustyta 
retežiais. Gyvybės jausmas 
mūsų liaudyje nesunaikin
tas. Ispanai, kurie nesudė
jo ginklų, visą savo viltį de
da ant jūsų. Mes neišsiža- 
dėjom vilties laimėti.”

PRISIMENA PRAEITĮ
Toliaus, savo laiške, Jose 

Bergamin prisimena praei
tį, kaip jis su tūlais rusų 
rašytojais susipažino Ispa
nijoj, karo metu, ir tą lai
ką, kurį jis praleido Sovie
tų šalyje, 1928 ir 1937 me
tuose.

“Aš turėjau progos pa
matyti, kaip jūs dirbote. 
Savo pritarime jums aš nie
kad nesusvyravau ir pali
kau nuošalyj tūlus ideologi
nius skirtumus. Tikrai bro
liškais jausmais'' aš dalyva
vau jūsų patylimuose. Apie 
tuos laikus /prisimenu su 
garbės pajautimu.”

Kada Jose Bergamin bu
vo Sov. Rusijoj pirmą kar
tą (1928 m.), šalis tik-ką 
buvo išsinėrusi iš revoliuci
nių, civilių ir internaciona- 
lių kovų verpeto. Dar buvo 
kraujo pėdsakų, giruvėsių.

Kuomet jis atvyko Sov. 
Rusijon 1937 metais, jis pa
matė visai kitą vaidą. So
vietų Sąjunga jau buvo ki
tokia, o Ispanijoj tuomet 
virė aštriausios kovos.

“Jūs atidarėte man savo 
namų duris. Savo šypsena 
jūs drąsinote mane mano 
liūdesy. Jūs ranka karštai 
spaudė mano ranką. Tuo-1

met aš supratau, kokios 
dvasinės spėkos yra jumyse. 
Aš supratau, ką reiškia jū
sų džiaugsmas ir pasitikėji
mas. ..

“Ta laime savo jūs bro
liškai pasidalinote su mūsų 
našlaičiais (i s p a nukais),, 
kuriuos mes atvežėm pas 
jus, kad išgelbėjus juos nuo 
mirties Ispanijoje.

“Kuomet aš išvydau, ko
kius stebuklus jūs sukūrėte 
savo heroišku darbu; kuo
met aš išvydau, ko jūs at
siekėte per tuos trumpus 
devynius metus po to vieno 
žmogaus, Stalino, vadovy
be, aš tikrai nežinojau nei 
ką sakyti, kuomet jūs pra
šėte mane rasti jūsų darbe 
trūkumų, kad tas darbas 
būtų dar geresnis.”

Apie šį karą Bergamin 
sako:

“Tūkstančiai jūsų geriau
sių darbininkų, kaip buvo ir 
pas mus Ispanijoje, jau
niausi ir stipriausi, aukoja 
savo gyvastis, kad apgy
nus teisybę, kuri mus visus 
jungia dabar dar stipriau, 
negu praeityje — darbinin
kus ir intelektualus...

“Dar daugiau drąsos, ma
no kolegos! Aš esu su ju
mis ligi mirties. Aš tikiu 
jūsų laimėjimu, .kuris bus 
ir mūsų laimėjimas. Ir jei
gu šie žodžiai, kuriais į jus
prabyla ispanas, teikia jum
bent šešėlį vilties, imkite
juos,’ nes jie jūsų. Neuž
mirškite, kad teisybe, kurią 
jūs ginate, yra gyvenimo 
džiaugsmas jūsų vaikų. Jūs

Trečiu metu Dėkavones Die
na, viena iš Amerikos seniau
sių tradicijų, bus minima dvie
jose atskirose dienose. Daugu
ma valstijų prisilaikydamos 
prie prezidento Roosevelto 
proklamacijos, švęs tą dieną 
lapkričio 20 d., bet septynioli
ka kitų valstijų, kaip praeity
je, taip ir šiemet, švęs “lap
kričio mėnesio paskutinį ket
virtadienį.”

Arkansas, Delaware, Flori
da, Georgia, Iowa, Kansas, 
Montana. Nebraska, Nevada, 
New Hampshire New Mexico, 
Oklahoma, P e n n s y Ivania, 
South Carolina, South Dakota, 
Tennessee ir Vermont aplai- 
kys dieną lapkričio 27. Trys 
kitos valstijos — Connecticut, 
Missouri ir Texas — dar ne
nutarė katrą dieną švęsti.

“Lapkričio mėnesio paskuti
nio ketvirtadienio” tradicija 
praktikuojama tik nuo 1864 
m. prezid. Lincolno prokla
macijos. Tą paprotį pamainė 
prezidentas Rooseveltas 1939 
m. ir vėl 1940 m. kai paskyrė 
ankstenį laiką padėkojimams. 
Jis tą darė tikėdamas duoti 
žmonėms daugiau laiko tarpe 
Dėkavones Dienos ir Kalėdų. 
Tuoj po Dėkavones Dienos 
žmonės pripratę pradėti kalė
doms apipirkimus, ir tarpe 
lapkričio mėn. paskutinio ket
virtadienio ir gruodžio 25 d. 
nebūna tiek daug laiko. Bet 
net ir biznieriai nekaip atsi
liepė į prezidento pamainymą 
Dėkavones Dienos, ypatingai 
administracijos priešai kritika
vo prezidentą už šitą žygį. Ir 
1939 m., kaip ir šiemet, daug 
valstijų atsisakė pamainyti jų 
tradicijonališką dieną. Todėl 
šiemet daug žmonių švęs dvi 
Dėkavones Dienas.

Prieš kelis mėnesius prezi
dentas pripažino, kad eksperi
mentas buvo tik pusėtinai pa-
sėkmingas ir jis žadėjo, po šių

kovojate UŽ taiką ir laisvę, i metų, nemainyti nustatytos 
UŽ pasaulio ateiti, UŽ žmo- dienos. Kongresas nori nusta- 
pija,” tyti pastovią Dėkavones Die

ną. Atstovų Butas nesenei pra
Kaip širdingai, kaip pra

kilniai kalba tas ispanas 
katalikas!

Ir kokiom mizerijom, ko
kiais pabaltintais grabais 
išrodo tie įkyrūs žmogiu
kai, kurie taip pat sakosi 
esą katalikai.

Aš misliju apie “mūsų” 
Šimučius. Urban avičius, 
Laučkas, Prunskius, kurie 
ir ispanų kare buvo su Mu- 
ssoliniais ir Hitleriais.

Kodėl pas tuos žmones 
taip daug neapykantos ir 
nei krislelio artimo meilės?

P.

Manila, Filipinai. — Čio- 
naitiniai politikai spėja, 
kad už dviejų-trijų savaičių 
jau būsią kariniai santikiai 
tarp Japonijos ir Amerikos.

vedė bilių paskirti vieną dieną 
kaipo legalę Dėkavones Die
ną, ir tą dieną nei jokis prezi-
dentas nei prezidentė prokla
macija negalės pamainyti. Mi
nėtas bilius deda antspaudą ir: 
užgyrimą Jungtinių Valstijų 
Kongreso ant lapkričio mėne
sio paskutinio ketvirtadienio 
kaip Dėkavones Dieną, nes 
“ta diena tapo tradicija šioje 
šalyje.” Jeigu Senatas užgirs, 
bilius padarys “dėkavones 
dieną” šešta legale švente vi
sose šios šalies valstijose.

Mūsų Dėkavones Diena yra 
panaši į kitų šalių apvaikščio- 
jimus, kurie egzistuoja nuo 
pat istorijos pradžios, žydai, 
graikai ir romėnai laikydavo 
metinius piūties pokylius. De
vintame šimtmetyje saksonai 
iškilmingai davė padėką ‘už 
gerus javus. Septynioliktame 
šimtmetyje kalvinistai - nesusi- 
taikintojai tam nepritarė. Bet

Holandijoj, kur būrelis jų ra
do ramumo nuo persekiojimų, 
jie rado, kad holandai ap
vaikščiojo panašią dėkavones 
ceremoniją apvaikščiojimui jų 
išliuosavimo nuo jų senųjų is
paniškų valdovų. Pabėgėliams 
tas patiko ir kuomet jie atvy
ko Amerikon, kaipo pilgrimai, 
sukolonjzuoti Naują Pasaulį, 
jie atidavė padėką už jų gy- 
vestį ir už puikų derlių, po 
pirmų metų Plymouth e.

Pilgrimai apvaikščiojo pir
mą amerikonišką dėkavones 
dieną 1621 m. Po tam, kad 
nors ne metinė šventė, bet į- 
vairūs apvaikščiojimai įvyko, 
ir su metų bėgiu, jie tapo re
ligiškos šventės. Dienos mainė
si, kartais pasirodydavo liepos 
mėnesį, vėl lapkričio mėnesį. 
Rytų kolonistams ta įdėja la
bai patiko ir jie pradėjo švęsti 
Dėkavones Dieną. Per revo
liucijos karą net aštuonis kar
tus kontinentinis kongresas 
paskyrė Dėkavones Dienas už 
laimėjimus. Jurgis Washingto- 
nas buvo pirmas prezidentas 
paskirti Dėkavones Dieną tuoj 
po jo išrinkimui spalių 3, 1789 
metais.

Ligi vidurio paskutinio šimt
mečio Dėkavones Diena buvo 
vien tik Naujos Anglijos šven
tė. Pietinėse valstijose jos ne
buvo. Ir tik 1857 m. Virginijos 
gubernatorius išleido pirmą 
Dėkavones proklemaciją pie
tuose. Sekančiais metais kitos 
septynios valstijos priėmė die
ną. Blogi santykiai tarpe šiau
rinių ir pietinių valstijų per 
naminį karą pertraukė papro
tį ir nebuvo atgaivintas iki 
1880 m.

Dėkavones Diena milijo
nams žmonių per visą šalį yra 
diena pamaldoms, ir ji minė
ta net bažnytiniuose kalendo
riuose. Bet tai yra diena taip
gi pasilinksminimams, poki- 
liams ir šeimų suėjimams, ir 
ypatingai Jungt. Valstijose tos 
dienos simbolis yra kalakutas 
ir dynų pajus. Kongreso lega
lizavimas nepamainys dienos 
charakterio, tik aiškiai nusta
tys kiekvieniems metams die
ną, kuri bus Dėkavones Diena.

FLIS.

Cleveland, Ohio

Australijos traperis Malajoj rodo to krašto jaunuo
liui, kaip veikia jo šautuvas, kada kitas berniukas 
išbando o plieninę kepurę.

Gražios Vestuvės
Lapkričio 8 d. antrą valan

dą po pietų Evangelikų baž
nyčioje, E. 74 Lackear Ave., 
šliūba ėmė clevelandietė Ade
lė Bekevičiutė su John P. Sko- 
gus. Tą pačią dieną 6 valan
dą vakare Lietuvių Svetainė
je, 6835 Superior Ave., įvyko 
šauni vestuvių punta.

Čia linksma žymėti apie 
vestuves todėl, kad Adelė Be
kevičiutė ir jos gyvenimo 
draugas John Skogus abudu 
per daugelį metų dainuodavo 
Lyros Chore ir abudu yra 
L.D.S. nariai. Jie tarpe jau
nuolių gerai darbuojasi visam 
pažangiam darbe. Užtat jų 
vestuvėse dalyvavo jų visi gi
minės ir labai daug draugų ir 
draugių, su kuriais jie ben
dradarbiauja .Clevelando pa
žangiųjų organizacijų kuopose 
ir Lyros Chore. Jų vestuvių 
puotoje viso dalyvių buvo 300. 
Gaspadinėms nemažai reikėjo 
padirbėti, kol pagamino val
gius ir visus svečius priėmė, 

j Už tai jaunavedžiai gaspadi- 
jnėm, gaspadoriam ir visiems, 
kurie patarnavo, taria didelį 
širdingą ačiū.

Jaunavedžiai medaus mėne
siui išvažiavo į Washington, 

' D. C.
Nuo savęs jaunavedžiams 

Adelei Ėekevičiutei ir jos gy
venimo draugui John P. Sko
gus linkiu ilgų ir laimingų me
tų šeimyniniame gyvenime. 
Linkiu abiem sėkmingai dar
buotis vietiniam lietuvių pa
žangiajam darbe, nes Cleve
lando visuomenė kaip pir
miau, taip ir vedusius trokšta 
matyti bendradarbiaujant vi
suomenės naudai.

A. M. B.
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Spaliu 1-mą prasidėjo “Laisvės” vajus 
gavimui naujų skaitytojų. Kviečiame tal
kon visas veteranes vajininkes. Taipgi 
prašome visas skaitytojas gauti nors po 
viena naują skaitytoją savo diehraščiui.

k______________________ ;------------------------- ----------- '

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

\_________ >

Vedybų Papročiai
Rašo Studentė

Senesnėsės kartos lietuvai- 
,tės dar atsimena ir kartais 
mums papasakoja apie vedybų 
papročius Lietuvoje. Ką mes 
amerikietės suprantame apie 
meilę, kuri, mūsų manymu, 
yra svarbiausias akstinas ve
dyboms, senovėj Lietuvoje 
kuomažiausia į tai buvo krei
piama atydos.

Jaunikis, jo tėvai, arba jų 
įkalbėtas piršlys, pirmiausia 
sužinodavo, kiek jų nužiūrima 
mergina gali atnešti kraičio. 
Jeigu jų manymu ji ekonomi
niai stovi ant lygios su jauni
kiu, tada tik pas ją atsilanky
davo piršliai.

šiandien apie tuos senovės 
vedybų papročius žingeidu pa
siskaityti knygose, senovės už
rašuose. Apie tai ypatingai 
plačiai aprašė vyskupas Va
lančius savo “Palangos Juzė
je.” Bet prisiminus tai darosi 
gaila mūsų sesučių. Jos vedy
bų sutartyje neturėjo spren
džiamo balso. Priverstos buvo 
tekėti už tokio vyro, kuris su
tiko ją vesti atsižvelgiant į 
kraičio dydį.

Trys Vedybų Papročių
Periodai

Su mažom išimtim vedybų 
papročius galima padalinti į 
tris periodus.

Seniausias periodas bug nuo 
dviejų tūkstančių metų praei
tyje. Tada žmonės palygina
mai nebuvo civilizuoti. Nebu
vo dar nei tokių tautų ir vals
tybių, kokias mes šiandien ži
nome.

Tų laikų žmonija gyveno 
daugiausiai klajoklių gyveni
mu. žemdirbystės ūkis ir pa
stovus apsigyvenimas dar bu
vo nežinomas. Tautelės ir 
gentys nuolatos besikilnoda- 
mos iš vietos į vietą susidur
davo su kitom panašiom gen- 
tėm. Karai, tik ant nepalygi
namai mažesnės skalės, ėjo 
žiloje senovėje be paliovos.

Nukariautos gentės moteris 
ir merginas pasiimdavo sau už 
žmonas pergalėtojai. Aišku, 
nesiklausdami jaunamarčių su
tikimo. Mokslas dar neišaiš
kino, bet ir laukinių žmonių 
tarpe yra didelis pasišlykštėji- 
jimas apsivesti giminių tarpe. 
Gal būt tas ir išaiškina patį 
pirmutinį vedybų papročio pe
riodą. Tai yra, nukariautos 
gentės moterų paėmimą 
už žmonas.

Kadangi nei viena tos 
dynės žmonių gentis ilgai 
pasilaikė laimėtoja, tai
kuriai jų nepritrūko jauna
marčių: vieną kartą laimėjo 
ir parsigabeno sau žmoneles, 
kitą kartą pralaimėjo ir pra
rado seseris.

Lietuviai Paveldėjo Paprotį

Kai Pabaltijo krašte lietu
vių gentys jau buvo sustoję 
kariauti viena su kita, gal apie 
1500 ar daugiaus metų atgal, 
tai vis dar prisilaikė papro
čio sau žmonelę įsigyti vogti
nai. Tą atlikdavo sekamu bū
du :

Nužiūrėjęs jaunikis gražią 
mergelę, veikiausia su ja jau 
susitaręs, pasikviesdavo talkon 
savo prietelius ir būrys jų 
nakčia nujodavo pas mergelės 
tėviškę. Dažniausia ji jų lauk
davo gatavai pasirengusi būti 
“pavogta.”

Pasigavę mergelę ir užsiso
dinę ^nt žirgo leisdavosi bėg-

tą skriaudą tėvams jaunikis 
būdavo nubaudžiamas jei ne 
tam tikru kiekiu avelių, bičių 
avilių ar kitokio gero, tai bent 
turėdavo iškelti tėvams ir jų 
kaimynams šaunų bankietą.

Kadangi vyras vesdavo, ar
ba teisingiaus pasivogęs mer
gelę su ja bėgdavo, o ji, kaip 
tas upelio vanduo tekėjo-bėgo, 
tai nuo to mūsų kalboje ir at
sirado tie du žodžiai: vesti ir 
tekėti. Netinka sakyti, kad 
mergina “apsivedė.” Ji neve
da, o išteka. Veda jaunikis, o 
ne mergelė.

Pirkimas Žmonos

Antras vedybų1 papročiuose 
periodas buvo pirkimasis žmo
nos. Tas, maž-daug prasidėjo 
apie 9-tą šimtmetį. Jis taip 
jau tampriai surištas su pir
majam periode vedybų papro
čiais.

Štai pavyzdis: Sakysime, 
viena žmonių gentis nugalėjo 
kitą ir pasiėmė visas moteris. 
Anoji pasijutusi be gražiosios 
lyties kiek galėdama mobiliza- 
vosi, kad atsigriebti prarastas 
žmonas ir dukteris. Dažnai 
pasitaikydavo, kad buvusi ap
galėta gentis taip stipriai susi- 
mobilizuodavo, jog buvusieji 
pergalėtojai numatė būsią 
pergalėti. Tada jie pasiųsdavo 
pasiuntinius 
tam tikrą 
tam tikrą 
Tankiausia
Abieji pasidalindavo moterim 
ir nuskriaustieji gaudavo šio- 
kį-tokį atlyginimą.

Iš |o prasiplatino paprotys 
jaunikiam pirktis žmonas. Net 
bibliojoje daugelyje vietų už
eisite apie pirkimąsi žmonos. 
Nebepamenu kuris pranašas 
įsimylėjęs į gražią mergelę su
tiko tarnauti pas jos tėvą 7 
metus. Kai atitarnavo, tai uoš
vis jį apgavo: vietoj gražio
sios mergelės, atidavė jam se
nesnę dukterį ir dar aklą. Ta
da šis šventasis ištarnavo ki

ltus 7 metus iki gavo apsivesti 
su mylima mergele.

Trečiasis periodas vedybų 
papročiuose jau siekia mūsų 
gadynę ir yra žinomas kaipo 
liuosnoris susitarimas 
dančiųjų 
grindais.

Šie visi 
ne vienu 
vyzdin,
bų papročių periodas dar ir 
šiandien praktikuojamas taip 
vadinamų laukinių genčių tar
pe Australijoje, Afrikoje ir 
dalinai Azijoje.^

Taip jau bent mažytė dale
lė tų senovės papročių vis dar 
apeigose. Pavyzdin, senovėje,
kada jaunikiai žmonas vogda- šakose: vairuoja dirbtuvių ma- 

traųkinius, 
valstybės

ir pasiūlydavo 
atlyginimą už 

skaitlių moterų, 
s u s i t a ikydavo.

sau

ga- 
ne- 
nei

Moters Rolė Klasių Kovose 
Ir Prieš Fašizmą

Pažvelgus į stambesnius pa
saulio įvykius 
kad moterys juose dalyvauja 
kaipo tikros kovotojos jau nuo 
senų laikų, nežiūrint į tai, kad 
moteris buvo stumiama į tam
sybės purvyną, kad jai buvo 
atimamos visos žmogaus tei
sės. -

Štai 1871 metais, Paryžiaus 
Komunos kovose, matome mo
teris tiesiog išstojant barika
dose ir drąsiai kovojant už 
darbo klasės teises. Louise Mi
chell, tų laikų kovotoja, drą
siai pasmerkė darbo žmonių 
išnaudotojus.

Amerikos moteris matome 
organizuotai išstojančias 1904 
metais, reikalaujant lygių tei
sių balsavime ir lygaus atlygi
nimo už lygų darbą su vyrais.
1909 metais toks reikalavimas 
dar solidariau iškeltas ir jau 
kalbama už paskyrimą tam tik
ros moterų kovos dienos, ta
čiau tas buvo įvykdyta vėliau,
1910 metais, Danijos mieste 
Kopenhagoje, laike tarptauti
nės moterų konferencijos, kur 
kovo 8-ta buvo paskirta tarp
tautine Darbininkių Diena.'

Tie visi Amerikos moterų 
siekiai nenuėjo veltui: 1919 
metais, birželio 4 d., Ameri
kos moterys gauna teisę bal
suoti. Tačiau darbininkė mo
teris nepasitenkina tuomi, o 
veda kovą toliau už lygią teisę 
į darbą ir už vienodą mokestį 
su vyru už vienodą darbą, 
taip pat už abelną gyvenimo 
pagerinimą.

Kaip veikia Europos mote
rys? Jau 1905 revoliucijos 
metu Rusijos moterys bendrai 
su vyrais dalyvauja kovose už 
šviesesnį rytojų.

Užėjus pirmam pasauliniam 
karui moterys turėjo pergy
venti įvairių sunkenybių, jau 
negalbant apie
žiaurumus. Vyrams 
karo lauką, 
šeimos duonpelnėmis. 
daugeliu atsitikimų
buvo užpulta, išgėdinta, su
mušta, bado prislėgta. Nevel
tui moterys 1917 metais drą
siai išėjo iš Putilovo dirbtuvės, 
Petrograde, į gatves, nešda
mos iškabas, kuriose reikalavo 
duonos ir grąžinti vyrus, tė
vus bei sūnus iš karo lauko. 
Iš tos moterų drąsios demons
tracijos išsivystė tikra kova už 
nuvertimą buržuazijos, kas 
galų gale ir buvo atsiekta dė
ka spalių ♦revoliucijai 1917 m. 
Bet ir čia moterys nesustojo 
dirbusios. Jos drauge su dar
bininkais vyrais kūrė naują 
gyvenimo tvarką. Jos šiandien 
sykiu su vyrais dalyvauja vi
sose Sovietų- Sąjungos darbo

moterys

Vokietijos moterys savo lai- 
pamatysime, ku taipgi daug pasižymėjo 

klasių kovose ir nuveikė pui
kių darbų. Tik 1933 metais 
Hitleriui ir jo gaujai paglem- 
žus Vokietijos žmonių laisvę 
matome ir moters juo didžiau- 
sį pavergimą. Moteriai likosi 
atimta teisė žmogaus, o palik
ta ji tik kaipo automate — 
gimdyti kūdikius, saugoti vir
tuvę ir bažnyčią.

žiaurusis darbo žmonių prie
šas suprato, kad kokia bus 
moteris, tokią ir visuomenę ji 
išauklės, tad fašistai pasimojo 
nublokšti moterį į senovės 
tamsumo laikus ir tuomi išauk
lėti tamsią visuomenę.

Kiekviena darbininkiška ko
va yra svarbi moteriai, tačiau 
kova prieš fašizmą yra pati 
svarbiausia, nes tik sutrėškus 
fašizmą bus apginta moters 
teisės. Ir tik tuomet mes mote
rys liksime laisvos žmonijos 
auklėtojomis, kada turėsime 
pilną laisvę gyvenime. Tad 
kiekviena, kuri mylime laisvę, 
privalome stoti į bendrą kovą 
prieš žmonijos priešą fašizmą, 
kad jį nušlavus nuo žemės 
viršiaus ant visados, tuo 
sykiu ginant ir savo teises 
mie.

Dar neseniai atėjo žinios, 
kad Anglijos moterys, kurios 
dirba karo industrijose, jau 
iškovojo už lygų darbą lygų 
užmokestį. Tas rodo, kad pa
žangesnio pasaulio moterys 
žengia pirmyn visuose frontuo
se.

Mes, Amerikos lietuvės mo
terys, jau daug atlikome pui
kių darbų. Apart dalyvumo 
šios šalies klasių kovose, ir 
abelname kultūriniame gyve
nime padarėme puikią pažan
gą. Tad nesustokime kovoju
sios iki iškovosime galutiną 
laisvę sau ir fašizmo paverg
tiems žmonėms.

Užušilių Julija.

paties karo 
išėjus į 

paliko 
Be to, 

moteris

apsive-
remiantis meilės pa-

papročiai ne visur ir 
kartu egzistavo. Pa- 
pats pirmasis vedy-

vosi, aišku, jie jas slėpdavo 
nuo besivejančių giminių. Dėl
to ir šiandien apsivedantieji 
su bažnytinėm ceremonijom 
jaunamarčiai pridengia galvą 
ir veidą velionu.

Kitas nuo to pat pareinąs 
paprotys yra “medaus mė
nuo” (honeymoon); Kaip se
novėje jaunikiai po apsivedi- 
mo iš reikalo kavodavosi, taip 
dabar dar to papročio prisi
laiko, nors reikalas jau senai 
išnyko. ( '

1941 m., 
užpuolus

KEISTI KIAUŠINIAI

Wichita, Kansas, farmerys
Verle Keith ardamas rado

ti. Pajutę padarytą skriaudą [keistokų kiaušinių. Vieni spė- 
tėvai ir broliai irgi pasikvies- ’ • • - •
davo savo kaimynus ir vyda- 
vosi išgelbėti mergelę. Bet gal 
tyčia taip pasitaikydavo, kad 
atsiviję jaunikį rasdavo, kad 
jiedu jau sušliubavoti krivių- 
krivaičio ir mergelės atsiimti 
nebegalėdavo. Bet už padary-

jo, gal būsią čerapoko, kiti, 
kad kito kokio gyvio. Kiauši
nių namie netrūkstant, šeimi
ninkė irgi nesiskubino šių nau
jųjų virti ir taip užsimiršo. Už 
kelių dienų pažiūrėjus stikli- 
nen vietoj tų kiaušinių rado 
išsiperėjus gyvačiukus.

šinas, traktorius, 
orlaivius ir pačios 
valdymosi įstaigas.

Birželio 22 d., 
kraugeriui Hitleriui
darbininkų tėvynę Sovietų Są
jungą, matom savanorių mote
rų pulkus dalyvaujant visose 
tose pareigose, kuriose jos ge
riausia galj pasitarnauti gyni
me darbo žmonių tėvynės.

Lietuvos moterys taipgi ne
atsiliko nuo klasių kovos. 
Smetonai su jo klika užpuolus 
Lietuvos žmonių rinktą val
džią 1926 metų, gruodžio 16 
—17 nakčia, matome eiles mo
terų įkalintų už jų dalyvavimą 
klasių kovose. Daugelis mote
rų buvo nukankintos Smetonos 
kalėjimuose, kitos puvo iki 
1940 metų birželio 15-tos die
nos, pakol liaudies valdžia ati
darė joms kalėjimų vartus, iš- 
liuosavo jas. Tapus Lietuvai 
sovietine respublika matėme 
moteris entuziastiškai daly
vaujant tvėrime naujo gyveni
mo Lietuvos darbo žmonėms.

pa- 
pat 
na-

SIUVĖJAI

Pernykščias kostiumas ar 
naujausis sijonas pasidarys 
nepažįstamu, jeigu užsivilksi- 
te šiuo mergišku žaketėliu' ar 
bruslotu. Ir vienas ir kitas pa
siuvami sulyg tos pačios for
mos — iš likučiu — faktinai 
be ekstra išlaidų, tik pridėjus 
keletą valandų darbo.

Forma numeris 8037 gauna
ma nuo 12 iki 20 dydžio. Už
sakant, su formos numerio ir 
dydžio (size) pažymėjimu rei
kia pasiųsti 15 centų šiuo ant
rašu: Federated Press Pattern 
Service, 106 7th Ave., 
York, N. Y.

New

Ką Veikia Mezgėjos?
Mezgimo klausimas tarpe 

mūs moterų kaskart darosi vis 
aktualesnis; kur tik nesutiksi 
moterų būrelį, tuoj kalba eina 
apie svederių ir kojinių mezgi
mą. Patyrusios wkubiai mezga, 
o kitos mokinasi mėgsti.

Su malonumu tenka praneš
ti, tai pirmutinis mūs draugių 
'moterų mezginių siuntinys 
jau yra išsiųstas rau
donarmiečiams. susi
dėjo iš 47 svederių,porų 
kojinių, 2 porų pirštinių ir 1 
šaliko su gaubtuvu.

Prie pirmutinio siuntinio pri
sidėjo ir draugės iš Easton, 
Pa., su 10 svederių, 10 porų 
kojinių ir pora pirštinių. Kiti 
mezginiai w— nuo Brooklyno 
moterų.

Sulaukus 
Žurnalo

PASADENA, MD. — Kaip 
gražu ir malonu skaityt ir ma
tyt tų pirmtakūnių moterų 
darbus ir aprašymus. Stebina 
peržvalga, kaip sunkus ir erš
kėčiuotas buvo jų kelias ir 
kaip jos atsilaikė prieš 
kius pavojus ir nudirbo 
darbų. Jų sugebėjimas 
25 metus išleist Moterų 
ir jį išlaikyt rodo, jog
daug pasišventusių darbuoto
jų. Moterų jubilėjinis leidinys 
Moterų Balsas ypatingai pui
kus.

viso- 
daug 
prieš 
Balsą 
buvo

žie- 
kad 
bus 
tik 
dėl 
su-

Šeimininkėms
KEPTAS KALAKUTAS SU 

KAŠTANŲ KAMŠALU
Paimk baltos 2-3 dienų se

numo duonos minkštimą ir iš
trink su rankom, kol nebus 
šmočiukų. Ištirpyk 3 šaukštus 
sviesto, supjaustyk 1 svogūną, 
paspirgink svieste ir sumaišyk 
su duonos trupiniais. Įdėk 1/2 
šaukštuko “poultry seasoning” 
ir 1/2 puoduko smulkiai su
pjaustytų salierų.

Nulupk svarą kaštanų 
(chestnuts), pavirink porą mi
nučių, nulupk ir plonąją1 
vėlę, užpilk vandens tiek, 
tik apsemtų; virk, kol 
minkšti. Į kamšalą dėk 
riešutus, o vandenį palik 
palaistymo. Riešutus gali
pjaustyti arba ir čielus dėt.

Vietoj sviesto galima vartot 
1/2 svaro “sosičių” mėsos, bet 
pirma reik paspirgint.

Kai Sudėsi kamšalą, kalaku
tą užsiūkit ir kojas suriškit, 
tai nepliš. Ištrink šlaunis ir 
krūtinę sviestu, apibarstyk 

'druska ir kepk lengvame pe
čiuje. Kaip pradės kepti, lais
tyk vandeniu, guriam kašta
nai virė, į kurį galima dar 
vandens dapilt ir gabalėlį 
sviesto įdėt. Vėliau galima ir 
šiaip vandens į blėtą po biskį 
įpilt ir tankiai palaistyk Jei 
neturi (uždengiamos blėtos, 
kad perdaug neparustų, gali
ma uždengt pasviestuota vaš
kine popiera; ęviestuotą pusę 
dėk prie mėsos, ir prismeik su 
pagaliukais.

Kept apie 2^2 valandas, pa
gal didumą.

Virš paduotu būdu gali da
ryt kamšalą ir be kaštanų.

M. Valilionienė.

Vėlinu toms pirmtakūnėms, 
kurios pradėjo tą kilnų darbą, 
sulaukt auksinio jubilėjaus. 
Taip pat ir toms jaunuolėms, 
kurios pilnai atsidavusiai dir
ba tą pradėtą darbą, kaip tos 
aušrinės skaisčiai šviečia, lin
kiu pasiekt laimingesnio ir ra
maus gyvenimo. Linkiu dar
buotis, kad būtų sunaikintas 
fašizmas ir kad jo pradėtas 
karas būtų pabaigta ant visa
dos ir kad tarp visų lietuvių 
ir tarp visų tautų bujotų ramy
bė ir džiaugsmas. M. Y.

Baltimore, Md
at-Nors Baltimorės moterys 

skiros grupės neturi, bet jos 
veikia sykiu su vyrais. Kaipo 
vieną iš ilgamečių'Veikėjų no
riu paminėt K. Stanienę. Ji 
buvo per ilgą laiką organiza
tore ir yra daug nuveikus: 
daug literatūros išplatinus, 
konferencijosna buvus išrink
ta, pramogas rengus, aukas 
rinkus. Dabar ji dėl gyvenimo

Binghamton, N. Y.
Iš Moterų Skyriaus 

Susirinkimo

Lapkričio 7-tą dieną atsibu
vo Moterų Skyriaus susirinki
mas pas drg. J. Navalinskienę. 
šiame susirinkime narių daly
vavo vidutiniai. Moterų Sky
riaus komiteto raportai išklau
syti ir priimti.

Komisija iš atsibuvusios va
karienės apvaikščiojimui 25 
metų sukaktuvių nuo pradė
jimo leisti “Moterų Balso” 
pranešė, kad vakarienė įvyko 
ir pelno liko $7 su centais, ku
rie likosi atiduoti Liaudies 
Chorui.

Šios vakarienės tikietų par
davinėjime daugiausiai pasi
darbavo šios draugės: A. G ar
mėnė $2.40, K. Vaičikauskienė 
$1.60, O. Kireilienė $1.20, A. 
Maldaikienė $3.60, A. Tvari- 
jonienė $1.60, K. Kasmauskie- 
nė $1.20, O. Mikolojūniūtė 

IBakas $2.40, J. Navalinskienė 
$5.00 ir O. Girnienė $5.20. Ir 
po mažiau pardavė šios drau
gės : M. žvirblienė, H. Pine, 
A. Ziborienė, Austakimienė, 
M. Bekerienė ir J. šimoliūniū- 
tė.

Prisirašė prie Moterų Sky
riaus dvi naujOs narės: drg. J. 
Navalinskienė perstatė Evą 
Sliesoraitienę ir drg. P. Mačiu
ką prirašė drg. V. Vinskūnie- 
nę. Minėtos draugės likosi pri
imtos.

LLD 12 Apskričio metinėn 
konferencijon sušaukton lap
kričio 16-tą, Binghamtone, 
Moterų Skyrius išrinko delega
tėmis šias drauges: J. Nava
linskienę, O. Mikolojūnienę, 
A. Žemaitienę ir E. Akule- 
vičienę.

Draugės J. Navalinskienė ir 
O. Girnienė pranešė, kad jos 
išdavinėjo “Moterų Balso” po 
14 egz. tiems, kurie per jas 
buvo užsisakę. Ir drg. J. Na
valinskienė pardavė 10 egz., 
O. Girnienė 3 egz. ir M. žvirb
lienė 1 egz. Tai iki šioliai per 
Moterų Skyrių “Moterų Balso” 
jau yra išplatinta 42 egz. 
Kaip atrodo, tai turėsime už
sisakyti daugiau jųjų.

Sekantis susirinkimas įvyks 
pas drg. O. Girnienę, 4 Wel
ton Ave.

Po susirinkimui drg. J. Na
valinskienė vaišino drauges 
skania arbatėle ir pyragai
čiais. širdingas ačiū jai. O 
drg. O. Girnienė perskaitė 
straipsnį, parašką drg. K. 
Petrikiepės, “Mūs Jubilėjus,” 
tilpusį “Moterų Balse,” kuris 
visoms draugėms patiko.

Mot. Skyr. Koresp. O. G. 

aplinkybių nuo vadovybės or
ganizacijose pasitraukus, ale 
prie organizacijų dar abu su 
vyru priguli. Ir jei piknikas 
ar vakarienė — Stanienė vis 
dirba sunkiausi darbą, nors ji 
ir nefigūruoja, kaįpo veikėja.

B-tė.

Brooklyno moterys jau yra 
pirkusios, urmine kaina, už 
$74.18 vilnų. Atrodo, kad vil
nų reikės pirkti daug daugiau, 
nes nevisos išsigali savo pini
gais vilnas pirktis ir mėgsti. 
Paskutinėmis dienomis dėl vil
nų aukojo: Vera Bukšnienė, 
Malinauskienė ir Rožanskienė 
iš Rahway, N. J. po $2.0'0; H. 
Jeskevičiūtė $1.50; Dzevec- 
kas, Veronika šibeika/E. Jes
kevičiūtė, U. Sinkevičienė, 
Frances Olson iš Kulpmont, 
Pa., po $1. Viso 14 dolerių.

Jeigu kas išsigali paaukoti 
dolerį-kitą dėl nupirkimo vil
nų — yra labai prašomi: mūs 
draugės moterys numezga la
bai gražius ir šiltus svederius 
ir kojines. Vidutinio didumo 
svederis, be rankovių, vilnų su
ima už apie $1.58. Pora koji-, 
nių suima už 90 centų. Vilnos 
yra imamos pačios geriausios 
ir svederiai mezgami tankūs, 
kad būt šilti.

Teko nugirsti, kad Pater
son, N. J., jau draugės turi 
gerą kiekį gatavų svederių, 
taip pat Philadelphijos drau
gės mezga, o Chicagoje.jau
nuolės, iš LDS pastogės, taipgi 
rūpinasi savo mezginiais apdo
vanot raudonarmiečius.

IŠ ROCHESTERIO RAŠO:

Gerbiamos Draugės
Turiu už garbę jums praneš

ti, kad man pavyko suorgani
zuoti iš 27 draugių Mezgimo 
Kliubą mėgsti Sovietų Sąjun
gos Raudonajai Armijai. Man 
labai linksma, kad mūs drau
gės rochesterietės prisižadėjo 
dirbti kiek tik katra galės gel
bėti Sovietų armijai, kad tik 
greičiau nusukus sprandą kro- 
kodiliui Hitleriui. Aš nuo sa
vęs prašau visų Amerikos 
draugių daryti viską, kad tik 
suteikti kodaugiausia pagal
bos Raudonajai Armijai.

Vėliau pranešiu daugiau 
apie mūsų veikimą.

1 Beje, mūsų kliubo vardu no
riu pranešti, jog mes jau tu
rime ir pradžią, nes LDS 11 
kuopa jau paaukavo $10 vil
noms pirkti.

Draugiškai, L. Bekešienė.
• • •

Iš Ft. Lauderdale, Fla., M. 
Valilionienė prisiuntė 4 sve
derius, kurių du numezgė ji 
pati, o du — d. Jurevičienė.

Iš daugelio kolonijų oficia
lių pranešimų dar neturime; 
be abejo, kad ir kitur, kaip 
kad Eastono moterys, ruošia 
surprizą. Ypač mūs mintis 
yra nukreipta į vakarus. Iš 
Seattle, Wash., “Moterų Bal
są” puošia labai graži siuvė
jų kliubo narių grupė. Mes 
manome, kad jos netik siuva, 
bet ir mezga. Taipgi ir iš dau
gelio kitų kolonijų norime iš
girsti, ką draugės mano apie 
brooklyniečių pradėtą mezgi
mą.

Brooklyne, kurios norėtų 
mėgsti, bet nemoka, bile laiku 
gali ateit pas mezgėjų komisi
jos narę H. Andriuškevičienę, 
po num. 348 Keap St., kuri su
teiks visas instrukcijas apie 
mezgimą.

Mezgėjų Komisija.

BROOKLYNO MOTERŲ 
ATYDAI

Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas, kuris turėjo į- 
vykti ateinančio ketvirtadienio 
vakarą, iš priežasties Padėkų 
Dienos yra nukeltas į sekamo 
ketvirtadienio vakarą.

Į susirinkimą yra kviečia
mos nevien tik narės, bet ir 
visos mezgėjos, nes susirinki
me bus išduota raportas, kaip 
mezgimas eina.

Organizatorė.
' j| I
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Vienaaukštė Amerika
Rašo I. litas ir E. Petrovas

(Tąsa)
Įmonė, į kurią mes važiavome, buvo 

savotiškai įdomi. Čia ne paprasta įmonė, 
o įkūnijimas savotiškos techniškos ir po
litinės idėjos. Mes jau daug girdėjome 
apie ją, nes ji virtusi dienos klausimu, 
dėka tų kalbų, kurios Amerikoje eina 
apie mašinų diktatūrą ir apie tai, kaip 
padalyti gyvenimą laimingą, ir tuo pa
čiu išlaikyti kapitalizmą.

Kalbėdami su mumis, misteris Soren- 
senas ir misteris Kameronas, kurie abu 
drauge buvo Henry Fordo dešinioji ir 
kairioji rankos, pasakė, kad jei jiems 
tektų iš naujo statyti Fordo įmones, jie 
jokiu būdu nepastatytų įmonės - gigan
to. Vietoje vienos įmonės jie pastatytų 
šimtus mažų, karlikiškų įmonėlių, esan
čių viena nuo kitos tam tikrame atstu
me.

Dirbome mes išgirdome naują lozun
gą: “Kaimo gyvenimas ir miesto uždar
bis.”

— Įsivaizduokite, — tarė mums, — 
miškelį, lauką, tylų upokšnį, nors patį 
mažiausiąjį. Čia stovi mažutė įmonėlė. 
Aplinkui gyvena fermeriai. Jie dirba sa
vo sklypuose, jie dirba ir mūsų įmonėlė
je. Puikus oras, geri nameliai, karvės, 
žąsys. Jei prasideda krizis ir mes susiau
riname gamybą, darbininkas nemirs iš 
bado, — jis turi žemės, duonos, pieno. 
Jūs gi žinote, jog mes ne labdariai, mes 
rūpinamės kitais dalykais, — mes stato
me gerus pigius automobilius. Ir jeigu 
karlikiškos įmonės neteiktų gero techni
kos efekto, misteris Henry Fordas nebū
tų ėmęsis šios idėjos. Bet mes jau tiks
liai nustatėme, kad karlikinėse įmonėse, 
kur nėra milžiniško mašinų ir darbinin
kų sukaupimo, darbo produktingumas 
kur kas aukštesnis, negu didelėje įmonė
je. Tuo būdu darbininkas gyvena pigų ir 
sveiką kaimo gyvenimą, o jo uždarbis 
miestiškas. Be to, mes jį apsaugojame 
nuo komersantų tironijos. Mes pastebė
jome, jog reikia nors truputį pakelti dar
bo užmokestį, kai Dirbome proporciona- 
liai pakyla visos kainos. To nebus, jei 
išnyks sukaupimas vienoje vieloje de
šimčių ir šimtų tūkstančių darbininkų.

Kaip jis mums vėliau pasakė, ši idėja 
atsirado pas Fordą prieš dvidešimt me
tų. Kaip kiekvieną Amerikos naujovę, 
prieš įgyvendinant plačiu maštabu, ją il
gai mėgina. Dabar jau yra apie dvide
šimt karlikinių įmonių, ir Fordas kas
met jų skaičių didina. Dešimts, dvide
šimt ir net penkiasdešimt mylių atstu
mas tarp įmonių, Fordo nejaudina. Es

Pittsburgh, Pa.
Lapkričio devintą dieną 

čia buvo tautininkų surengi 
tos prakalbos A. Smetonai, 
Lietuvių Piliečių vakarinės 
Pennsylvanijos name, 1725 
Jane St., S. S. Publikos susi
rinko apie 600, nes P. Dargis 
labai garsino tą mitingą.

Mitingą atidarė p. Dargis ir 
paskyrė pirm. p. Pivariuną. 
Tas gailestingai verkė dėl 
Lietuvos, kurią, girdi, “rusai 
buvo pavergę ir A. Smetona 
turėjo prasišalinti.”

Perstatė kalbėti Amerikos 
atstovą Lietuvai, amerikoną 
Noremą. Tas aiškino ir gyrė, 
kad Lietuvoj prie Smetonos 
buvus gera tvarka. Kadangi 
jis, matyt, daugiausia su Sme
tona draugavo, tai jis tą pusę 
ir gyrė. Bet, sako, kaip rusų 
bolševikai užėmė, tai kitaip 
dalykai stojo. Kaip kur mane, 
amerikietį, labai gerai priim
davo, kaip kur ir bolševikų 
policistai buvę kvaili. Rusijos 
sovietinę tvarką peikė, o prieš 
Vokietiją mažai ką pasakė. 
Matyt, tas žmogus yra Smeto
nos pasekėjas, taip ir kalbėjo.

Antras tkalbėtojas buvo iš 
Chicagos lietuvis advokatas. 
Tas tai buvo 100 nuošimčių 
Smetonos dešinė ranka. Nors 
Lietuvos patys žmonės nubal
savo, kad Lietuva taptų dar
bo žmonių valstybė, bet jis 
aiškino, kad viską bolševikai 
rusai užėmė visą ^tvarką, pa
naikino Liet, mokyklas ir, gir
di, ištrėmė į Sibirą šimtus ge
riausių Lietuvos veikėjų. Prieš 
Vokietiją mažai kalbėjo. Reiš

ant ideališkiems Amerikos keliams — 
tai ne problema.

Taigi, idėjoj viskas veda į bendrą ger
būvį. Kaimo gyvenimas, miesto uždar
bis, krizis nebaisus, techniška tobulybė 
pasiekta. Mums tik vieno nepasakė, kad 
šioje idėjoje yra didelė politika — pro
letarus dvasiniai paversti smulkiais sa
vininkais ir tuo pačiu atsipalaiduoti pa
vojingo darbininkų sukaupimo dideliuose 
industrijos centruose. Prie progos, ir 
specialioji Fordo policija neturės ką 
veikti. Ir jiems, dėl viso ko galima bus 
duoti po karvytę. Tegul sau didysis ne
gras Joe Louis idiliškai melžia karvytes. 
Tegul ir buvusis Detroito policijos šefas 
su vainikėliu ant galvos klajoja po lau
kus, lyg Ofelija, ir murma:

“Nėra darbo, man nuobodu, nuobodu, 
džentelmenaiI”

Pas amerikiečius žodis nesiskiria su 
darbu. Pakilę į įkalnį, mes išvydome 
vaizdą, kurį taip ryškiai mums nupiešė. 
Žibintų įmonė stovėjo prie mažo upelio, 
kurio tvenkinys teikė viso labo tik sep
tynių pėdų vandens kritimą. Bet to už
teko varyti dvi nedideles turbinas. Ap
link įmonę, iš tikrųjų buvo ir miškelis, 
ir pievelė, matėsi fermos, buvo girdėti 
gaidžių giedojimas, vištų karkinimas, 
šunų lojimas, — vienu žodžiu, visi že
mės ūkio garsai.

Įmonė buvo vieno pastato, veik ištisai 
stiklinė. Tačiau įžymiausia čia buvo tai, 
kad ši įmonėlė, kurioje viso dirbo tik 
penki šimtai žmonių, darė žibintus, už
pakalinius žibintuvėlius ir luboms pla
fonus visoms Fordo įmonėms. Tarp feo
dalinio gaidžių giedojimo ir paršiukų 
žviegimo įmonė per valandą gamino 
tūkstantį žibintų, šešis šimtus užpakali
nių žibintuvėlių ir penkis šimtus plafo
nų. Devyniasdešimt aštuoni darbininkų 
nuošimčiai — fermeriai, ir jų kiekvie
nas turi nuo penkių ligi penkiasdešimt 
akrų žemės. Įmonė dirba dviem pamai
nom, bet jeigu dirbtų visa jėga, tai .paga
mintų pusantro karto daugiau.

Ką darys jokių akrų neturintieji dar
bininkai, naujoji idėja nieko nepasako, 
nors tokie žmonės ir yra visi Jungtinių 
Valstijų darbininkai.

Bet jeigu net įtartinai pagerėjusiems 
kapitalistams ir pavyktų visą Amerikos 
proletariatą apgyvendinti ant žemės, 
kas, savaime, yra naujausia buržuazinė 
utopija, — net ir tuomet eksploatacija 
neišnyktų, bet, aišku, sustiprėtų, įgy- 
dama daugiau paslėptą formą.

(Bus daugiau)

kia, Hitlerio visą tvarką už- 
gyrė.

Toliau, užsibaigus jo kalbai, 
paskyrė aukų rinkimui kelio- 
liką porų. Bet ąukas beren
kant, advokatas pamatė, kad 
mažai aukų bus, tai advoka
tas pašoko prie garsiakalbio 
ir pradėjo aiškinti, kad Chi
cago j jie moka kaip aukas 
rinkti. Girdi, katras nori Sme
toną pasveikinti, ateikite ant 
estrados ir atneškite po $5— 
$10. Galėsite pasisveikinti su 
mūsų prezidentu.

Taigi, ir atsirado tokių leng
vatikių. Bet pirmiausiai pra
dėjo pats advokatas su $5, 
paskui p. Pivariunas su $10. 
Taigi, visi sudėjo daugiau šim
tinės, būtent $160. Bet norė
jo pagarsinti $200. Pradėjo 
šaukti publiką, kad dabaigtų 
tą sumą ir pradėjo nešti se
nos moterėlės ir senesni vy
rai, kurie nežino, kokiam tik
slui duoda savo centus.

Taip tęsės per 45 minutes. 
Tai ir surinko $200 iš 600 
publikos.

Rokuoja, tie pinigai nebus 
Smetonos palaikymui. Smeto
ną palaiko keli Chocagos ba- 
goti lietuviai. Tie pinigai esą, 
skiriami dėl Lietuvos atstaty
mo. Komitetas užsivadina 
Lithuanian National Relief 
Fund.

Matote, ant ko jie renka 
tas aukas.

Pagaliau perstato kalbėti 
patį Smetoną, Lietuvos darbo 
žmonių koriką. Tas pašventė 
visą kalbą aplink savo pabė
gimą pas Hitlerį, kaip jis ne
galėjęs ant rusų reikalavimų 
pasirašyti ir turėjęs pabėgti ir
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palikti tautą. Rusiją visaip 
niekino, o prieš fašistų Vokie
tiją ir Hitlerį nei žodžio!

Reikėti] tokiam Smetonai 
uždaryti burną ir prašalinti iš 
šios šalies, nes jis tarnauja 
Hitlerio naudAi.

Buvęs Prakalbose.

Kulpmont, Pa.
Gabus jaunuolis, Edward 

Olson (Alšauskas), sūnus 
Francis ir Adomas Alšauskų, 
užbaigė Airplane Mechanic’s 
kursą. Mokslą ėjo U. S. Army 
Air Corps Technical Schools 
skyriuje, Chanute Field. Tą 
mokslą jaunuolis baigė lapkri
čio 8 d. ir tapo paskirtas į 
Lowrly Field, Colorado. Jisai 
į orlaivystę savanoriai įstojo 
šių metų sausio 24 d.

Vėliname jam geriausio pa
sisekimo. Rep.

Boston, Mass. — Nacių 
submarinai naktį spalių 16 
d. ne tik pavojingai sužei
dė karinį Amerikos laivą 
“Kearny,” bet nuskandino 
prekinį šios šalies laivą 
“Bold Venture” ir 12 An
glijos laivų, kaip dabar pra
nešė penkiolika čia atvyku
sių išgelbėtų jūrininkų lai
vo “Bold Venture.”

Maskva. — Vyriausio So
vieto pirmininkas Michail 
Kalinin pareiškė širdingą 
padėką prež. Rooseveltui už 
paramą Sovietams prieš na
cius.

Naujienos iš Butte, Montana
Biskį Apie Lietuvius

Organizacinio veikimo nėra, 
nes permažai mūsiškių. Pir
miau čia gyveno Matuzai, da
bar išsikėlė į Wilson, Oregon.

įdomu parašyti apie Joną 
Kybartą. Jis dabar yra indi- 
jonų rezervacijoj už instruk
torių medžio dirbinių išdroži- 
nėjimui ir įvairių pintinių py
nimui. Daugelis mano, kad in- 
dijonai labai daug patyrę 
rankdarbių gaminimui. Bet 
mūsų tautietis duoda instruk
cijas indijonams merginom ir 
vaikinam, kaip tuos gražius 
darbus padaryti. Jis dabar 
randasi Pauslon, Montana, r"'

Apie Mainierių Uniją
Šiomis dienomis įvyko Inter

national Mine and Smelter 
Workers unijos 1 lokalo val
dybos rinkimai. Prezidentu li
ko išrinktas James Byrne, vi- 
ce-prezidentu Oscar Hill, fi
nansų sekretorium Paul Fall.

Apie Vario Kasyklose 
Darbus

Vario kasyklų ir tirpyklų 
kompanijos net kitose valsti
jose garsina, kad Butte yra 
daug darbų, būk gali uždirb
ti po $15 į dieną. Bet kai 
žmogus bando gauti darbą, 
tai jis patiria, kad čia jį varo 
per karštuvą, kokio kitur ne
teko sutikti. Norintį darbą 
gauti išklausinėja nuo jo gim
tos dienos. Išeitų, kad tave 
klausia, kodėl gimei. Reika
lauja įrodyti, kur dirbai per 
paskutinius tris metus, ką vei
kei ir kuo užsiėmei. Tuos ap
klausinėjimus praveda gene
raliniam ofise. Kai jau čia už
baigia viso gyvenimo išpažintį, 
tai gauna kortą, su kuria jau 
eina į kasyklas jieškoti darbo. 
Gavus darbą gali dirbti. Nu
metęs darbą gali gauti kitoj 
kasykloj. Bet kartą atims iš 
tavęs kortą, tai jau daugiau 
negausi vario kasyklose dar
bo. Ypač persekioja veiklius 
unijistus, klasiniai susipratu
sius darbininkus.

Kompanija tiksliai garsina, 
kad čia trūksta darbininkų,

Detroit, Mich.
Apvaikščiojimas 24 metų 

Rusijos revoliucijos sukakties 
atsibuvo Convention Hall, lap
kričio 7 dieną, žydų Choras 
atidarė programą su dainomis. 
Paskui buvo perstatytas kal
bėti William Marshall, direk
toriaus pagelbininkas U. A. 
W. unijos Chrysler lok., C. I. 
O. Jis sakė, kad Amerikos ko
va tai yra prie Maskvos vartų. 
Mūsų darbas yra pagaminti 
daugiau produktų. Jis nurodė, 
kad 700,000 automobilių pra
monės darbininkų atliks savo 
pareigas.

Majoro Jeffries pasi-untinis 
tarė kelis žodžius už Rusiją.

Alexis Lebedieff sakė: Jei
gu Rusija būtų sumušta, tai 
Amerika sektų. Paskui kalbė
jo Rev. John Mills. Jis sakė, 
kad tik viena, šalis, kuri atsi
laiko prieš Hitlerį, tai Sovietų 
Rusija. Mes prieš tuos karžy
gius šiandien turime nusiimti 
kepures ir nulenkti galvas. Jie 
yra tikrieji demokratijos gynė
jai.

Buvo ir daugiau kalbėtojų, 
bet aš čia kitų neminėsiu.

Lietuvių Merginų Ensamble 
padainavo pora dainų po vado
vyste S. Smitrevičienės. 5Pro
gramoje dalyvavo Ukrainų Ba
lalaikų Orkestrą ir jaunas šo
kikas, kurie publikai labai pati
ko. Rusų I. W. O. šokikų gru
pė šoko tautiškus šokius.

Rusų grupė dėl medikalės 
pagelbos paaiškino, kaip yra 
reikalinga pagelba ten, kur 
šiandien sužeisti kareiviai karo 
frontuose. Sakė, mums čia yra 
linksma ir šilta, mes nebijome, 
kad bombos bus numestos ant 
mūsų galvų. O ten juos naikina 
bombos ir kulkos. Tai tokioj 
padėtyje mūsų broliai pr sese
rys gyvena.

Aukų -medikalei pagelbai su
rinkta $1,644.50.

K. Lakomski. 

kad uždirba didelius pinigus, 
kad turėti nedirbančių tūks
tančius, tai galima labiau 
spausti dirbančius, žinoma, 
darbininkai perskaitę skelbi
mus įvažiuoja su viltimi gauti 
darbą. Tiesa, daug kas gauna 
darbą, bet pasirodo tas dar
bas sunkus ir uždarbiai ne ka
žin kokie.

Mainos labai gilios, apie 
4,000 pėdų nuo paviršiaus. 
Oro nedaug. O čia pūvanti 
medžiai duoda karščio ir ge- 
sų. Vietomis labai šilta ir troš
ku.

Dar reikia pažymėti, kad 
seniau duodavo užtenkamai 
medžio timberiam. Dabar 
timberiavimas prastas, medžio 
negali gauti. Kartais darbinin
kai vieni nuo kitų vagia.

Kasyklose darbas nuo štu- 
kių. Pirmiau mokėdavo po 10 
centų už kubišką pėdą vario 
rūdos. Bet dabar temoka tik 
1 centą už kubišką pėdą. Dar
bas nuo kontrakto. Darbinin
kas stumiamas, kad jis kuo 
greičiausia ir kuo sunkiausia 
dirbtų.

Čia darbininkas skubina, 
storavojasi, kad daugiau pa
darytų. Paskui randa visokių 
priekabių ir tik biskį daugiau 
moka, negu nuo dienų. Rasis 
argumentas, tai dirbki nuo 
dienų. Bet neduoda taip, turi 
imti kontraktą. Jeigu nesi
stengsi ir daugiau nepadarysi, 
tai jau tu prastas darbininkas 
ir būsi paleistas. Po kelių die
nų paleidimų visai gali negau
ti darbo.

Antra, tai juo darbininkas 
daugiau pagamina rūdos, tuo 
vis jaugiau numuša jam kai
ną. Tuomet reikalauja, kad 
kiti darbininkai pigiau dirbtų. 
Dar reikia pabrėžti, kad dėl 
prasto limperiavimo, ypač 
aukštose vietose įvyksta daug 
nelaimių. Sulaužo žmonėm 
rankas, kojas, strėnas bei visai 
užmuša.

Kurie darbininkai priešinasi 
šiom žiauriom sąlygom, tai jau 
tie negeri ir darbdaviai sten
giasi tokių nusikratyti, o jei 
galima, tai apkaltina ir pade
da ant juodo listo.

Kas blogiausia, tai kad su
žeisti darbininkai turi bėdos 
su kompensacijom, žinoma, 
kompanija stengiasi, kad kuo 
mažiau būtų išmokėta kom
pensacijom.

Inšiūrins kompanijos, iš ki
tos pusės, stengiasi, kad ma
žiau mokėti sužeistiems darbi
ninkams, kurie praranda nuo 
sužeidimo galimumą , darbin
gumo.

Prie pabagos turiu pasakyti 
kelis žodžius apie uniją. At
siranda biurokratizmo ir eili
nių narių reikalų nepaisymo.

Čia žinoma darbdaviai rū

pinasi, kad į unijos viršininkus 
įeitų tokie, kurie taip rūpes
tingai nekovoja už narių rei
kalus.

Tad mes, unijos nariai, patys 
rūpinkimės lankyti lokalų su
sirinkimus ir kovoti už savo 
reikalus, už unijos reikalus.

Senas Unijistas.

Wilkes Barre, Pa.
Žinios iš Mūsų Miestelio

Kaip kitur, taip ir čia dir
bančių žmonių padėtis apgai
lėtina,—ne tik mainose dir
bančių, bet ir kitokiuose dar
buose. Tas darbininkų toks 
didelis išnaudojimas ir jųjų 
nepasitenkinimas pasirodo ta
me, kad tankiai tai vienur, 
tai kitur įvyksta streikai. Ir 
dabar čia yra streikas vienam 
iš didžiausių hotelių šiame 
mieste, tai yra Sterling Hotel, 
kur dirba arti 200 darbininkų. 
Čia tokia bloga padėtis buvo, 
kad ilgiau jau negalėjo pakęs
ti, ir likosi paskelbtas strei
kas. Darbininkai laikosi labai 
vieningai, vieta yra gerai pi
ketuojama. Darbininkai ma
to progą streiką laimėt.

A. J. Sordoni yra didžiau
sias šėrininkas šio hotelio. Sor

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; K AL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo ąukšto 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.

Te!.: EVergreen 8-9805

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

doni yra stambus kontrakto- 
rius visokių darbų, taipgi už- 
laikytojas trijų didelių hote
lių. Vienas čia, kitas Scran- 
tone, trečias Binghamton, 
N. Y. Būtų buvę gerai, kad 
visų trijų hotelių darbininkai 
būtų sykiu sustreikavę.

J. B. Carr Biscuit’s Compa
ny, tai kita išdirbystė, kur 
mokestis gana žema. Dabar 
ši keptuvė dirba 24 valandas 
į parą, nes turi valdišką už
sakymą dėl kariuomenės pa
gaminti tų keiksiukų apie 350 
tonų.

Mūsų mieste yra pasimota 
gatvekarius pamainyt busais. 
Jau daug vietų užėmė busai. 
Daug relių yra išimta iš gat
vių. Geras skaičius W.P.A. 
darbininkų dirba prie šių dar
bų. Bušų transportacija daug 
parankesnė. Busai vieni elek
tra varomi, kiti gazolinu.

čia vietos keli smeton-fašis- 
tai vaikščioja nosis nuleidę, 
|kad jųjų pageidavimai neišsi
pildo, kad pasaulinis fašizmas 
neatsiekia savo pažadėto tiks
lo užkariavime Sovietų Sąjun
gos. Ir jie mato, kad fašiz
mas turės gaut galą Sovietų 
Sąjungoje. Tai keli suėję tarp 
savęs gana liūdnai pasikalba.

Wilkesbariskis.
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New York. — Ameriki
nės radijo stoties W0R ko
respondentas Paulius Dick
son iš Berlyno pranešė, kad 
naciai taip aštriai cenzū
ruoja. jo radijo žinias, jog 
neverta jam pranešinėti 
jas. ~

SCRANTON, PA.

Dabar Stripeika turi kitą konkurentą. Jį nori pralenkt 
K. Žukauskiene, ir rimtai darbuojasi tame pasiryžime.

< Neseniai ji lankėsi “L.” ofise ir pridavė daug atnaujini
mų. Pažiūrėsime, kas bus vėliau.

P. Bokas irgi rimtai vejasi į pirmą skyrių. Jis jau 
šeštoj vietoj, ir jeigu pirmieji nepasiskubins, jis gali ir 
juos pralenkti.

V. Padgalskas prisiuntė naują skaitytoją ir žengia pir
myn punktais.

Kaip matyt, moterys nenori pasiduot. ALDLD Mote
rų 20 kp., Binghamton, N. Y., gražiai darbuojasi.

Naujų skaitytoji^ prisiuntė vajininkai: J. Simutis, Na
shua, N. H.; A. Abekas, Chicago, Ill.; P. Šlajus, Chester, 
Pa.; M. Urba, Easton, Pa.; J. Venskevičius, Cambridge, 
Mass.

Punktais pakilo: M. Klimas, Richmond Hill, N. Y.; A. 
Žemaitis, Baltimore, Md.; John Rudmanas, New Haven, 
Conn.; A. Valinčius, Pittston, Pa.; P. Šlekaitis Scranton, 
Pa.; J. Kuraitis, Brooklyn, N. Y., ir P. Beeis, Great 
Neck, N. Y.

Į vajų įstojo nauji: P. J. Martin, Pittsburgh, Pa., ir R. 
Mizara, Brooklyn, N. Y.

Ateina Padėkų Diena. Yra proga sueiti su daugeliu lie
tuvių svečiuose. Užrašykime jiems dienraštį “Laisvę.” 
Linkime vajininkams daug pasisekimo.

“L.” Administracija.

Smeton-nacių Veikimas
Daugeliui yra žinoma, kad 

čion gyvavo Lietuviškų Drau
gijų Sąryšis, kurį suorganiza
vo Petras Pestinikas keturi 
metai tam atgal.

Sąryšyj prigulėjo įvairios 
draugijos bei organizacijos, be 
skirtumo pažiūrų, ir turėjo sa
vo atstovus, kurie pagal reika
lą susirinkimo ir aptardavo 
svarbesnius reikalus, o ypa
tingai gerai pasižymėjo rengi
me ap vaikščiojimų Lietuvos 
nepriklausomybės. Buvo gali
ma tik pasidžiaugt tokiu 
Scrantono lietuvių vieningu
mu.

i

Bet štai pereitais metais bir
želio mėnesį įvyksta Lietuvoj 
perversmas ir Smetona, kuris 
smurtu užgriebė Lietuvos tei
sėtą valdžią, kur prezidentu 
buvo Dr. Grinius, bėga pas 
Hitlerį, žinoma, kad Lietuvos 
žmonės laisvai atsikvėpė ir 
kūrė—budavojo naują gyveni
mą — gyvenimą be skurdo, 
vargų, be išnaudojimo žmo
gaus žmogumi. Ir Scrantono 
pažangesni lietuviai džiaugėsi 
kartu su Lietuvos liaudimi. Bet 
ką veikė tada smeton-naciški 
lietuviškų draugijų sąryšio at
stovai? Jie degė piktumo pa
gieža prieš Sovietų Sąjungą ir 
naują Lietuvos tvarką. Jie su
šaukė slaptai visus fašistinius 
Sąryšio atstovus į susirinkimą 
nevat prezidentui nebūnant 
namie, ir padarė planus, kaip

išmėtyt pažangesnes org. bei 
draugijas iš Sąryšio, kad jiems 
nekliudytų veikt Smetonos - 
Hitlerio naudai. Jie savo tiks
lą atsiekė, Sąryšį sudrąskė ir 
pasilikę vieni, nesigėdina veikt 
organizacijų vardu. Juk vi
siems aišku, kad pažangesnės 
organizacijos prašalintos, ki
tos org. bei kliubai patys pa
sitraukė, pasiliko tik kunigas, 
graborius, diakinbosis, patri- 
jarkas bučeris, ir pečkuris, 
taip pat nekuriu pačios (kaip- 
jie sako, bobos). Na, ir šitie 
elementai veikia org. vardu. 
Kur logika?

Jie net Sąryšio vardu nuta
rė Smetoną parsitraukti ir su- 
rengt jam prakalbas Jarmyn 
viešbutyj su bankietu.

Wilkes-Barre, Pa., ir jis davė 
atsakymą, kad apsiima, tik 
nežino, kokiomis drapanomis 
rengtis. Tas padarė didelį 
galvosūkį mūsų smeton-na- 
ciams. Mat, ir jie norėtų čiud- 
niau apsirengti, bet nežino, 
kaip Smetona bus apsirengęs...

Galų gale nusprendė reng
tis su “taksydo.” Susirinkime 
pakilo juokas, o labiausia juo
kėsi kunigas. Kada pirminin
kas užklausė, ko jis taip juo
kiasi, tas atsakė, kad jis labai 
abejoja ar “taksydo” pritiks 
pairijarkui (patrijarku jie va
dina tą, kuris anais metais pa
siglemžė S.L.A. 30 kp. narių 
duokles, tik keliolika šimte
lių, ir likos pakeltas į garbės 
narius).

Svarbiausias klausimas jiems 
buvo, tai kaip sutraukt publi
ką. Nors graborius ir pasakė, 
kad jis žino du vaikus, kurie 
už pusdolerį išdalins daugybę 
plakatų, bet kunigas ir čia pa
darė pastabą: To dar negana, 
vaiko paduotas plakatas ma
žai ką reikš, ot, jei pasakys 
žodį kunigas bažnyčioj, tai 
jau kitas dalykas, kunigas tai 
ne vaiko plakatas.” Ir po to 
pasižadėjo pagarsint savo ba
žnyčioje. Bet kad jis neturi 
daug parapijonų, tai ką jo 
kalba reikš?

Nutarta kreiptis pas Romos 
lietuviškų parapijų kunigus,

kad užsakytų savo bažnyčiose 
ir tam tikslui išrinktos dvi biz- 
nierkos. Nežinia, ar Romos 
parapijų kunigai jų klausys ir 
pataikaus Hitlerio agentui ar 
ne, tą parodys ateitis.

čionais pažymėti smeton- 
nacių darbai surinkti iš jų pa
sitarimų svetainėj, bet kokius 
planus jie dar daro slaptai, 
tai sunku sužinoti. Yra spė
liojimų, kad jie net slaptai 
renka aukas Smetonai, kas 
jiems yra uždrausta, bet jie 
randa būdus ir dirba sušilę 
Hitlerio naudai, prisidengę 
demokratijos vardu.

Dalykus Patyręs.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Moterų Pažan

gos Kliubas perkėlė susirinkimus iš 
ketvirtadienio j penktadieni, lapkr. 
21 d., 7:30 v. v., 4097 Porter St. 
Kitą mėnesį bus renkama valdyba, 

* todėl prašome įsltėmyti. O šį kartą, 
užbaigus susirinkimą, bus įvairių 
žaislų. Prašome dalyvauti. K. La- 
komski. (273-275)

So. Boston, Mass.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. ruošia prakalbas, 

23 d. lapkričio. Pradžia 2:30 vai. 
po pietų. Kailiasiuvių Svet., 427 
Northampton St. Kalbės D. M. Šo- 
lomskas. mums daug naujo papasa
kos ir taipgi apie dabartinį karą ir 
koksai dabar gyvenimas Lietuvoje. 
—Kom. (273-275)

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. ruošia vakarienę, sek

madieni, lapkr. 23 d. Pradžia 4 vai. 
po pietų, Laisvės Choro Svet., 155 
Hungerford St. Vakarienės bilietas 
75c. Bilietus galite gauti pas LDS 
narius. Gausite gerą vakarienę ir 
įvairių gėrimų. — Kom. (273-275)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas į- 

vyks 19 d., lapkričio, 8 v. v. 408 
Court St. Kviečiame narius daly
vauti šiame susirinkime, nes bus 
svarbių dalykų aptarti.

A. S., Sekr. (271-273)

Extra Susirinkimas
ALDLD 2 kp. šaukia spe

cial} susirinkimą lapkričio 20 
d., 7 vai. vakare, 376 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

Draugės ir draugai! Priva
lome visi šiame susirinkime 
dalyvauti, nes turime be galo 
daug naujų dalykų apsvarsty- 

jti. Kaip žinote, dėl remontavi- 
mo namo, mes per visą rudeni
nį sezoną negalėjome laikyti 
susirinkimų. Dėl šios priežas
ties, mūs kultūrinis ir politinis 
ūkis pasiliko neapdirbtas. Tai 
nors dabar bandykime kiek iš
lyginti ir pasivyti kitas kolo
nijas.

Šiame susirinkime bus ren
kami delegatai į apskričio 
konferenciją, kuri įvyks lap
kričio 23 d., So. Bostone. Taip
gi, kurie dar nemokėjote 
duoklių už šiuos metus, pasi- 
stengkite būti susirinkime ir 
atsiteisti, kad galėtume pilną 
narių sąrašą priduoti konfe
rencijai. Kitas svarbus daly
kas, tai Centro Valdybos rin
kimas.

Dar sykį! Visos ir visi būki
me į laiką.

Kuopos Organ.

Berlin. — Naciai uždarė 
visus amerikonų radijo pra
nešimus Amerikai iš Vokie
tijos. Tai todėl, kad jie 
skundėsi, jog naciai per
daug griežtai juos cenzū
ruoja.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŽOLIŲ IR KNYGŲ

Aukso Altoriukas (Tilžės), pa
prastu apdaru .................... 60c

Ta pati knyga, Celuloido gražiu 
apdaru ............................... $1.60

Vainikėlis, maža maldų knygelė 50c 
Kantičkos, visokių giesmių kn. $1.75 
Katekizmai ir Ministrantūra .... 25c 
Gydyklos nuo Baimės Mirties—su 

daugeliu paveikslų ............. 50c
Pontsko Piloto Galas .............. 10c
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį 10c 
Kabalas arba Salamono Išmintis 15c 
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .... 50c 
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa

veikslais ..........a...................... $1.60
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pagelbos 35c 
Mikaldos Pranašavimai ............. 25c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to, su paveikslais .................. 25c
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap

rašo visokias žoles, kokios kam 
tinkamos ............................. 25c

Karvės, jų nauda ir kaip padaryti 
gerus sūrius ...................... 25c

ŽOLĖS.
Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaugotojąs nuo plaiskanų ir pra- 
žilimo 60c; Moterų mėn. rcguliarto- 
rius, 60c; Kosulio ir Kokliušo Ar
bata 60c; Kraujo Valytojas 60c;
Peršalimo ir Kataro Arbata 85c; 
Trajankės, stambių ir gerų šaknų
60c; Cukrinės Ligos (diabetes) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas,
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo
diktuoliams 85c; Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

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 BARBERĮAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Kad geriau prisigerint tam 
smurtininkui, kvietė net “Am
erican Legion”, kad būtų gar
bės sargyba ir saliutuotų jam 
einant per svetainę. Bet “Am
erican Legion” vyriausybė at
sakė : “Mes nenorim turėt rei
kalą su Hitlerio bernu.” Vie
nas smetonacis ir išsitarė, kad 
Smetona kitaip nevažiuos, jei 
nebus sudarytas komitetas iš 
20 ypatų, ir sakė, kad tokį 
komitetą “jau turim”, tai ko
kiam tikslui naudot organiza
cijų vardą? Paškudinkitės vie
ni, ir neveidmainiaukite, nes 
Scrantono didžiuma organiza
cijų nusistatę prieš Hitlerį ir 
stoja su prez. Roosevelto pro
grama ir nieko bendro neturi 
su Hitlerio pastumdėliu.

Kad paįvairint programą, 
nutarė kviesti Vasiliauską už 
dainininką. Bet tūli išsireiškė, 
kad ir p. Vasiliauskas “trep- 
nas”, nes dainuoja “Laisves” 
koncertuose. Būt gerai, kad ir 
p. Vasiliauskas pasielgtų taip, 
kaip pasielgė Scrantono “Am
erican Legion.” Pirmininku to 
vakaro užkvietė p. Lopatą iš

Patrijarkas reikalavo, kad 
Smetonai (jis vadina, prezi
dentui) būt beriamos gėlės po 
kojų, kada jis eis į svetainę. 
Bet graborius paaiškino, “kad 
gelių nors ir būt galima gaut, 
bet tokių mergaičių, kurios tą 
darbą atliktų, tai sunku gauti, 
nes tėvai nenori leist. Girdi, 
jie tvirtina, kad Smetona ne
buvo joks Lietuvos preziden
tas, nes jo niekas nerinko.

Kad graborius perdaug ne
išsiplepėtų, įsikišo kunigas, ir 
prižadėjo tą spragą užkišti. 
Mat, jam prie mergaičių leng
viau prieit, jis daug gudresnis 
už graborių.
h------------------------------------------------ m

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.
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HI-HA I NIGHTCLUB
Savininkai:

J. STANELIS IR S. RUTKAUSKAS

184 WEST 54th STREET, BAYONNE, N. J.

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

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

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

j 
' •< a A

f

LAIDOTUVIŲ i
DIREKTORIUS i

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

dernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder- | 
niškai įruošta mūsų šerme- J- 
nine. Mūsų patarnavimu ir g 
kainomis būsite patenkinti. į

• • Į
1113 Mt. Vernon Street I 

PHILADELPHIA, PA. I

Telefonas Poplar 411P r

LORIMER
ANTANAS

Brooklyn
Puikūs lietuviško 

Namų darbo kilbasai 
ir kepta paršiena

RESTAURACIJA
BARZDA, Savininkas
“Laisvės” Name417 Lorimer St.

GERIAUSIOS 
RŪŠIES 

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai 

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

ir daržovių — virtų ir žalių.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

VARPO KEPTUVĖt i

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo

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 J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavbno, sutelksime informacijas apie svorį ir kainas. 

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

VERI-THIN* DORCAS
— 15 |«w«l>, pink gold 
filled eolo, Guildfo bock

...........................$33.75
••EG, M *• ’AT. OFF. PATENT! FINDING

VERI-THIN* FOSTER — 
15 j.weli, pink or y.llow 
gold filled coio, Guildilo 
bock........... .. $33.71

ROBERT
JEWELER

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tarpo Graham ir Manhattan Avos.

Stokite j mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 
palaikys jams jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.

LIPTON



fceštas puslapis

NewYorto^/ZzWZIn m
Bacevičius Vėl Skambino 

Miesto Radiofone

Trečiadienis, Lapkr. 19/ 1941'

Laisvės Radio Bus Gražiai Paminėjo Draugiškus Santykius
Ketvirtadieniais Tarpe Amerikos ir Sovietų Sąjungos

Prašome Visus Ruoštis
| Mūsų Balių

Pirmadienį teko 
masiniam susirinkime, kurį su
šaukė American Council on 
Soviet Relations Manhattan 
Center svetainėj ant 34th St. 
New 
mas 
šių, 
garsinamas,

turėta kelios

Ji, tiesa, jau 
per šį radio 

v ištiek reta 
kartu progra- 
Petrikienė. Ji

Pereito pirmadienio vakarą 
Laisvės Radio Programoj ko
mentatorius R. Mizara davė 
išsamią sutrauką savaitės ži
nių, kurios buvo be galo svar
biomis mūsų šalies gyvenime. 
Tos žinių apžvalgos, tai pa
veikslas viso, kas dėjosi per 
savaitę. Ormanas, kaip pa
prastai, perstatė kas svarbes
nio dėjosi ir dėsis tarp vietos 
ir apylinkės lietuvių.

Programoj
naujovės: dainavo Ruth Simas, 
jaunuolė solistė, 
nepirmu kartu 
girdima, tačiau 
viešnia. Pirmu 
moj girdėta K.
kalbėjo apie lietuvių mezgėjų 
p asi d a rb a v i m ą—j a u suteik tas 
dovanas kariaujantiems prieš 
fašizmą raudonarmiečiams ir 
kvietė daugiau mezgėjų prisi
dėti darbu, o visus kitus pri
sidėti aukomis pirkimui vilnų.

Trečia naujove visiems bu
vo pranešimas, jog Laisvės 
Radio Programos perkeliamos 
iš pirmadieniu vakaro 9 va
landos j ketvirtadienių vakaro 
6:30. Aprokuota, jog taip bus 
patogiau programos pildyto- 
jam, visiems klausytojams ir 
geriau patarnaus pramogoms, 
kurios, didžiumoje, įvyksta 
gale savaitės. Klausytojams ir 
programos pildytojams nerei
kės sugaišuoti visas vakaras 
laukimui programos. Klausy
tojai programa pasinaudos lai
ke vakarienės, o programos 
pildytojai biskį pevėluos vaka
rienę, bet už tai bus visą liku
sį vakarą liuosi kitoms parei
goms.

Sekama Laisvės Radio Pro
grama bus lapkričio 27-tą, 
6:30 vai. vakaro, iš stoties 
WBYN, 1430 klcs.

Besilinksmindami Atsimena 
Rusus Kovotojus

sakyda- 
reikia 
Medi-

Praeitą sekmadienį atėjo 
pas mane Juozas Degutis ir 
padavė du doleriu, 
mas: “Priduok, kur 
šiuos pinigus—Sovietų
kalei Pagalbai.” Girdi, “vakar 
vakare, būnant Masiulio ir Ba
rono užeigoj ant Grand St., 
kalbėjome apie karą, ypač 
apie raudonarmiečių didvyriš
ką kovą prieš nacius įsiveržė
lius; taipgi apie rinkimą Ame
rikoj aukų medikamentams 
Sovietų kariams. Na, 
Bronius Menderis ir 
nas Bernotą davė po 
dolerį minėtam tikslui.’

ir štai
Marti- 
viena i-

P. š.

REIKALAVIMAI
Reikalingas pagelbininkas prie 

Superintendent, prie džianitorystės. 
Dėl darbo Sąlygų ir algos susitarsi
me asmeniškai. Klauskite: Joseph 
Kasmoch, 2765 Ocean Ave., Brook
lyn, N. Y.(273-275)

PAJIEŠK0J1MAI
Pajieškau savo sesutės Teofilės 

Samuolis. Iš Lietuvos pareina nuo 
Sakių apskr., Lukšių vals., Plinų 
kaimo. I Ameriką atvyko po pasku
tinio karo ir gyveno 
vyro 
New 
bar 
arba
Samuolis, P. O. Coleman, Alberta, 
Canada. (272-274)

Mrs. Kenerr, 
York City. Kas 
randasi prašau 
tegul pati atsišaukia.

Brooklyne. Po 
taipgi gyveno 

žino kur ji da- 
pranešti man, 

A.

PRANEŠIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Moterų Apšvietos Kliubo susirin
kimas šį mėnesį nukeliamas savaitę 
vėliau, vieton 20-tos, įvyks 
lapkričio. Valdyba. 

(272-273)

27-tą

BROOKLYN, N. Y.
Dr. Martin Luther Draugystės 

36-tas metinis balius {vyks vasario- 
Feb. 7 d., Grand Paradise Salėje, 
318 Grand St. Prašome kitų draugi
jų tą dieną nieko nerengti ir kvie
čiame dalyvauti mūsų baliuje.—Ba
liaus Komisija. (272-273)

E. New York ir Rich. Hill
Trečiadieni, 19 d. lapkričio, 8 v. 

v. Buzelio patalpoj, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Avenue, įvyks 
ALDLD 185 kp. susirinkimas. Na
riai malonėkite dalyvauti, 
me svarbių reikalų.

V. Paukštys.

nes turi-

(271-273)

mas turėsiant “operos chorą” 
ir gana žinomus kai kuriuos 
dainininkus solistus nedaug 
patarnavo sutraukti publiką.

Pasikalbėjus 
labai daugelis 
sitenkinimą ir 
to, kad didelė 
nelietuviška. Sako, itališkų 
programų galim pasiklausyti 
atsisukę bile kurią radio pro
gramą, nereikia nei koncertan 
eiti ir įžangą mokėti.

Pereito šeštadienio popieti 
vėl teko girdėti prof. Vytau
tą Bacevičių skambinant per 

■miestavą radio stotį WNYC, 
830 k les., iš Miesto Sales. Tai 
jau antru kartu jisai buvo 
New Yorko miesto radio sve
čiu artistu ir turįs pakvietimų 
daugiau skambinti. Skambini
mas išėjo puikiai, kaip visa
da. Skambino savo, Rachmani- 
novo 
25 
1

su dalyviais, 
išsireiškė nepa- 
programa del- 
jos dalis buvo 

Sako,

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo, didžiulės 1-mos kuopos 
metinis balius įvyks jau šį 
sekmadienį, lapkričio 23 d., 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Pradžia 
6 vai. vakare.

dalyvauti! vietinę propaganda, jie veda 
I prohitlerinę propaganda. Kas 
šiandien kovoja prieš Sovietų 
Sąjungą, apie ją meluodamas 
ir ją plūsdamas, tas kovoja 
prieš Ameriką, yra išdavikas, 
Amerikos ir visos žmonijos 
priešas.

Labai jautrią ir entuziastiš
ką prakalbą pasakė iš Jung
tinių Valstijų Laivyno žmogus, 
Lt. Commander Charles S. See
ly. Jis kalbėjo iš militariško 
taškaregio ir nurodė, kad So
vietų Sąjunga, Anglija ir Am
erika suvienytomis spėkomis 
suplieks kruvinąjį nacizmą. 
Jis pasmerkė visus šmeižikus 
Sovietų Sąjungos. Jis užgyrė 
Roosevelto politiką remti So
vietus.

Taipgi kalbėjo labai nuosa
kiai ir išsamiai Dr. Arthur 
Pope. O nepaprastą entuziaz
mą publikoje sukėlė ponia J. 
E. Davies, žmona 
Amerikos ambasadoriaus So
vietų Sąjungoje. Dar kalbėjo 
gerai žinomas veikėjas Cor
liss Lamont, senas Sovietų Są
jungos prietelius. Rep.

buvo vie- 
istoriniu

sekreto-

Yorke. Tiesa, susirinki- 
nebuvo vienas iš didžiau- 
nes labai mažai tebuvo 

tačiau visais ki
tais atžvilgiais susirinkimas 
buvo labai naudingas. Jis bu
vo suruoštas atžymėjimui as
tuonių metų sukakties nuo to 
laiko, kaip prezidentas Roose- 
veltas oficialiai pripažino So
vietų Sąjungą, užmezgė diplo
matiškus ryšius. Tai 
nas iš svarbiausių 
įvykių.

Minėtos Tarybos
rium yra labai gabus ir drą
sus vyras Dr. Thomas L. Har
ris, buvęs protestonišku minis- 
teriu. Tarybai pirmininkauja 
Dr. Sigerist. Abudu pasakė 
karštas, nuoširdžias prakalbas 
už teikimą visokios pagalbos 
Sovietų Sąjungai. Dr. Harris 
ypatingai storai pabrėždamas 
pasakė, kad tie, kurie šian
dien Amerikoje veda anti-so-

Kas Dalyvaus Veikale 
“Pavogias Kūdikis”?

J. STANKAITIENĖ,
Ji vaidins Rožės, žvejo se
sers rolėje. Ji vaidinusi per ei
lę metų; vaidindama gyvena 
savo rolėse.

Dramoje, “Pavogtas 
kis”, dalyvauja 
šieji Lietuvių 
vaidylos, kai 
vaidinime per

Mylintieji 
mink it, kad '
kis” drama bus 
nedėlioję, 30 
(November), 
Hall, 261-67

Kūdi- 
visi žymiau- 

Liaudies Teatro 
kurie dalyvaują 
ilgus metus, 
vaidinimus atsi- 
‘Pavogtas Kūdi- 

suvaidinta:
dieną lapkričio 
New National 

Driggs Ave., 
Brooklyne.

Pradžia vaidinimo 5 vai. va
kare. Po vaidinimui šokiai. 

Mylintis Artistus.

Liuosnorių Armija Padėjo 
Išrinkt Cacchion?

rin- 
ne- 
Ca-

Carl Vedro, Cacchionės 
kimų kampanijos vedėjas, 
dvejodamas pareiškė, jog 
cchione išrinktas dėka tūks
tančiams komunistų ir simpa- 
tikų darbuotojų, kurie ėjo na
mai nuo namų skambindami 
durų varpelius ir informuoda
mi piliečius, kas yra Cacchio- 
ne, kokia jo programa, ir 
skleisdami priešfašistinę lite
ratūrą.

Komunistų kampanijos liuos- 
noriai darbuotojai, sako Ved
ro, nebuvo armija politinių 
priesagų-laukiančių ką nors 
gauti, jeigu “jų žmogus” tap
tų išrinktu, ar žmonės, ku
rie dirba už tiek ar tiek per 
dieną. Neigi buvo žmonės, ku
rių miestavi darbai priklauso 
nuo politinės organizacijoš. 
Tai buvo žmonės turintieji ug
ningą pasišventimą tikslui ir 
degantį norą sukriušinti hitle
rizmą. Tai dėlto jie dienomis 
ir naktimis darbavosi už per
galę. L. K. N.

buvusio

Atsišaukė Aukų Moky 
tojų Gynimui

Charles J. Hendley, Moky
tojų linijos prezidentas, iš
siuntinėjo dešimčiai tūkstančių 
New Yorko miesto mokytojų 
laiškus, kuriuose jie raginami 
paaukoti mokytojų gynimo 
fondui, kad galėtų Morris 
Schappes bylą perkelti Ape- 
Įiacinėn Divizijon. Pareiškime 
sako, jog “Morris Schappes 
byla yra byla kiekvieno moky
tojo, kuris drįsta mokinti tie
sos, kaip jis ją mato.”

Ona Kubilius Dainuos 
Operoj “Rigoletto”

pa-Laisviečiams jau gerai 
žįstama dainininkė Ona Kubi
lius dainuos Magdalenos rolėj 
pask ii bustoj Verdi’o 4 aktų 
operoj “Rigoletto” šio šešta
dienio vakarą, 8:30, Brookly- 
no Academy of Music. Persta
tymui vadovauja Alfredo Sal- 
maggi, Grand Operos artisti- 
kos direktorius.

Garsi Dainininkė Dainuos 
Medikališkos Pagalbos 
Programoj Gruod. 7-tą

Rusijai Medikališkos Pagal
bos Komiteto rengiamame 
koncerte-mitinge gruodžio 7- 
tos popietį, Manhattan Center, 
New Yorke, tarp kitų žymių 
programos pildytojų — kalbė
tojų ir artistų—dainuos Nina 
Tarasova, tarptautiniai garsi 
dainininkė, pastaraisiais lai
kais dainavus Pietų Amerikoj, 
Bar Harbor, Newport, South- 
hamptone ir kitur. Taipgi 
grieš Jaša Herzog, žymus ser
bas smuikininkas, neseniai pri
buvęs iš Europos, ir dainuos 
Suvienytas Rusų Choras, pui
kiai pasirodęs neseniai įvyku
siame Madison Square Gar
den mitinge, suruoštam Rusi
jos Karo Pagalbai.

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

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

Kada kalbame apie kuopų 
pramogas, nevienam atrodo, 
būk tai būsiąs nedidelės gru
pelės reikalas. Tačiau ne taip 

apieyra, kada eina kalba 
1-mą kuopą, kuri yra didžiau
sia iš visų organizacijų kuopų 
didžiajame New Yorke ir di
desnė už daugelį vietinių 
draugijų ir kliubų. čia atsilan
kius nuobodžiauti neteks, smtv- 
giai praleisite laiką su skait
lingais LDS nariais ir jų drau
gais. Bus gerų vaišių, šokiams 
grieš Geo. Kazakevičiaus 
kestra. Įžanga tik 40c.

MIRĖ

:05

ir kitų kūrinius, užėmė 
minučių laikotarpį nuo 
iki 1:30. K-s.

“N. Gadynes” Koncertas
Buvo Biednokas

“Naujosios Gadynės” kon
certas, įvykęs lapkričio 16-tą, 
nors buvo išsikraustęs iš di
desnės Labor Lyceum salės į 
mažesnę Amalgamcitų Unijos 
salę, tačiau ir šios tik apie 
trečdalį užpildė. Net garsini-

Or- Dainų - Ciano 
KONCERTAS

Lapkričio 16 d. draugės S. 
Petkienės sūnus George, Jr., 
seniau gyvenęs Great Neck, 
L. L, o dabar Brooklyne, susi
tuokė su Magdalena Vanagai
te iš Great Neck, L. L šliūbą 
ėmė laisvą. Abiejų jaunuolių 
tėvai yra laisvi, tad ir vaikus 
išauklėjo laisvai.

Aš nuo savęs linkiu jaunai 
Į porai gero pasisekimo jų šei-

Pasirodo, susibroliavimas suimyniniame gyvenime.
hitlerininkais ir užsispyręs , Jų Draugė A. R.
niekinimas kovojančių prieš J--------- ------------------ T*-----“----
hitlerizmą, tai hitlerininkų t Skelbkites savo bizn| dicn- 
prietelkai “Naujai Gadynei” 
neina sveikatom Sunku bus ir 
Hitleriui pasitarnauti, kada 
kišeniuose ims švilpti vėjai.

Dalyvis iš Prievartos.

raštyj “Laisvėje.”

“LAISVĖS”

N. Y. Daktaras Įkaitintas 
Žmonos Užmušime

Adolfas Belackis, 51 m. 
žiaus, mirė lapkričio 17 
savo namuose, 57-43—64 
Maspethe.

La i d o j am as p e n k ta d i e n įi, 
lapkričio 21 d., šv. Jono ka
pinėse. Laidotuves aptarnauja 
grab. Valantiejaus laidotuvių 
biuras, 54-41—72 St., Maspe
the. Platesnių informacijų šau
kite NEwtown 9-4464.

Liko nuliūdime žmona Ane
lė, sūnūs Adolfaš, Jr., Vincas 
ir Juozukas, duktė Amelia, se^ 
šutė Elena Kavaliauskienė, te
ta Marijona Glebus, gyvenanti 
Massachusetts, ir daug kimi- 
nių.

Velionis buvo šv. 
draugijos narys per 
Kilęs Dauguose, 
Amerikoje išgyveno 
metus.

am-

St,

Vincento
20 metų.
Vilnijoj.
per 29

Anele Skujienė, 48 m., gy
venusi 487 Onderdonk Avė., 
Ridgewood, N. Y., mirė sek
madienį, lapkričio 16 d. Pa
šarvota grab. Shalins-Šalinsko 
koplyčioje, 84—02 Jamaica 
Ave., prie pat Forest Park
way stoties. Laidojama 
dienį, lapkričio 19 d. 
Jono kapinėse.

Liko vyras Steponas,
terys Frances Skujutė, Ma
rion Vogt, žentas Jonas, Ane
lė Stehle, žentas Edward ir 
du broliai Lietuvoje. Laidotu
ves aptarnauja grab. Shalins- 
Šalinskas.

trečia-
Švento

3 duk-

Queens apskrityje 90,000 
šeimų pasinaudojo mėlynomis 
maisto stampomis. Jos gavo 
$1,973,371 vertes produktų. 
Stampos ten įvesta ..su kovo 
1-ma.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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

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

Tel. Glenmore 5-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

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

ALDONA KI.IMAITB,
Sopranas

. ALDONA ŽILINSKAITĖ, 
Pianistė

Įvyks Penktadienį

Lapkričio 28 November
RIDGEWOOD

MASONIC TEMPLE
Bushwick ir Gates Avės., 

(Gates Ave. Stoties)
BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 8:00 vai. vak.

Įžanga 75c ({skaitant taksus).

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

F. W. Shalins
(SIIALINSKAS) ®

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam
’ ,v>

garbingas 

$150 
suteikiam

laidotuvei

nemoka- 
rriiesto.

Koplyčias
mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

Dr. Fredrick Arthur (Ter
ry) Torrance, paskilbęs antro
pologinių ekspedicijų vadas, 
tapo formaliai įkaitintas už
mušime savo žmonos, turtin
gos 72 metų našlės iš Michi
gan, kurią tik prieš tris savai
tes jis buvo vedęs. Iš karto 
buvo paskelbta, kad ji 
mušta auto nelaimėje 
dviem važinėjant medaus 
nešiu po Meksiką.

uz- 
j ie- 
me-

Trečiadienį tikimasi naujo 
laikraščių pardavinėtojų strei
ko.

KONFERENCIJA

BANKIETAS
Visų “Laisvės” bendrovės 

dalininkų prašome įsitėmyti 
kad “Laisvės” konferencija 
įvyks vasario 1 d., 1942 m., 
prasidės 10 vai. ryte, bus 
Grand Paradise didžiojoje 
salėje.

Po konferencijos bus ban- 
kietas toje pačioje vietoje.

Kiekvienas dali ninkas, 
kiekvienas “Laisvės” rėmė
jas ir patrijotas turi daly
vauti konferencijoje ir ban- 
kiete, vasario (Feb.) 1 d., 
Grand Paradise didžiojoje 
salėje, 318 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Sumner-Hart Liquor Store
132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

M
l MM,! D į 'į.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

Telefonas EVergreen 8-7047.

PRISTATOME Į NAMUS.

Lie. No. L1030

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išredymą

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus BrooklyneF Štai

I adresas;

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

TeL Ev. 4-8688
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