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Man atrodo, kad įvykių ei
ga turės pakeisti net mūsų ka
talikiškos srovės atsinešimą į 
šį karą.

Viena, išsisems melų šalti
niai apie Lietuvą, nusibos kar
toti nesąmones apie nebuvusį 
“bolševikų terorą“ Lietuvoje, 
niekas nebetikės tos srovės 
spaudos ir vadų išmislams.

Antra, jei ne visi, tai gera 
dalis net tos srovės vadovybės 

ilgainiui įsitikins, kad naciz- 
mas-fašizmas yra pavietrė, 
kad ta viltis, jog naciai “iš
laisvins“ Lietuvą, buvo baisus 
savęs apsigaudinėjimas.

Trečia, Jungtinės Valstijos 
vis smarkiau ir giliau traukia
si į karą prieš hitlerinę Vo
kietiją. Čia, taip sakant, “ant 
tvoros tupėti“ nebebus galima. 
Kiekvienam reikės aiškiai ir 
griežtai pasisakyti.
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PABLOGĖJO SOVIETAM PADĖTIS TRIJUOSE FRONTUOSE

Katalikų srovė negalės už
imti “penktosios kolonos“ po
zicijos. Milžiniška dauguma 
tos srovės žmonių, kaip ir 
abelnai lietuvių, nori būti, yra 
ir pasiliks ištikimais Jungti
nėms Valstijoms.

Gi šiame kare, su dabarti
niu Anglijos ir Amerikos nu
sistatymu, negali pasilikti išti
kimu Amerikai nei vienas, ku
ris niekins, plūs ir puls So
vietų Sąjungą ir priešinsis rė
mimui jos prieš hitlerinę Vo
kietiją.

Šį karą laimės suvienytomis 
spėkomis Sovietų Sąjunga, 
Anglija ir Jungtinės Valstijos, 
arba karas bus pralaimėtas. 
Tai yra neginčijama tiesa.

Panašiai, man atrodo, turės 
nusiteikti ir kitos lietuvių sro
vės šio karo eigoje.

Taigi, yra pamato 1r jau 
laikas garsiai ir plačiai kalbėti 
apie bendrą lietuvių veiklą. 
Tokiai bendrai veiklai, tokiam 
bendram frontui, platforma 
turėtų susidėti iš dviejų punk
tų : Rėmimas Amerikos, Ang
lijos ir Sovietų Sąjungos ka
ro prieš hitlerinę Vokietiją ir 
priėmimas prezidento Roose- 
velto ir Churchillio garsiųjų 
“aštuonių punktų.“

Akivaizdoje to, kas viršuje 
pasakyta, So. Bostono “Darbi
ninkas“ (spalių 31 d.) klausi
mą stato visai klaidingai. Jis 
sako: “Gelbėti Sovietiją tai 
stiprinti komunizmą.” Ir, ži
noma, daro išvadą, kad nerei
kia remti Sovietų Sąjungą 
prieš hitlerinę Vokietiją.

Šiame kare pamatinis klau
simas nėra gelbėjimas komu
nizmo, ar socializmo. Klausi
mas yra sutriuškinti nacizmą 
ir išgelbėti žmones ir tautas 
nuo naciško barbarizmo.

štai kodėl žmonės, kurie pa
matiniai ir griežčiausiai prie
šingi komunizmui, socializmui, 
sovetinei santvarkai, nuošir
džiai pritaria Sovietų Sąjun
gos, Anglijos ir Amerikos 
bendram frontui ir stoja už 
pilniausį rėmimą Sovietų Są
jungos karo prieš hitlerinę 
Vokietiją. Tokių žmonių yra 
be galo daug.

Rooseveltas ir Churchill nė
ra jokie komunizmo ar sovie
tizmo šalininkai. Tai žino vi
sas svietas. O vienok matote 
jų nusistatymą.

Tai kodėl lietuviuose komu
nizmo klausimas turėtų būti 
pamatu atsinešimo linkui šio 
karo arba rėmimo Sovietų Są
jungos vedamo karo? kodėl? 
Kodėl katalikų srovė turėtų 
savo poziciją komunizmo klau
simu daryti pamatu savo nu
sistatymo šiuo karo plausimu?

Ryšyje su tuo, labai įdomų 
pareiškimą išleido Cincinnati

(Tąsa 5-me pusi.)

Naciai Gręsia Rostovui, 
Krimui ir Maskvai

London. — Vokiečiai ne
oficialiai praneša, kad jie 
užėmę Volokolamsko mies
tą, apie 60 mylių į šiaurių 
vakarus nuo Maskvos. Dar 
tęsiasi didžiuliai mūšiai Vo
lokolamsko apylinkėj. Vo
kiečiai įžengė į Tūlą, amu
nicijos fabrikų miestą, 110 
mylių Į pietus nuo Maskvos.

Sovietai vis atsilaiko Ka
linino apylinkėj, apie 100 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Maskvos.

“Raudonoji žvaigždė,” 
Sovietų Armijos laikraštis, 
rašo, kad gręsia pavojus 
Christiakovo srityj: “Mūsų 
kariuomenė atkakliai gina 
kiekvieną coli žemės. Kai 
kurie miesteliai toj apygar
doj daugelį kartų perėjo iš 
vienu ranku į antras ir vėl 
atgal, per įtužusios kauty
nes.”

PAVOJINGA PADĖTIS 
KRIMO FRONTE

“Sovietų padėtis Krime 
labai sunki ir pavojinga,” 
kaip paduoda valdiška žinių 
agentūra: “Nors mūsų ka
riuomenė ryžtai ginasi, bet 
naciai pralaužia vis plates
nę spragą mūsų apsigynimo 
pozicijose, ir priešas prasi- 
briovė kelis kilometrus pir
myn.”

Berlin. — Vokiečių ko
manda praneša, kad jie 
pralaužę stipriai aptvirtin- 
tas Sovietų sritis į vakarus 
nuo Volchovo, kuris randa
si už apie 75 myliu i pietus 
nuo Leningrado. Sako, na
ciai užgrobę 533 sovietinius 
fortukus ir lauko aptvirti- 
nimus tame plote.

Aplink Leningradą tęsia
si mūšiai. Vokiečiai teigia, 
kad jie atmetę atgal rau
donarmiečius, kurie karto
tinai mėgino prasimušt per 
nacių apsupimo linijas ir 
persikelt per Nevos upę iš 
rytinio šono į vakarinį.

London. — Anglijos radi
jas pareiškė, kad Sovietai, 
matyt, sulaikė vokiečius ir 
rumunus Krime už 25 my
lių į pietus nuo Perekopo.

Maskva. — Sovietai pri
pažįsta, kad naciai įsilaužė 
į dalį Tūlos miesto.

------------------ z

“Lasvės” Radio Pro
gramos Klausytojams
Šį pirmadienį, lapkričio 3 

d., Laisvės Radijo Progra
ma (WBYN, 1430 k.) bus 
girdima 10:15 vai. vakare. 
Ji tapo perkelta ne dėl nuo 
mūs priklausomų priežas
čių, — dėl rinkiminės kam
panijos. Kitais pirmadie
niais ši programa ir vėl bus 
girdima 9 vai. vakare kain 
iki šiol. Prašome įsitėmyti.

Chungking, Chinija. — 
Chinai išmušė japonus iš 
Chengchow ir užėmė tą 
miestą.

Vokiečiai Pasivarė
Pirmyn Krime ir

Apgulė Tūlą
Sovietai Iškrausto Fabriku Mašineriją iš Rostovo; Raudon

armiečiai ir Darbininkai Įnirtusiai Gina Tūlą
Maskva. — Sovietai pra

neša, kad vokiečiai pralau
žė išlaukinius apsigynimus 
Tūlos, 200,000 gyventojų 
miesto, stovinčio už 110 my
lių į pietus nuo Maskvos. 
Sovietų vyriausybė paskel
bė Tūloje griežtą apgulos 
stovį. Miestą gina ne tik 
Raudonosios Armijos karei
viai, bet ir desėtkai ant de- 
sėtkų tūkstančių darbinin
kų. — Tula yra svarbus fa
brikų centras prie geležin
kelio ir vieškelio.

(Vokiečiai skelbia, kad 
jie apsupę Tūlą jau visomis 
pusėmis.)

Kruviniausi mūšiai šėlsta 
Tūlos priemiesčiuose. So
vietų artilerija ir kulka- 
svaidžiai be paliovos pila to
kią audringą ugnį į priešą, 
kad vokiečių eilės ten jau 
pradeda silpnėti.

Vokiečių atakos prieš 
Rostovą, vadinamą vartais 
į Kaukazą, tapo sulaikytos, 
kaip sako Lozovskis, Sovie
tų . užsienių reikalų vice-ko- 
misaras. Labai daug karei
vių žuvo iš vienos ir antros 
pusės.

Naciai Sako, kad Jie Sovietą Lakūnai Naiki- 
“Vejąsi” Sovietus Do- 
neco Srityj ir Krime
Berlin. — Naciai skelbia, 

kad jų orlaiviai ir pėstinin
kai “karštai vejąsi” sovie
tinę kariuomenę besitrau
kiančią atgal Krimo pusiau- 
salyje ir Doneco upės srity
je. Sako, kad jie keliose 
vietose persigrūmę per vir
šutinę tėkmę tos upės iš va
karų į rytų pusę.

Krime naciai, matomai, 
pirmiausiai varysis linkui 
didžiosios Sevastopolio prie
plaukos.

Vokiečiai teigia, kad jų 
orlaiviai į rytus nuo Krimo 
nuskandinę penkis preki
nius Sovietų laivus, „ viso 
13,000 tonų įtalpos.

Jau keturios dienos, kai 
naciai paskelbė, kad jie sto
vį tik 10 mylių nuo Rosto
vo.

Apart vokiečių, veikia ir 
šimtai tūkstančių rumunų, 
vengrų ir italų prieš Sovie
tus frontuose Doneco ir 
Krimo.

Naciai tvirtina, kad jie 
galutinai užėmę miestą Ka
lininą, 100 mylių į šiaurių 
vakarus nuo Maskvos; o jų 
orlaiviai bombomis suardę 
kelias Maskvos geležinkelių 
stotis ir užkūrę didelius 
gaisrus arti Kremliaus.

ORAS. — Giedra ir vė
siau.

(Londono radijas, ta
čiau, praneša, jog Sovietai 
jau iškraustė fabrikų maši
neriją ir daugelį darbininkų 
iš Rostovo, perkeldami juos 
toliau |.k rytus nuo Dono 
upės.)

Naciai Ubo Perekopo su 
galingomis jėgomis .pasiva
rė gilyn į Krimo pūsiauša- 
lį, tarp Juodosios ir Azovo 
Jūrų. Sovietai dabar ten gi
nasi iš naujų pozicijų.

Maskvos fronte Sovietai 
atmušė vokiečių bandymus 
pereit upes Oką ir Narą; 
kontr-atakavo vokiečius Mo
žaisko srityje, 60 mylių į 
vakarus nuo Maskvos, ir at
metė juos penkias iki septy
nių mylių atgal. Tebeverda 
kautynės dėl Volokolamsko, 
60 mylių į šiaurių vakarus 
nuo Maskvos. Per tris die
nas Volokolamskas tris kar
tus perėjo iš vienų rankų į 
kitas ir atgal.

Mūšiuose dėl Kalinino, 
100 mylių į šiaurius nuo 
Maskvos, naciai metė ir pul
kus rumunų, vengrų ir aus
trų atsarginių kareivių 
prieš Sovietus.

no Mašiną ir Metalo 
Fabrikus Berlyne

Maskva-. — Sovietų žinių 
agentūra Tass teigia, kad 
Sovietų orlaiviai' vėl bom
bardavo Berlyną, sukėlė di
džius gaisrus ir eksplozijas 
ir taip sužalojo fabrikus 
metalo ir mašinų tame 
mieste. Paskui sovietiniai 
lakūnai pasėjo ir daug la
pelių Berlyne, su atsišauki
mais vokiečių kalba.

Visi Sovietų orlaiviai 
sveiki sugrįžo namo.

Kas Atsitiko su 70 “Re
uben James” Jūreiviy?

Washington. — Tapo iš
gelbėta 44 jūreiviai ameri
kinio » naikintuvo “Reuben 
James,” kurį nuskandino 
nacių submarinas.- Bet dar 
nežinoma, kas atsitiko su 
70 kitų jo jūreivių ir 7 ofi- 
cieriais.

SOVIETAI REIKALAUJA 
ANGLIJOS PASKELBT 

KARĄ SUOMIJAI
London. — Tarp užsienių 

diplomatų pasklido gandai 
Londone, kad Sovietai rei
kalauja Anglijos paskelbt 
karą ir prieš Suomiją (Fin- 
liandiją), Rumuniją ir Ven
griją, nes šie trys kraštai 
kariauja išvien su Hitleriu 
prieš Sovietų Respubliką, 
kuri yra Anglijos sąjungi
ninkė.

| Leningradas dar Nėra 
Visai Apsuptas

BERLIN. — Nacių valdi
ninkai pripažįsta, jog vo
kiečiai dar nėra visai ap
supę Leningrado. Jie spalių 
31 d. sakė: “Bolševikai ypač 
smarkiai veikia, kad apgint 
mažą ruožtą žemės tarp Le
ningrado ir Ladogos eže
ro.” kaip praneša Associa
ted Press, amerikiečių žinių 
agentūra. Tai tuom ruožtu 
Leningradas vis dar susi
siekia su visa Sovietija ir 
gauna reikmenų ir pastip
rinimų prieš vokiečius.

Vokiečiai praneša, kad jų 
orlaiviai suardę vieną tiltą 
ir apdaužę 17 sovietinių 
traukinių j rytus nuo Le
ningrado.

Augią Ministeris Sako, 
Naciai Jau Pradėjo 
Karą Prieš Ameriką
London. — Anglijos mi- 

nisterio lordo Beaverbrook 
laikraštis “Evening Stand
ard” redakciniame straips
nyje rašo, kad vokiečių sub- 
marinui nuskandinus Ame
rikos naikintuvą “Reuben 
James,” tuomi Hitleris jau 
veiksmais paskelbė karą 
Jungtinėms Valstijoms.

Angly Kunigaikštis Pa
taria Susidraugaut su

Hitleriu
London. — Anglas kuni

gaikštis Bedford rašo laik
raštyje “Peace News” (Tai
kos Žinios), kad Anglijos 
valdžia, girdi, pasielgė “ne
protingai ir neteisingai, kad 
ji susipyko su Hitleriu pir
ma, negu išbandė išmintin
gą, praktišką, tikrą drau
giškumą su Hitleriu.”

, Žmonės prikabinėjo pa
juokiančių Bedfordą plaka
tų ant jo senuolio statulos 
ir ją pačią geltonai nutep- 
liojo. 

i

Per Ketvertą Mėnesiy 
Naciai Nužudė 1,082
Berlin. — Nuo birželio 22 

ligšiol nariai sušaudė ir pa
korė bent 1,082 neklusnius 
jiem žmones įvairiuose vo
kiečių užimtuose kraštuose: 
Jugoslavijoj, Lenkijoj, 
Francijoj ir kitur. Vien Ju
goslavijoj jie nužudė 599 
žmones už priešingumą na
ciams darbais ar žodžiais.

Be to, naciai daugelį su
šaudė bei pakorė, nepa
skelbdami tikro jų skai
čiaus.

ANTRAS JUGOSLAVIJOS 
KARAS

London. — Jugoslavijos 
valdžia trėmime Anglijoj 
sakė, kad 80,000 jugoslavų 
partizanų, vadovaujami 
tautinių oficierių, veda an
trąjį karą prieš nacius.

Nuskandinimas Ame
rikos Naikintuvo Ke
lia Ūpą prieš Nacius

Senatorius Norris Jau Taip Pat Stoja už Griežtą 
Pakeitimą Amerikos Bepusiškumo Įstatymo

Washington. — Kad vo
kiečių submarinas ’ nuskan
dino karinį Amerikos lai
vą naikintuvą “Reuben Ja
mes,” dėl to labiau pakilo 
karinis ūpas Jungtinių Val
stijų kongrese prieš nacius.

D e m o k ratas senatorius 
W. Lee O’Daniel ragino se
natą vienbalsiai užgirti val
diškus sumanymus, kurie 
reikalauja taip pataisyt A- 
merikos bepusiškumo (neu
tralumo) įstatymą, kad ga
lima būtų apginkluoti pre
kinius Amerikos laivus ir 
siųst juos, kur tik reikia, 
nepaisant vadinamų kari
nių vandenų.

Nepriklausomas senator. 
G. W. Norris iki šiol prie
šinosi siuntimui prekinių 
šios šalies laivų j- tokius 
vandenis, kurie pažymėti 
kaipo kariniai. Bet dabar, 
naciams nuskandinus ame
rikinį naikintuvą “Reuben 
James,” jis taipgi remia šį 
sumanymą. O jis yra įta-
kingas senatorius. nuskandinimas karinio Am-

Jeigu Amerika nepaisytų erikos laivo ‘Reuben James’ 
tariamų karinių vandenų,dar nepakeičia Amerikos 
tai galėtų plačiau ir grei- politikos .linkui Vokietijos.

Hitleriečiai Teigia, Kad 
Jie Turėję Teisę Nu
skandini “R. James’ą”

Berlin. — Valdiški naciai 
sako, kad “jeigu” jų sub
marinas ir nuskandino A- 
merikos naikintuvą '“Reu
ben James,” tai, girdi, tu
rėjo pilną teisę taip pada
ryt. Nes “Reuben James” 
lydėjo prekinius Anglijos 
laivus.

Vienas nacių vyriausybės 
atstovas pareiškė: “Aš tik
rai džiaugiuos, kad mūsų 
submarinas nuskandino a- 
merikinį naikintuvą, o ne 
naikintuvas — mūsų sub
marine Amerikiniai naikin
tuvai neturi jokio biznio 
pasirodyt kariniuose vande
nyse.”

Hitlerininkai teigia, kad 
tas naikintuvas, lydėdamas 
Anglijos laivus, sulaužęs 
tarptautinius įstatymus.

Jie taipgi primena, kad 
jis nuskandintas nakties 
laiku, kada negalima buvo 
pažint, ar tai Anglijos ar 
Amerikos naikintuvas. Be 
to, naciai sako, jog pirmiau 
amerik. naikintuvai “Gre
er” ir Kearny” tamsoje laL 
dė gilumos bombas, taiky
dami į vokiečių submari- 
nūs: “Tai aišku, kad joks 
mūsų submarinas nelauks, 
Lad pamatyt, ar ji užpuola 
Anglijos ar Amerikos kari
nis laivas, bet tuojau gin
sis.”

čiau paremt karo reikmeni
mis tuos kraštus, kurie ko- • 
voja prieš fašistų valstybes.

Amerikos prekinių laivų 
ginklavimą ir siuntimą bi
le kur remia jau 46 sena
toriai. Prieš tai išstoja 31- 
nas -senatorius. Vienas pa
starųjų, sen. Aiken iš Ver- 
monto šaukė, kad preziden
tas Rooseveltas esąs “as
meniškai kaltas” už jūrei
vius žuvusius su amerikiniu 
naikintuvu “Reuben Ja
mes.” Pasak Aikeno, tai pre
zidentas neturėjęs teisės 
kariniais laivais lydėt pre
kinius laivus su kroviniais 
Anglijai ar kitom šalim ka- 
riaujančiom prieš Hitlerį ir 
Mussolinį. O nacių subma
rinas torpedavo ir nuskan
dino “Reuben James” bely-. 
dint jam tokius laivus.
ROOSEVELT SAKO, PQ- 
LITIKA LINKUI NAClŲ 

TEBĖRA TA PATI
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas pareiškė, kad

Teismas prieš Prakišu- 
sius Karą Francijos 

Valdovus
Vichy, Franci j a. — Val

džia Francijos nepriklau
somos dalies pradės nuo 
1942 m. sausio 15 d. teismą 
prieš buvusį vyriausią fran- 
cūzų armijų komandierių 
gen. M. G. Gameline prieš 
buvusius ministerius pirmi-* 
ninkus Leoną Blumą ir Ed. 
Daladierą ir prieš buvusį 
teisdarystės ministerį J. 
Barthelemy. Jie yra įkai
tinti, kad įvilko Franciją į 
karą prieš Vokietiją ir pra
kišo.

Prieš kaltinamuosius bus 
pastatyta 650 liudytojų. 
Kaltinimai prieš juos sura
šyti visame šimte tūkstan
čių mašinuotų (taipraite- 
riuotų) puslapių.

Nacių Submarinai Nuskan- | 
dinę 6 Prekybos Laivus ir

Naikintuvą p
Vokiečių komanda prane

šė, jog per kelias paskuti
nes dienas jų submarinai 
nuskandinę dar šešis preki
nius anglų laivus, viso 27,- 
000 tonų įtalpos; vieną nai
kintuvą, du karinius sargy
bos laivukus ir sunkiai su- 
žeidę vieną torpedlaivį. — 
Suprantama, jog čia mini
mas naikintuvas buvo “Re
uben James.” * ; :
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Lietuviai, Veikime Prieš 
Hitlerizmą!

Barbariškas Vokietijos fašistų užpuo
limas ant Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
įvyko tuo laiku, kada Amerikoj lietu
vių tarpe ėjo ginčai dėl esamos padėties 
Lietuvoj. Kairioji sriovė džiaugėsi Lie
tuvoj naujos tarybinės tvarkos atsieki- 
mais, tuo kartu, kada kita spauda, taip 
pat turinti daug Įtakos darbo žmonių 
eilėse, buvo tai santvarkai priešinga. Na
tūralu, kad tas Vokietijos fašistų užpuo
limas iššaukė skirtingą atsinešimą lin
kui karo padėties Lietuvoj. Dalis lietu
vių spaudos džiaugėsi, nes jau nuo pir
miau reiškė norus, kad Hitleris užpultų 
Sovietus ir paimtų Lietuvą. Toji spauda 
laukė iš Hitlerio, kad jis leis lietuviams 
sudaryti valdžią, kad Lietuva bus pana
ši į Norvegiją. Bet gyvenimas parodė ką 
kitą. Vokietijos fašistai siekdami pa
vergti visą svietą, laikydami kitas tautas 
žemesniais, prastesniais sutvėrimais, sie
kia galutinai viešpatauti Lietuvoj. Jie 
ne tik neleidžia tiems viešpatauti, kurie 
turėjo tas viltis, bet net Lietuvos var
dą panaikino, miestus vokiškais vardais 
apkrikštino, iš Lietuvos reikalauja dau
giau maisto, pieno,’ mėsos, bųlvitį, vis la
biau ir labiau pavergia seną mdsų tėvy
nę, į kalėjimus grūda mūsų tėvus, bro
lius, seseris ir žudo!

Kokia gi yra padėtis Amerikoj lietu
vių spaudoj? Dienraščiai “Laisvė,” “Vil
nis” ir laikraštis “Tiesa” pilniausiai re
mia Roosevelto politiką — teikti viso
kią pagalbą Sovietų Sąjungai ir Anglijai, 
kad sumušus hitlerizmą, kad išlaisvinus 
pavergtas tautas, jų tarpe ir Lietuvą, 
kad apsaugojus Jungtines Valstijas nuo 
fašistų pavojaus.

Gi tuo pat kartu “Naujienos,” “Drau
gas,” “Keleivis,” “Vienybė,” “Amerika,” 
ir kita socialistų, tautininkų ir klerikalų 
spauda vis dar užpildyta kova prieš Ta
rybų Lietuvą, kurios faktinai, jau penk
tas mėnuo nėra, užpildyta propaganda 
prieš Sovietų Sąjungą, kuri yra stipriau
sias hitlerizmo priešas, pilna straipsnių 
iš Lietuvoj leidžiamų hitlerininkų laik
raščių; persispausdina hitlerininkų ra
dio kalbas, sakytas Kaune ir kitur, taL 

. • > pina hitlerininkų laiškus iš Lietuvos, ku
riuose garbina hitlerišką santvarką ir 
vis dar niekina buvusią Tarybų Lietuvą.

Ar tokia politika “Naujienų,” “Drau
go,” “Keleivio” ir kitos spaudos atatin- 
ka Roosevelto politikai? žinoma, kad ne! 
Ar tokia politika padeda kovai prieš bar
bariškus fašistus? žinoma, kad ne! Ar 
tokia politika atatinka Roosevelto ir 
Churchillo bendro veikimo prieš hitleriz
mą 8-nių punktų pravedimui? žinoma, 
kad ne! Ar tokia politika atatinka ben
drai dvasiai Anglijos, Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos atsibuvusios kon
ferencijos Maskvoj? žinoma, kad ne! Ar 
ta politika atatinka Lietuvos liaudžiai, 

• Lietuvos masėms, kurias Hitleris paver
gė ir išnaudoja? žinoma, kad ne! Ar to
kia politika atatinka Amerikoj lietuvių 
apvienijimui už šios šalies apsaugojimą 
nuo fašistų užpuolimo? žinoma, kad ne!

Bet kada tą pastebi socialistų,' tauti
ninkų ir klerikalų redakcijoms, tai jos 
pyksta, jos išmetinėja, jų tūli redaktoriai 
mušasi į krūtinę ir šaukia, kad jie yra 
dar didesni Hitlerio priešai, kaip “Lais
vės,” “Vilnies” ir “Tiesos” redaktoriai. 
Tai kur išeitis? Kas kaltas dėl to pasi
dalinimo? Kas kaltas už skaldymą Ame
rikoj lietuvių ir silpninimą demokratijos 
antihitlerinių jėgų? Argi nėra galimybės 
antihitleriškoms spėkoms bendrai dirb-

ti, nepaisant, kad pas vienus ir kitus yra 
skirtingos visuomeniškos pažvalgos ? 
Mes manome, kad tikrai antihitleriškoms 
jėgoms yra galimybė dirbti daug maž 
šios platformos pagrindais:

(1) Remti visomis jėgomis prezidento 
Roosevelto ir Jungtinių Valstijų valdžios 
politiką, kad sumušti hitlerizmą. Kas tik 
stoja už šią politiką, jam nereikia gilin
tis į kitus asmens ar organizacijos nu
sistatymus, nes ta politika šiandien yra 
viena iš teisingų ir būtinų Amerikos ap
saugojimui nuo fašistų atakų politikos.

(2) Remti visomis jėgomis Angliją ir 
Sovietų Sąjungą kovoj prieš barbarišką 
fašizmą. Tikras antihitlerininkas šian
dien turi sutikti remti' Sovietų Sąjungą 
be jokių išimčių. Juk prezidentas Roo- 
seveltas ir kiti Amerikos valdžios žmo
nės bei Anglijos premjeras Churchill ne
pakeitė savo pažvalgų, jie neatsisakė nuo 
demokratijos tvarkos, taip lygiai, kaip ir 
Sovietų Sąjunga neatsisakė nuo savo 
tvarkos, bet reikalas sumušti hitlerizmą 
padaro būtiną ir vieningą bendradarbia
vimą tarpe Anglijos, Sovietų Sąjungos 
ir Amerikos. Asmuo gali turėti skirtin-* 
gą nusistatymą, jis gali nesutikti su So
vietų tvarka, bet jeigu jis tikrai supran
ta, ka reiškia hitlerizmo barbarizmasz v-

žmonijai, jeigu jis tikrai yra hitlerizmo 
priešas, tai jis turi sutikti remti Sovietų 
Sąjungą, nes ji yra vienas iš stipriausių 
hitlerizmo priešų, ji jau penktas mėnesis 
veda baisų karą ir tiek daug išnaikino 
Hitlerio karo jėgų, kiek visi kiti karai 
nepajėgė padaryti.

(3) Lietuvių spauda turi sulaikyti 
prieš Sovietus nuolatinę propagandą, nes 
ta propaganda ne tik nepadeda sumušti 
hitlerizmą, bet priešingai — kenkia ap- 
vienyti antihitlerines spėkas. Ta spauda 
turi uždaryti savo špaltas dr. Ancevičio 
hitleriškoms “žinioms” ir liautis persi
spausdinus iš Hitlerio laikraščių straips
nius. Faktas yra, kad Lietuvoj, kaip ir 
kituose pavergtuose kraštuose, laikraš
čiai tik toki išeina ir tą spausdina, kas 
atatinka Vokietijos fašistų reikalams.

(4) Hitlerio pirmi žygiai — suskaldyti 
šalies gyventojų vienybę, tai įnešti-anti
semitizmą. Amerikoj tą daro elementai 
iš America First Komiteto, priešakyje su 
Charles A. Lindbergh. Tūloj lietuvių 
spaudoj ta hitleriška propaganda gau
siai randa sau vietos. Atsiekimui bendro 
antihitlerinio veikimo reikia ne tik su
laikyti antisemitinę nacių propagandą, 
bet griežtai prieš ją pradėti kovoti.

(5) Lietuvos santvarkos ateitis pri
klauso pačios Lietuvos liaudžiai. Kada 
Lietuvbj buvo įkurta tarybinė santvar
ka, tai tokia Lietuvos liaudies buvo va
lia. Kokia bus Lietuvoj santvarka atei
tyj, tai taip pat priklausys ne nuo Ame
rikoj gyvenančių lietuvių, kurių didžiu
ma yra šios šalies piliečiai, rūpinasi ir 
privalo rūpintis šios šalies gyvenimu, bet 
nuo Lietuvos liaudies valios. Roosevelto 
ir Churchill išdirbta platforma bendram 
veikimui prieš hitlerizmą ir išreikšta 8- 
nių punktų deklaracijoj aiškiai tą pasa
ko, kad: “Jie gerbia teisę visų tautų pa
sirinkti sau tokios rūšies valdžią, po ku
ria jie norėtų gyventi ir jie nori, kad 
būtų sugrąžintos vyriausios valstybinės 
teisės ir savivaldybės toms tautoms, iš 
kurių tos teisės liko per prievartą atim
tos/' Tuos punktus užgyrė ir Sovietų 
Sąjunga, kuri visada stojo už visų tautų 
laisvę ir teises.

Tai kokis gi skirtumas galėtų sulai
kyti antihitlerininkus Amerikoj nuo ben
dro veikimo? Jokis! Kas yra tik už Hit
lerio sumušimą, kas už išlaisvinimą pa
vergtų tautų ir tautelių, kas už tautų ap
sisprendimą, kas už apsaugojimą Ame
rikos nuo fašistų užpuolimo, kas už pa
naikinimą baisių barbariškų fašistinių 
užpuolimo karų, tas turėtų remti virš 
išdėstytus punktus. Bent kokis išsisuki
nėjimas nuo rėmimo Roosevelto politikos 
sumušti hitlerizmą, nuo pagalbos Sovie
tų Sąjungai, kuri taip didvyriškai kovo
ja prieš hitlerizmą, būtų tik silpninimas 
anti-hitlerinių jėgų.

Lietuva yra Hitlerio banditų paverg
ta ! Lietuvių tauta kenčia tokį baisų tero
rą, kokio dar niekados jai neprisiėjo 
kentėti. Amerikoj lietuviai turėtų jung
ti visas savo jėgas tam, kad sumušti hit
lerizmą, kad išlaisvinti Lietuvą, kad su
teikti Lietuvos liaudžiai galimybę apsi
spręsti pagal 8-nis punktus, kad apsau
gojus Ameriką nuo hitlerininkų užpuo
limo.

Naujoji Medicina

Berlyno gyventojas eina gatve. Kas čia, rodosi, to
kio nepaprasto? O nepaprasto yra daug. Šis pilie
tis yra žydų kilmes, todėl kai tik jis kur viešai pa
sirodo, turi nešioti užrašą “Jude” (žydas). Kiek
vienas žydų kilmės žmogus Vokietijoje turi daryti 
panašiai. Ir vaikai, ir moterys . . . Hitleris tai 
Įsakė daryti tam, kad jam lengviau būtų persekioti 
žydus.

Bevertis SLA Prezi
dento Pasigyrimas

zoriai reikalauja ką nors 
daryti, kad tą blogą padėtį 
pataisyti. Pildomosios Ta
rybos suvažiavimas todėl ir 
nutarė pagaminti naujas 
mokesčių lenteles seniems 
nariams. Naujos mokesčių 
lentelės bus daug aukštes
nės. Senieji nariai bus ver
čiami pereiti į naujus sky
rius ir mokėti daug dides
nes mokestis. Tokiu būdu 
Pildomoji Taryba mano pa
taisyti nesveiką apdraudos 
fondo padėtį. '

To kis Pildomosios Tary
bos nutarimas — tai nėra 
seniems nariams joks pa
lengvinimas. Jis gali žy
miai senuosius narius ap
sunkinti.

Štai kodėl SLA vadovybė 
tyli. Štai kodėl Bagočiaus 
pasigyrimas yra tuščias.

Nariai todėl turi būti 
■sargyboje.

Dabar eina SLA Pildomo
sios Tarybos nominacijos. 
.Reikia rinkti naujus žmo
nes, kurie geriau rūpinsis 
SLA narių reikalais.

SLA Narių Komiteto siū
lomi kandidatai, atrodo, tin
kami SLA vadovybei. Visi 
nominuokime šiuos:

Prof. B. F. Kubilius, 188 
kp., Boston, Mass., ant pre
zidento.

L. Kavaliauskaite, 152 
kp., Brooklyn, N. Y., ant 
vice-prezidento.

J. Miliauskas, 286 kp., 
McKees Rocks, Pa., ant 
sekretoriaus.

J. žebr.ys, 136 kp., Cleve
land, Ohio., ant iždininko.

P. A. Jatul, vaistininkas, 
25 kp., Stoughton, Mass., 

ir
St. Kuržinskas, 211 kp./ 

Mahanoy City, Pa., ant iž
do globėjų. .

Dr. Johanna Baltrušai
tienė, 40 kp., Pittsburgh, 
Pa., ant daktaro-kvotėjo.

SLA Narys

Raudonarmiečiai Mėginę 
Prasilanžt iš Leningrado
Berlin. Vokiečiai skel-

“Keleivis” (No. 41) rašo, 
jog SLA prez. Bagočius su
grįžęs iš SLA Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo “labai 
gerai nusiteikęs, nes suva
žiavimas p a d a ręs labai 
svarbių ir naudingų SLA 
nariams nutarimų. Iki šiol 
Susivienijime buvo tokia 
tvarka: narys galėjo prigu
lėti prie organizacijos per 
20 metų ir daugiau, bet jei
gu tik per 3 mėnesius ne
užsimokėdavo, savo duoklių, 
būdavo suspenduojamas, o 
neužsimokėjęs per 6 mėne
sius, būdavo išbraukiamas 
ir už įmokėtus savo pini
gus nieko negaudavo. Da
bar gi nutarta įmokėtus pi
nigus grąžinti, arba pratęs
ti narystę už tuos pinigus.”

Perskaitęs tą pranešimą 
tuojau pamaniau, jog tai 
yra bevertis SLA prez. Ba- 
gočiaus pasigyrimas. Nieko 
betgi iki šiol viešai nesa
kiau, nes vis laukiau SLA 
organo “Tėvynes,” kuri vis
gi turi pilnai SLA narius 
informuoti apie tokias dide
les reformas, kuriomis Ba- 
gočįus giriasi. Pagaliau, 
randu “Tėvynėje” praneši
mą, kad Pildomosios Tary
bos suvažiavimas nutarė 
“pagaminti k o n s e r vacijų 
lenteles, sulig kurių senųjų 
skyrių nariai galės persikel
ti į naujuosius skyrius.”

Laukiu kitos “Tėvynės” 
laidos; nieko ten nėra apie 
tas reformas. Jau praėjo 
daugiau kaip mėnuo laiko, 
SLA organas “Tėvynė” nie
ko daugiau apie tai nebepri
simena. Telpa “Tėvynėje” 
Bagočiaus straipsniai, bet 
nieko jis nerašo apie suva
žiavimo darbus. Ir Centro 
sekretorius ir redaktorius 
taipgi tyli.

Kodėl gi Pildomosios Ta
rybos nariai, v nutarę pada
ryti tokias svarbias refor
mas, kurios liečia visus se
nuosius SLA narius, dabar 
nieko viešai apie tai nekal
ba ?

Aišku, kodėl.
Pildomosios Tarybos su

važiavimas svarstė valdiškų 
apdraudos departmentų re- 
vizorių raportą, kuriame 
revizoriai teigia, jog SLA 
turtas yra nupuolęs virš pu
sės milijono dolerių dėl blo
gų investmentų, o didelis 
mirtingumas taipgi neša or
ganizacijai nuostolius. Revi-

Anestezija ir sterilizacija 
iškėlė mediciną XIX amž. 

pabaigoje į nebūtą aukštį. 
Anesteziją, t. y. kūno dalies 
apmarinimą operacijų me
tu, pirmas panaudojo gydy
tojas Horacijus Uelsas, o 
sterilizaciją, t. y. mikrobų 
sunaikinimą ant instrumen
tų, perrišamoje medžiagoje 
ir pačioje žaizdoje, įvedė 
anglų chirurgas Listeris.

Ligi Uelso ligonius opera
cijų metu tekdavo stipriai 
pririšti prie stalo, kad jie 
nesiblaškytų iš nepakeliamo 
skausmo. S u d ėtingesnių 
operacijų nebuvo galima 
daryti, nes ano meto sąly
gose tai būtų buvęs žiauriau
sias kankinimas, ligonys 
stačiai nebūtų išlaikę baisių 
kančių. Tokia padėtis iš pa
grindų pasikeitė, kai gydy
tojai išmoko operuojamuo
sius užmigdyti narkotinė
mis medžiagomis. Ligonys 
liovėsi žiūrėję į operacinę 
kaip į baisų užkulisį, o chi
rurgai galėjo ramiai dirbti 
savo darbą.

Listerio atradimas dar 
plačiau išskleidė chirur
gams sparnus. Prieš jį ope
ruotieji labai dažnai mirda
vo dėl žaizdų užpūliavimo. 
Chirurgas gelbėdavo juos 
nuo mirties, pašalindamas 
opas arba išplaudamas na
vikus, bet po operacijos 
žaizda paprastai pradėdavo 
pūliuoti, ir daugelis mirda
vo dėl kraujo užkrėtimo. 
Listeris nustatė, kad pūlia- 
vimą po operacijos sukelia 
mikrobai, kurie patenka į 
žaizdą iš oro arba nuo chi
rurgo peilio ir rankų. Liste
ris, o vėliau ir kiti gydyto
jai, specialių dezinfekuojan
čių medžiagų pagalba ėmė 
naikinti mikrobus, šalinti 
juos nuo chirurginių ins
trumentų, p e rrišamosios 
medžiagos ir iš pačios žaiz
dos. Kraujo užkrėtimai tuo
jau sumažėjo, pavykusių 
operacijų skaičius ėmė 
smarkiai augti. XIX am. 
pabaigoje jau drąsiai būda
vo atidaromas pilvo ruimas, 
prieinama peiliu prie šir
dies, plaučių ir drįstama 
net smegenis operuoti.

Tuo chirurgijos sužydėji
mo metu — pačiais pirmai
siais mūsų amžiaus metais 
— pradėjo savo darbą ir 
jaunas rusų chirurgas A. V. 
Višnevskis.

Mirtis Po Vykusios 
Operacijos

Baigęs universitetą, Viš
nevskis kurį laiką tobulino
si Vakarų Europoje. Ge
riausiose klinikose, aprū
pintose visais naujaisiais 
n a r kotizavimo prietaisais, 
jis išmoko sudėtingiausių 
operacijų technikos. Grįžus 
į Rusiją, jam teko dirbti 
Uralo ir Sibiro miestų kli
nikose, kur darbo sąlygos 
buvo labai sunkios ir kur 
nebuvo galima nė svajoti 
apie V. Europos naujųjų 
medicinos pasiekimų pritai
kymą.

Vis dėlto Višnevskis, nors 
ir blogose 'ligoninėse dirbda
mas, beveįk be padėjėjų, su
gebėjo daug ką nuveikti. Jis 
buvo šalininkas įžymaus ru
sų gydytojo Pirogovo, kurs 
mokė, kad chirurgas pri
valo labai gera į, žinoti ana
tomiją.

Po darbo ligoninėje, nak
timis, Višnevskis skrosdavo 
lavonus ir nenuilsdamas tir-

Po kelių darbo metų Viš
nevskis pastatė net savotiš
ką rekordą: jis padarė apen
dicito operaciją per tris su 
puse minutės. Jis tapo tik
ru chirurgijos meistru, vir
tuozu, savo dalyko meninin
ku. Bet juo toliau, juo la
biau jį knietė vienas nesu
prantamas dalykas: jis ma
tė, kad, nepaisant chirurgo 
sugebėjimo, nepaisant to, 
kad operacijos puikiai pa
vykdavo, daug ligonių vis 
dėlto mirdavo...

Kartais mirtis ištikdavo 
net ant operacinio stalo. 
Tuo atveju visa būdavo pa
lyginti aišku: ligonio širdis 
nepakeldavo eterio ar chlo
roformo veikimo. Ligos is
torijon būdavo įrašoma 
“mirtis dėl narkozo”.

Kartais ligonys mirdavo 
keletai dienų praslinkus po 
nusisekusios operacijos. Jau 
neva sveikstančio ligonio 
būklė staiga pakrypdavo į 
blogąją pusę. Greit didėda
vo silpnumas, atsirasdavo 
dusulys, ir ligonis mirdavo. 
Vadovėliuose apie tokios 
mirties priežastis pasakyta 
labai neaiškiai: “mirtis dėl 
operacijos pasėkų”.

Bet kokios tos pasėkos? 
Kodėl tos pasėkos atsiran
da net ir tada, kai operaci
ja atlikta be priekaišto? 
Višnevskis ėmė atsidėjęs 
ieškoti atsakymo į šį klau
simą.

I

“Tamsoje Skendėjus 
Miestas”

Chirurginėje klinikoje gu
li daug ligonių: štai liesas 
ir išblyškęs senis, vėžio vi
siškai išsemtas; berniukas, 
kuriam, lūžus kojai, ėmė 
pūliuoti sąnarys; moteris, 
'patekusi po tramvajum; 
jaunuolis su pūliniu plau
čiuose. Visiems jiems teks 
pakelti operaciją. Visi jie 
laukia, kad chirurgas pa
lengvintų jų kančias.

(Bus daugiau)

JAPONIJA SMARKIAI 
TEBEŠNEKA

Tokio. — Japonijos mi- 
nisteris pirmininkas Tojo 
pareiškė, kad nežiūrint A- 
merikos ar ko kito, japonai 
vis tiek vykdys savo politi
ką rytinėj Azijoj.

Berlin. — Naciai sako, 
; kad jie suėmę šarvuotą So
vietų traukinį tarp ežerų Il
men ir Ladogos.

Klausiniai ir Atsakymai
Klausimas:

Aš užsiregistravau lap
kričio mėnesį, bet iki šiam 
laikui negavau savo užsire
gistravimo kortelės. Du sy
kiu persikrausčiau, ir abu 
sykiu pranešiau savo naują 
adresą paštui. Nežinau, ko
dėl negaunu kortelės.
Atsakymas:

Tamsta sakai, jog infor
macijas apie pakeitimą ad
reso pasiuntei paštui. Ta
me guli priežastis. Tamstai 
reikėjo ne paštui pranešti 
adreso pakeitimą kožną sy
kį, bet tiesiog Alien Regis
tration Division, Washing
ton, D. C. Alien Registra
tion Act reikalauja, jog ka
da ateivis, gyvenantis pa
stoviai Jungt. Valstijose, 
pakeičia gyvenimo vietą, jis 
privalo į penkias dienas po

bia, kad jie sumušę raudon
armiečių mėginimus prasi
laužt iš apsupto Leningra
do. Nacių žinių agentūra 
DNB pasakoja, kad Sovie
tų oficieriai ir politiniai ko
misarai “jau pradėję lėkt iš 
Leningrado.”

davo įvairių kūno audinių 
sudarymą ir pasiskirstymą. 
Puikiai pažindamas anato
miją, jis pagaliau įprato ne
paprastai greit ir vikriai at
skirti operacijos metu įvai
rius audinius vienus nuo ki

tų. _

pakeitimo adreso pranešti 
Alien Registration Division, 
Washington, D. C. Pataria
me tamstai kuo greičiausiai 
apsirūpftiti šituo dalyku. 
Galima gauti tam tikrą 
formą pašte.

FLIS.
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AISVES KONCER
Įvyks sekantį sekmadienį. Prašome iš anksto įsigyti bilietus. Vietos rezervuotos. Už
tikrinkite save ir palengvinkite rengėjams iš anksto įsigydami įžangos bilietus.

VYTAUTAS BACEVIČIUS
Pianistas - kompozitorius, vir
tuozas. Aukštas menininkas ir 
tai internacionalės scenos fi
gūra. Bacevičius plačiai aplan
ke ir Ameriką koncertuoda
mas. Visur spaudoje buvo gar

binamas. Duos piano solų 
“Laisvės” koncerto.

ONA KUBILIENĖ
Garsi operų dainininkė, mez
zo-sopranas, narė American 
Guild of Musical Artists ir na
rė La Scala Operos. Ji vaidina 
ir dainuoja amerikoniškoj sce
noje su La Scala Opera. “Lais
vės” koncerte girdėsime ją.

POVILAS STOGIS, 
Iš Chicago, Ill.

Tai žymiausias lietuvis daini
ninkas, bosas, Amerikoje. Jis 
vaidina ir dainuoja operetėse 
lietuviu, scenoj. Koncertuoja ir 
tarp amerikonų. Jo balsas yra 
didelis, gerai išlavintas žemas 

bosas. Tai Chicagos būbnas.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Ji jau profesionalė dainininkė 
amerikoniškoje scenoje, šiam 
sezonui turi kontraktą dainuo
ti ir vaidinti su operos grupe. 
Ta grupė gastroliuoja po Ame
rikos didmiesčius, trauks net 
iki North Carolina. Mes ją gir

dėsime “Laisvės” koncerte.

ALEKSANDRAS 
VASILIAUSKAS

Buvęs brooklynietis, dabar tu
ri balso lavinimo studiją Bos
tone ir dainuoja per N B C 
radio su puikiausiu pasiseki
mu. Turėsime progos ir jį gir

dėti “Laisvės” koncerte.

Įvyks Sekmadienį, Lapkričio 9—November 9th

BRONĖ L. ŠALINAITĖ 
Coirpczitorč ir chorų m< 
kytoja. Šiame koncerte ji 

akompanuos solistams

Rusų šokikų grupe, kuri vadinasi “Radischev Dance Group.” Tai profe
sionališki šokikai, kurie sukelia audringų ovacijų amerikoniškoj scenoje.

ALDONA ŽILINSKAITĖ
Aido Choro mokytoja. Ji 
dabar specialiai lavina Aido 
Chorą dalyvauti šio koncer
to programoje.

I SALĖJE
BROOKLYN, N. T.

LABOR LYG
M. WILLOUGHBY AVE.

Koiicęrtas prasidės vai. po pietų.
Įžanga: 55c, 83c ir $1.10 (įskaitant Fed. taksus). Vien tik šokiams įžanga 44 centai

PO KONCERTO ŠOKIAI

(Arti Myrtle Ave. Eleveiterio Stoties)

KAVALKU ORKESTRĄ
Dalyvaudami šiame koncerte paremsite dienraštį ^Laisvę” ir turėsite sau didelio malo

numo išgirsti žymiausius lietuvių talentus. Taipgi pasimatysite su daug seniai matytų savo 
pažįstamų ir draugų. Nesivėlinkite. — būkite garsinamu laiku.
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Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas . 9 — 16 *— 41 41

(Tąsa)
Kitą dieną mes pabuvojome “General 

Electric” įmonėse. Mes ne specialistai, 
todėl neaprašinėsime įmonių taip, kaip 
jos to vertos. Nesinori vietoje rimto da
lyko kaišioti skaitytojui vien tik meniš
ką ornamentą. Patys su malonumu pers
kaitytume šių įmonių aprašinėjimą, pa
rašytą kurio sovietų inžinieriaus, elek
tros specialisto. Bet mes išsinešėme iš 
ten aukšto technikos proto ir puikaus 
organizuotumo įspūdį.

Laboratorijoje mes pamatėme keletą 
geriausių pasaulio fizikų, kurie be švar
kų sėdėjo prie darbo. Jie tarnauja “Ge
neral Electric”. Kompanija jiems duoda 
ne tiek jau daug pinigų. O bandymams 
ir tyrinėjimams lėšos — neapribotos. Jei 
reikalingas milijonas — duos milijoną. 
Šituo paaiškinama, kodėl kompanijai pa
vyko gauti geriausius pasaulio fizikus. 
Jokiame Amerikos universitete jie netu
rės tiek darbo laisvės, kiek jie turi čia, 
įmonės laboratorijoje.

Užtat visa, ką šie idealistai išranda, 
yra visiška kompanijos nuosavybė. 
Mokslininkai stumia pirmyn mokslą — 
kompanija uždirbinėja pinigus.

Pietaujant jaukiame ir gražiame in
žinierių klube, didžiausiam mūsų nusi
stebėjimui, keletas inžinierių pareiškė 
mintis, labai panašias į tas, kurias mums 
kalbėjo Popcorn pardavėjas. Žinoma, 
pareikštos jos buvo ne taip primityviš
kai, bet esmė buvo ta pati.

— Per daug mašinų! Per daug tech
nikos! Mašinos kaltos dėl užplūdusių ša
lį sunkumų.

Ir tai kalbėjo žmonės, kurie patys ga
mina įvairias puikiausias mašinas. Gali 
būti, jie jau numatė laiką, kai mašina 
atims darbą ne tik iš darbininko, bet ir 
iš jų pačių, inžinierių.

Baigiant pietauti, mus supažindino su 
liesu ir aukštu žilu džentelmenu, ant ku
rio skruostų žaidė sveikas, pamidorinis 
raudonumas. Džentelmenas buvo senas 
misterio Adamso bičiulis. Mažasis storas 
Adamsas ir jo draugas ilgai vienas ant
ram plojo per pečius, tarsi pasiryžę iš

1 mušti dulkes iš švarkų.
—Serai, — tarė mums spinduliuojąs 

misteris Adamsas,—rekomenduoju jums 
misterį Riplį. Iš šito misterio jūs galite 
turėti daug naudos, jei norite suprasti,
kas yra Amerikos elektros pramonė. No, 
no! Jūs turite paprašyti misterį Riplį pa
rodyti jums jo elektros namelį.

Mes paprašėme.
—Gerai, — tarė misteris Ripli, — very 

well. Aš jums parodysiu savo elektros 
namelį.

Ir misteris Ripli pakvietė eiti kartu.
SKYRIUS 18

MISTERIO RIPLI ELEKTROS 
NAMELIS

Misteris Ripli atvedė mus prie savo 
namelio gonkų ir paprašė paspausti elek
tros skambučio mygtuką.

Vietoje paprasto skambučio pasigirdo 
melodingi garsai, lyg jie eitų iš muzikos 
skrynelės. Pačios savaime atsidarė du
rys, ir mes atsidūrėme prieškambaryje.

Misteris Ripli priėjo prie ant sienos 
kabančios skrynutės, įprastu judėsiu ati
darė nedideles dureles ir parodė mums 
kažkokią elektros mašinėlę.

—Penkios rūšys elektros skambučių,— 
tarė jis besišypsodamas. — Jeigu prie įė
jimo skambina svečias, pasigirsta štai ši 
melodija, kurią jūs jau girdėjote. Jei jūs 
spaudžiate mygtuką, norėdami iš kam
bario iššaukti tarnus, suskamba Karmen 
arija.

Misteris Ripli paspaudė mygtuką, ir 
aparatas iš tikrųjų ėmė groti: “Juk mei
lė laisvės išugdyta...”

—Pusryčių skambutis — leilso univer
siteto maršas, o pietų skambutis — Ka
lėdinė anglų dainelė. Yra dar pavojaus 
signalas. Viso labo •— penkios elektros 
skambučių rūšys. Deja, mūsų firma dar 
neišrado signalo, kuris nustatytų, koks 
svečias skambina: šeimininkui malonus 
ar nemalonus.

Tai pasakęs misteris Ripli nusijuokė.
— Bet visa tai elektros kuriozas. O da

bar prašyčiau jus į mano .kabinetą.
(Bus daugiau)

Chicagos Žinios
Tysliava Vėmė “Gyvatėmis” 

ir “Svolačiais” Chicagos 
Smetonininkų Susirinkime
Pereito penktadienio vaka

re Dariaus - Girėno sklepuke 
Chicagos smetonininkai turėjo 
savo skambiai skelbtąjį susi
rinkimą saviškio “Lietuvai 
Gelbėt Fondo” reikalu. Kiek 
žmonių buvo, neskaičiau, bet 
tuščių kėdžių matėsi. Kadan
gi buvo garsinta, jog į šį su
sirinkimą pribus ir patsai 
“prezidentas” Smetona, tai šis 
jų mitingėlis parodo, jog Am
erikos lietuviai tinkamai įkai
nuoja tautininkų diktatūros 
simbolį. Smetona į susirinki
mą, tačiau, nepribuvo, o at
siuntė kelis žodžius tarti ne
senai į Ameriką atvykusį savo 
sūnų Julių Smetoną.

Vyriausiu kalbėtoju buvo 
Brooklyno “Vienybės” redak
torius Juozas Tysliava.

Pradėjęs nuo pereito pasau
linio karo, Tysliava sakė, jbg 
tai buvo operacija ant Euro
pos kūno. Nors tos operacijos 
žaizda paviršutiniai buvo už
gydyta, bet žaizdos viduj už
silikę nuodai ją atnaujino (an- 
rojo pasaulinio karo forma).

Koki toj žaizdoj nuodai bu- 
vd užsilikę, ir kas turėjo būt 
padaryta tos žaizdos visiškam 
išvalymui,—Tysliava taip ir 
nepasakė, taigi nieko savo de
klamacija neišaiškino.

Po to pradėjo vemt “gyva
tėmis,” “svolačiais”, “šaran- 
čiais” ir visokiu brudu prieš 
komunistus, prieš Sovietus. 
Girdi, per 23 metus mums bu
vo kalbėta, kad mūsų didysis 
rytų kaimynas yra mūsų drau
gas, jog jis mus apgins nuo 
lenkų ir vokiečių. O ant galo 
tie “svolačiai” išnešė kudašių 
pas Staliną. “Mes,” sakė Tys
liava, “auginom žaltį savo an- 
tyj ”

čia Tysliava nudeklamavo,
• nurėkavo taip beprasmiškai,

kad nieko niekam neišaiškino. 
Išrodytų lyg kad Sovietų Są- 
jūnga dėjosi Lietuvos draugu, 
o užpuolimo valandoj ta So
vietų Sąjunga pabėgo pas 
Staliną. Nei šis, nei tas.

Veikiausiai, Tysliava mintyj 
turėjo pabėgusius į Sovietiją 
Lietuvos tarybinius valdinin
kus. Jei taip, tai Tysliava tuo- 
mi mierijo pasakyti vieną non
sensą, o kitą—gailestį, kad 
tie pabėgusieji (Grigaitis sa
ko, Stalino “areštuotieji”) 
“svolačiai” nepateko į hitleri
ninkų rankas.

1— Lietuvos komunistai nie
kad nesakė tokio nonsenso, 
kad jie vieni apgins Lietuvą 
nuo lenkų ar vokiečių. Ką jie 
sakė, tai tą, kad daugiausia 
Lietuvos apsigynimo vilties ir 
šilčiausio jai užtarimo yra So
vietų Sąjungoj.

2— Tysliavai gaila, kad Hit
leris nespėjo sučiupt visų tų 
“svolačių”, Lietuvos tarybinių 
valdininkų ir jų sandarbinin- 
kų; jam gaila, kad dalis jų 
pabėgo. Gal gi dėl to paties 
ir Chicagos smetonininkai ruo
šia Rooseveltui memorandu
mą-, kad tuomi išreikalaut su
grąžinimo pabėgėlių į Lietu
vą—į Hitlerio nagus. O jei 
taip, tai kas jie yra, jei no 
Hitlerio talkininkai?

Bet jei Tysliava norėjo pa
sakyti, kad Sovietų valstybė 
žadėjo Lietuvai apgynimą, o 
neapgynė, tai tuomi jis niek
šiškai pasityčiojo iš Sovietų 
pastangų gynime savęs ir Lie
tuvos. Jie tam dėjo ir deda 
viską, ką gali, ir, veikiausiai, 
hitlerizmas bus privestas prie 
kapo vyriausiai Sovietų auko
mis. Tysliava nei žodeliu ne
prisiminė apie tai, kad Sovie
tam dabar tenka daužyti ir 
tuos ginklus (Čekoslovakijos), 
kuriuos be šūvio Hitleriui ati
davė Munichan nuskridę 
Chamberlainas ir Daladieras;

Sovietam taipgi tenka daužy
ti ginklus ir buvusios galin
gosios Francūzijos, kurią Da- 
ladiero politika paaukojo Hit
leriui; -— Sovietai kariauja su 
daug galingesniu Hitleriu ne
gu jis buvo Flandrijos fron
te, kur galingosios imperijos 
Britanija ir Prancūzija, ta
čiau, neatsilaikė nei pusės tiek 
laiko, kiek jau atsilaikė Sovie
tai. Taigi tik Hitlerio talki
ninkai gali tyčiotis iš Sovietų 
heroj ingumo.

Ponas Tysliava sakė, jog 
bolševikai užtraukė didžiausią 
nelaimę ant Rusijos liaudies.

Kas dėP Sovietų tvarkos, 
tai nei mes' bandom įtikint 
Tysliava jos "gerume, neigi jo 
vėmimas “gyvatėmis” prieš 
Sovietus įtikins mus tos tvar
kos blogume. Bet kas dėl Hit
lerio užpuolimo ant 'Sovietų 
Sąjungos, tai ponas Tysliava 
čia nesurado nei vieno sakinio 
to Užpuolimo priežasčių anali- 
zui. Tuščia deklamacija, tū- 
kavimas čia nieko neišaiškina. 
Jei jau dėl Hitlerio užpuoli
mo ant Sovietų kaltininku yra 
Stalinas (bolševizmas), tai 
kas gi buvo kaltininku susmu
kimo buvusios galingosios 
Francūzijos? Tik hitlerininkas 
gali užtylėti Munichą!

Kai Tysliava “gyvačiavosi” 
Sovietų adresu, tai jis veik 
nieko nesurado pasakyt prieš 
nacius. Pro dantis prakošė tik 
tiek, kad lietuviai nenori pa
tarimo nęi nuo vokiečių, ir 
kad karas baigsis nusiritimu 

| galvų visų diktatorių, pia iš
rodo lyg Tysliava būtų prie
šingas diktatūrom. O kas gi 
yra smetonizmas, jei ne kru
vina tautininkų partijos dik
tatūra? Tačiau Tysliava ir vi
si jo konfratrai, Vanagaičio 
lūpomis, Smetoną stato nepri
klausomos Lietuvos simboliu! 
Ot kuo vainikuojasi Tysliavos 
“demokratingumas”!

“Gyvatėmis” prisiliodavęs 
ponas Tysliava net krokodi- 
liaus ąšarą stengėsi išsunkti 
dėl išvežimo Lietuvos vaikų į 
Sovietiją. Bet iš tikro reikėtų

tik džiaugtis, jei bent kiek 
Lietuvos vaikų iš karo ugnies 
išvežė. Juk bile valstybei pa
siimt iš karo lauko vaikus yra 
našta. Tačiau, matomai, So
vietai stengėsi kiek galint 
daugiau Lietuvos vaikų išgel
bėt. Kada nors ir tie vaikai 
ir jų tėvai Sovietam dėkavos 
už tai. Tai buvo žmoniška 
Sovietų pareiga, kurią Tyslia
va verčia piktadarybe ir “gy
vatėmis” mėto. Juk ir Angli
jos vaikų yra išvešta į Kana
dą ir kitur. Bet tai visi dori 
žmonės skaito jų apsaugoji
mu, o ne piktu atplėšimu nuo 
motinų krūtinių.

Vieną Tysliavos pranašingą 
tvirtinimą tikrai verta pasižy- 
mėt—tai kad ne po ilgo “Sta
linas atneš savo kudašių į 
Ameriką ir kad Andruliai ir 
Pruseikos jam suruoš priimtu
ves.” Palauksim, pamatysim. 
Ar tik neteks nešt kudašių 
Hitleriui su Ancevičiais ir Ku
biliūnais, kai jau nebus kur 
jį nešt?

Tysliava paverkšleno dėl to, 
kad komunistai “tą parpuolu
sį senuką” Smetoną kojomis 
spardą. Tai esą negražu, ne
dora, nežmoniška. Well, jeigu 
“parpuolęs” Smetona būtų ra
mus, tai niekas jo nei nespar
dytų. Bet kadangi saujalė 
tautininkų “parpuolusį” Sme
toną stengiasi vėl iškelt ir, 
aišku, prie progos vėl užtup- 
dyt ant Lietuvos liaudies 
sprando, kadangi jie Ameri
kos lietuviam perša jį kaipo | 
nepriklausomos Lietuvos sim
bolį, tai nei komunistai, nei ki
ti padoresni visuomenininkai 
prieš tai tylėt negali ir nety
lės.

Smetoninių keliamas fondas 
bus naudojamas ne sušelpimui 
nuo karo nukentėjusios Lietu
vos biednuomenės (smetoni
niai Lietuvoj ją šaudė), bet 
šelpimui saviškių pabėgėlių 
nuo Lietuvos liaudies ir vysty
mui savo politinės veiklos.

Charakteringa ir tai, kad 
Tysliava deklamavo apie mie- 
rį šelpt “išveštuosius” į Sibirą 1 
lietuvius, o nei žodeliu nepri
siminė apie išveštuosius į Vo
kietiją (o juk žinių apie tai 
buvo). Tysliava, matyt, po 
Hitleriu esančius skaito aprū
pintais. Kas dėl Sovietijoj 
esančių “išvežtųjų” Tysliavom 
reikėtų * rūpintis kuo mažiau
siai; ir iš tikrųjų tie jiem nei 
nerūpi (jei bent noras lietu
viui komunistus ir jų simpati- 
kus išreikalaut Hitleriui). So
vietijoj esantieji pabėgėliai 
tiem ponam kada nors duos 
tinkamą “padėką” už jų “rū
pestį.”

Kas norit pagelbėt Lietu
vos liaudies ėdikam; kas norit 
pagelbėt atsteigt Lietuvoj 
smetonizmą; kas norit, kad 
vėl būtų Lietuvos ž.emė aptaš
kyta valstiečių krauju, —- tai 
aukokit savo prakaituotus 
grašius tam smetonininkų fon
dui. K-d-s.

konferencijos delegatams pa
ruošta vakarienė, bet ir “Lais
vės” piknike dirbusiems dar- 
bininkams-kėms balius. Neži
nau, kaip kam, bet man tai 
užvis labiausia patiko drau
gės Šmitienės pagamintos deš
ros ir nežinau keno tai sko
ningai įrauginti kopūstai.

Bevakarieniaujant teko nu
girsti, kad būsiančioj “Lais
vės” bankieto programoj, phi- 
ladelphiečiai ruošiasi įdėti ką 
nors naujo. Draugės Merkie
nė ir šapranauskienė jau pa- 
šiskyrusios roles, verbuoja ak
torius, kad sulošus šviežiai 
Meno Sąjungos išleistą dvi
veiksmę komediją “Atvažiavo 
Su Kraičiu.”

Tai širdingai, sveikintinas 
draugų philadelphiečių pasiry 
žimas. Juk Philadelphijos lie
tuviška publika, išskyrus tik 
būreliui philadelphiečių ma
tytas dvi komedijukes, kurias 
perstatė iš Brooklyno atvažia
vę artistai jau apie per 10 
metų laikotarpį, nėra mačius 
lietuviško perstatymo.

Taigi, jeigu minėtoms drau
gėms pasisektų surinkti tinka
mi tipai ir gerai tą komediją 
susimokint, ją galima būtų 
sulošti ne tik “Laisvės” ban- 
kiete, bet ir kitose šio didmies
čio dalyse.

“Atvažiavo Su Kraičiu” ne
reikalauja speciališkų sceneri- 
jų, neužgauna kitų sriovių 
žmonių, nė jų pažvalgų. Svei
kas juokas, supintas su anglia
kasių realio gyvenime buities 
eiga, neapvils atsilankiusios į 
perstatymą publikos.

šiame darbe draugams phi- 
ladelphiečiams aš pasižadu 
pagelbėti kuom ir kiek tik 
galėsiu. Artisčių klausimas, 
jau galima sakyti, kaip ir iš
rištas. Pati didžiausioji bėda 
bus, tai su vyrais. Bet juk Al
bertas Merkis tinka Tūzo ro
lei, draugas J. Bendoravičius- 
saliūnininko rolei, Matiukas— 
Kišo rolei. Tai labai gera pra
džia,. o pabaiga pati savaime 
pasibaigs.

Tad, prie darbo, draugai 
philadelphiečiai!

Senas Vincas.

Valinaučiai ir jų duktė. Daly
vavo ir daugiau šios apylin
kės jaunimp. čia duodu dide
lį kreditą drg. Pečiurai už taip 
gražų lapais ir gėlėmis papuo
šimą skiepo. Tas visiems da
lyviams labai patiko, nes bu
vo labai priimnu linksmintis. 
O antras kreditas tai kuopų 
gaspadinėms ir gaspadoriams 
už mandagų priėmimą visų at
silankiusių. Buvo matyti visų 
dalyvių pasitenkinimas.

Buvo daug dalykų leista 
laimėjimui, kuriuos paaukavo 
kuopų nariai ir nares. Katrie 
laimėjo, pasitenkino.

Kaziriuotojai, gavę preisus, 
taipgi labai pasitenkino. Va
karas visais atžvilgiais buvo 
linksmas. Publika apie 5 va
landą ryte išsiskirstė.

Nuo rengimo komisijos teko 
užgirsti, kad pelno bus $30. 
Už tat rengėjai visiems, ku
rie dalyvavo ir kurie prisidėjo 
aukomis, taria širdingą ačiū. 
Taip pat ir draugam PeČiu- 
ram už leidimą savo namuo
se parę laikyti.

Spaudos Vajininkai
-šioj apylinkėj spaudos va- 

jininkai išsireiškė taip: P. Ku
ru lis sako, jau turiu laikraš
čiams naujų skaitytojų. E. 
Sklerienė taipgi gauna naujų 
skaitytojų ir sako, kad dar
buosis iki galui vajaus ir gaus 
daug skaitytojų. P. Boika taip
gi žada pralenkti Kurulį ir 
Sklerienę. Taigi patariu Kuru- 
liui ir Sklerienei apsižiūrėti, 
kad nepralenktų. Patėmijau, 
kad Boika įštyko darbuojasi 
ir jisai kol kas nei vienam 
nesisako, kiek turi naujų skai
tytojų, ir kiek senų atnauji
nęs. Nors Boika mano labai 
geras draugas, bet patariu 
Kuruliui ir Sklerienei nepasi
duot.

Tai šį sykį Corlette sve- 
čiuodamos tiek patyriau apie 
lietuvių darbuotę. Tai ir pa
rašiau. čia, prie galo, tariu 
širdingą ačiū draugam P^čiu- 
ram už parsivežimą pas save 
pasisvečiuoti. Taip pat širdin
gai ačiū ir visiems corlettie- 
čiams už nuoširdų draugišku
mą. A. M. B.

Philadelphia, Pa.
Literatūros Draugijos šešto 

Apskričio Konferencija
Spalių 26 dieną, čia įvyko 

viršminėtos draugijos 6-to.ap
skričio konferencija, kurioj 
dalyvavo 29 delegatai-tės, at-j 
stovaudami 7 kuopas. Konfe
rencijoj dvelkė šiltas draugiš
kumas, nuoširdumas ir aukš
tai pakilusi dvasia reiškėsi 
dalyvių kalbose.

Konferencijai pasibaigus, 
jos pirmininkas, draugas J. 
Balsys (baltimorietis) iškvie
tė visą eilę draugų bei drau
gių pasakyti po prakalbėlę. 
Visi kalbėtojai ir kalbėtojos 
išsireiškė, kad dabartinė mū
sų visų užduotis yra, tai vie
nas bendras ir ištvermingas 
frontas, po Suvienytų Valstijų 
ir Sovietų Sąjungos vėliavo
mis, kad sutriuškinus Hitlerį 
ir patį hitlerizmą.

čia visi dalyviai sustojo, nu
lenkė galvas ir pagerbė toj 
minutėj žuvusius raudonar
miečius.

Konferencijai pasibaigus, 
visi dalyviai tapo pakviesti į 
žemutinę svetainiukę prie va
karienės. Tai’ buvo ne tik

CLEVELAND, OHIO
Corlett Apylinkėj

žilis Petras dažnai Gorletto 
draugus per spaudą ragina, 
kad dažniau rašinėtų į spaudą 
iš savo veikimo ir kitas ži
nias. Jo paraginimas gal ir 
vietoj. Bet čia turiu pasakyti, 
kad pačiam Corlette kores
pondentų kaip ir nėra, žino
ma, Corlette yra draugų ir 
draugių, mokančių rašyti, bet 
kol kas dar nei vienas nemato 
to svarbaus reikalo iš šios 
apylinkės patiekti žinių į 
spaudą. O čia veikimas eina 
gerai ir šiaip visokių gerų ir 
blogų nuotikių atsitinka. Jei 
draugai pradėtų rašinėti iš 
šios apylinkės į Clevelando 
skyrių, tai kas savaitė būtų 
trumpų žinių. Bet ką padary
ti, kad nei pas vieną nėra tų 
gerų norų rašinėti?

Dabartiniu laiku man iš to
liau teko svečiuotis Corlette 
pas gerus draugus Pfečiuras ir 
ta pačia proga dalyvauti Cor- 
letto kuopų parengtam vaka
rėly. Tai čia ir rašau keletą 
žodžių iš šios apylinkės.

Čia Pavyzdingas Drau
giškumas

Šios apylinkės LLD 57 kp. 
ir moterų LDS 138 kp. gerai 
gyvuoja. Tos dvi kuopos su
gyvena draugiškai ir dažnai 
bendrai rengia pramogas. 
Abiejų kuopų susirinkimai bū
na skaitlingi. Iš lauko pusės 
draugai ir draugės vieni kitų 
neąpsikalba, tai ir susirinki
muose nėra nei jokių ypatiš- 
kumų. Užtat iki šiol kuopų 
veikimas geras ir pasekmės 
geros.

, Graži Parė
LLD 57 kp. ir moterų LDS 

138 kp. turėjo parengę bend
rai kortavimo vakarą prie mu
zikos ir pasilinksminimo. Ta 
kortų parė įvyko spalių 18 d. 
draugų Pečiurų namuose, 
4089 E. 139 S,t. Pare j dalyva
vo Clevelando ir apylinkių lie
tuviai. Buvo ūkininkai Rubai,

Minersville, Pa.
Spalių 5 dieną išsiskyrė iš 

gyvųjų tarpo Agota Jonaitie
nė, 57 metų amžiaus. Tapo 
palaidota iškilmingai ant pa
rapijos lietuviškų kapinių. Lai
dotuvių direktorius p. V. Tu- 
cinas savo užduotį tinkamai 
atliko.

Velionė Jonaitienė, po tė
vais Agota žiobiūtė, sesutė

gerai žinomo minersvilliečio 
M. žiobos, paėjo iš Lietuvos iš 
Suvalkijos nuo Šilavoto. Į šią 
šalį, išrodo, pribuvo jauna, 
nes jau šeima išauklėta tinka
mai; bet ir ją mirtis iš gyvų
jų tarpo ištraukė ne dėl se
natvės, ar nuo sunkių darbų, 
bet ant gerklės augo koks tai 
dykų mėsų guzas ir tas už
dusino.

Paliko dideliam nuliūdime 
savo mylimą gyvenimo drau
gą Vincą Jonaitį, du sūnus, 
dvi dukteris, brolį ir marčią 
žiobus.

Bet šeima išauklėta rūpes
tingai. Sūnus Vincas vedęs, 
turi barzdaskuty klą Phila- 
delphijoj, o Petras dirbtuvėj 
dirba. Dukterys abidvi vedu
sios; Mildred, gyvena Wa
shington, D. C., ir turi val
džios darbą abu su savo vyru, 
o Johanna gyvena Albany, N. 
Y. Vyras konduktoriaus dar
bą turi prie gatvekarių.

Gaila šeimai skirtis su tokia 
motina, kuri jų ateičia rūpi
nosi, bet kad mirties likimas 
neišvengiamas k i e k v ienam, 
tai turi taip būt sulig gamtos 
patvarkymo. Lai ilsis amžinai.

•» to •“
Spalių 19 dieną Įvyko ALD 

LD 14 kuopos susirinkimas. 
Nors ir nebuvo skaitlingas na
riais, bet visgi buvo pravesta 
keletas svarbesnių tarimų, t. 
y., balsuota centralinė valdy
ba ateinantiems metams, ir iš 
iždo paskirta $15 medikalei 
pašelpai Sovietų Sąjungos 
Raudonajai Armijai, kovojan
čiai už viso pasaulio demo
kratines teises, prieš pasiutusį 
hitlerinį fašizmą.

Moterų Apšvietos Kliubas 
iš savo iždo taip pat pasky
rė $10. Tai pirmutine stam
besnė auka minersvilliečių.

Taip pat paaukota į Ap
švietos Fondą $2. priimta re
zoliucija, prašanti prezidento 
Roosevelto paliuosuoti iš At
lantos kalėjimo E. Browderj.

♦ • — "•*"
Buvo sumanymas, kad kuo

pa rengtų kokį parengimėlį. 
Bet dėl stokos darbininkų pa
rengime dirbti, įnešimas ne
praėjo. Sumanymas liko atidė
tas ant toliau.

J. Ramanauskas,

į^PEFENSE
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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- Į 
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge- ’ 
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125; C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

Tel.: EVergreen 8-9805

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



Pirmadienis, Lapkričio 3, 1941 LAISVE Penktas puslapis

patekusio vokiečiams. Dar ir šiuo metu mieste sprogsta bombos,iš Kij evo, 
strateginėse vietose, kai raudonarmiečiai buvo priversti pasitraukti.

Vaizdas
padėtos

kės, lyg čia būtų viskas kuo- 
puikiausiai, lyg kad nebūtų 
jokio darbininkų išnaudojimo 
drba kitokių nuotikių. Mūsų 
draugai ir draugės niekaip ne
gali sulaužyti to sėdėjimo 
streiko ir viskas.

Mūsų mieste ir dienraščio 
“Laisvės” vajaus reikalais, 
galima sakyt, nieko neveikia
ma. Mūsų draugai ir draugės 
šį taip svarbų darbą palieka 
kitų miestų darbininkams - 
kėms. Pasirodo, kad 'šis dar
bas jiems yra svetimas arba 
per žemas užsiimti.

Teko nugirsti, kad LLD 43 
kuopą rengiasi prie svarbaus 
parengimo, kurio pelnas bus 
skiriamas labai svarbiam tiks
lui, tai yra, dėl medikalės pa
gelbos sužeistiems Sovietų ka
riams. Vieta ir laikas šio pa
rengimo bus praneštą vėliau.

betoj as buvo drg. H. Jagmi
nas, “Vilnies” redaktorius, iš 
Chicagos. Prakalbų tema: Pa
saulinė situacija ir Lietuva. H. 
Jagminas gerai išaiškino.

Bet mūsų miesto lietuviai 
šios svarbios žinelės neprane
šė į spaudą. Tai negerai. O 
yra dalig kas gali ir gerai ap
rašyti. Ale vienas kito laukia, 
ir taip dingsta žinios.

Spalių 18 d. drg. S. Rusai- 
tis ir jo moteris paliko mūsų 
miestą. Išvažiavo het į Detroi
tą, Mich., pas savo vaikus gy
vent. Pirmiau čia dirbo WPA 
darbą. Pavasarį, kaip atleido 
nuo to darbo, tai daugiau ir 
negavo. Buvo geras veikėjas. 
Per ilgą laiką tarnavo Lietu
vių Literatūros Draugijos 7 
kuopoj sekretorium. Tam dar
bui ir tiko gerai.

taiko labai prastai, anglis ne- 
čysta, pilna visokių akmenų, 
kietų ir minkštų, it Žemė ko
kia būtų su anglimis maišyta, 
šauna anglies šūvį ir tas šū
vis sumaišo apačios akmenis 
su anglim, arba viršaus lūžta 
akmenis ir tau apteršia anglį. 
O turi tik gryną anglį pilt j 
kariukus ir gauni už tai mo
kėt nuo tonų. Jeigu pasitaiko 
ir nedidelių akmenėlių įpilt 
nematant, tai tave skaudžiai 
pinigiškai baudžia. Pirmą kart 
nedaug 50c. ar kiek, o toliau 
jau ir dolerio neužtenka.

Tai prastam darbe taip 
žmogus nusidirba, pavargsta 
ir negali nieko uždirbt dėl sa
vęs. Geras ir prastas darbas 
pasirodo baisi nelygybė. O 
kad darbas visas būtų kompa
nijos ar valdžios, o ne ant sa
vęs, geriau būtų.

A. Čekanauskas.

Gyvulių Kraujas Bekraujui Žmogui Wilkes-Barre, Pa.
Rašo J. Baltrušaitis

Kai žmogus per kokią ne
laimę arba sužeidimą neten
ka kraujo, tai miršta; nors 
šiaip visa jo kūno mašine
rija sveika, bet širdis (tur 
būt dėl to, kad netenka dar
bui medžiagos) sustoja dir
bus ir žmogaus gyvybei ga
las. Seniaus bekraujui į- 
leisdavo jo giminės kraujo. 
Paskui pradėjo įleisti ir 
svetimo žmogaus kraujo. 
Dėl šitos permainos įvyko 
nauja “profesija” — kraujo 
dovanotojų (angliškai — 
“blood donors”) arba davė
jų biznis. Jie už pinigus 
duoda kiek nors savo krau
jo.

Dabar tankiai neima 
kraujo, koks jis yra; ima 
tik “kraujo medžiagos,” bū
tent, to geltonojo skystimo, 
kurį mes, buvusieji kaimie
čiai pažįstame: kai papjau
tos avies ar žąsies arba pa
skerstos kiaulės nuleistas; 
kraujas inde “nusistoja,” jo 
paviršiuje lieka geltonas 
skystimas. Atsimenat?

Žmogaus kraujo geltonąjį 
skystimą transfiūzuoja —į- 
leidžia į bekraujo krauja
gysles; tos gyslos ir širdis 
pradeda tiksliai dirbti ir 
žmogus gyvuoja. Tuo tar
pu jo kūne esanti kraujo 
dirbtuvėlė — kraujo liau
kos — padaro kitų reikalin
gų kraujui medžiagų, kaip

tai: raudonųjų ir baltųjų 
gumulėlių (celių, narvelių) 
ir gal dar ko kito.

Kartais daktarai įleidžia 
bekraujui į gyslas druskuo- 
to vandens, kai nėra kur 
gauti žmogaus kraujo. Tas 
vanduo palaiko gyslų ir šir
dies judesį iki ligonį nuga
bena į ligoninę, kur jam bus 
suteikta paprasta pagalba..

Šioje gadynėje yra daug 
susižeidimų ir dirbtuvėse, 
ir automobiliuose, ir ypač 
dabar karo lauke. Dėl to 
labai daug kraujo, arba jo 
skystimo arba medžiagos 
reikia kur nors gauti.

Kai dabar antrasis pa
saulio karas nemažėja, bet 
plečiasi, Amerika rengiasi 
apsigynimui, o tas reiškia 
kariavimą netolimoj atei
tyj, tai gydytojai - moksli
ninkai jau daro bandymus 
su gyvulių krauju. Galima 
įsivaizduot, kad jie tyrinė
ja, kokių gyvulių kuri ir ko
kia dalis kraujo ar jo me
džiagų gali geriausiai tikti 
žmonėms transfiūzuoti.

Dabar tokie bandymai 
(e k s p e r imentai) daroma 
Harvardo universiteto me- 
dikalėje mokykloje. Tokiam 
studijavimui piniginę pa
galbą davė National Re
search Council — Naciona
linė (visos Amerikos) Tyri
mų Taryba.

Šis Tas Apie Darbus Mūsų 
Mieste

buvo 
dirbo

Vasaros laiku, kada 
karščiai, tai ir mainos 
gerą laikotarpi, po 5 dienas į 
savaitę, o dabar, kada oras 
vėsus ir žmonės daugumoje 
turi prisilaikyt apie namus, 
nes jau šalta, tai ir mainos 
pradėjo dirbt po 3 dienas į 
savaitę. Tiesa, kitos kompani
jos dirba daug daugiau, bet 
Glen Alden kompanija dirba 
daug mažiau už kitas kompa
nijas. ši kompanija yra atsi
žymėjusi ♦darbininkų išnaudo
jime, taipgi pirmutinė mažiau 
dirbt* kaip kitos.

Mūsų mieste draugai ir 
draugės jau visai pamiršo 
dienraštį “Laisvę” su kores
pondencijomis iš šios apylin-

Pirm kiek laiko atgal čia 
arfi Wilkes-Barre 
tūlas Anthony 
atėmė 
muose. 
namitu 
namas
žudymosi: 
m as.

Courtdale 
Orzechowski 

sau gyvybę savo na- 
Sudrąske save su di- 
nuo ko ir jo moteris ir 
nukentėjo. Priežastis 

naminis nesUtiki-

Wilkes-barrietis.

KRISLAI

T. McNich- 
kad popie- 

nusiteikimas 
jokiu būdu 

pamatu ka- 
linkui šio

Tai mes, netekę tokio gero 
veikėjo, kaip drg. S. Rusaitis, 
labai apgailestaujam.

Anglies kasyklos šiuom kar
tu dirba neprastai, po 4—5 
dienas į savaitę, kas gali ge
rai dirbt ir turi gerą darbą, 
tai ir uždirba neprastai — į 
pusę mėnesio šimtą ir suvirs 
dolerių. O kitas toks pat dar
bo žmogus negali nei pusės 
tiek uždirbt į tokį pat laiką. 
Mat, kasyklose nevienodas 
darbas. Kas dirba ant savęs, o 
ne kompaničną darbą, jam 
pasitaiko čysta anglis, geras 
viršus, ir dar neperžema ang
lis, kokių 6 pėdų storio tarp 
viršaus ir apačios akmens, tas 
uždirba gerai. O kitam pasi-

Padėkavonė Visiem
Newark ir New Jersey apy

linkės draugėm ir draugams, 
katrie mus parėmė su dovana 
$40.00 patiktoj automobilio 
nelaimėj, rugpjūčio 24 d.,
1941, kurioj sužeidė mano vi

są šeimyną.
Taigi, mes labai nuoširdžiai 

dėkavojame draugėm K. Žu
kauskienei ir A. Adams, kat
ros rūpinosi apie mus ir vi
siem, kurie prisidėjo prie šios 
dėl mūs paramos.

Draugiškai,
Juozas, Marijona ir 
Richard Adams.

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kiro pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai:

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

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

jie 
bet 
So
li i t-

NOTICE is hereby, Riven that License No. 
RL 8008 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 296 Nassau Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
I he

296

NOT
EB 620 
to

premises.
HARRY .1. SWEITZER & 

JAMES MURPHY
Nassau Ave., , Brooklyn,

ITCE

Oil

N. Y. 

hereby given that License No.

Kanados Darbininkai Už Didesnę
Ginklų Gamybą

Reikalauja Didesnės Paramos 
Sovietų Sąjungai

TORONTO
Spalių 26 čia įvykusiame 

mitinge Maple Leaf Gardens 
unijų atstovų konferencijos 
delegatai pranešė, kad Kana
dos darbininkai nusistatę dar
buotis, kad būtų reikiamai pa
kelta ginklų ir amunicijos ga
myba. Jų raportus 8,000 su
sirinkusių torontiečių karštai 
užgyrė.

Roberts, parlamento at- 
Nielsen ir kiti pastcbė- 
patį. Mrs. Nielsen nu- 
kad Britanijos laikraš-

nas been issued to the undersigned 
sell beer,

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Sutter

County of Kings, to be consumed 
premises.

215 Sutter

NOTICE is _____  „___ ( ___  _______ _
GB 11995 has been issued'to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
548 Flathush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be coiisumed off the 
premises.

ABRAHAM SANDERS
518 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11217 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
51 la Avenue R. 
County of Kings, 
premises.

ABE 
511a Avenue R,

NOTICE i.. .......„________ ___
GB 11987 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic 
428 Ralph Avenue, 
County of 
premises.

428 Ralph

NOTICE is hereby given that License. No. 
E 17 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retai1, 
under Section 107, 
rage Control Law. 
County of Kings.

FRANK
118 Melrose St.,

at retail under Section 107

215 Avenue, Borough of Brooklyn, 
on th o

BELLE WEISS
Ave., Brooklyn, N.
hereby given that License

at retail under

Ave., Borough of

No.

retail under Section 107

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

YATROFSKY 
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 

beer, at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

___, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the 

HARRY RABINOWITZ
Ave., Brooklyn, N. Y.

of the Alcoholic Beve-
Borough of Brooklyn,

WEIDNER
Brooklyn, N. Y.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
archivyskūpas J. 
olas. Jis nurodo, 
žiaus Pijaus XI 
prieš komunizmą 
negalimas daryti 
talikų atsinešimo
karo ir linkui rėmimo Sovietų 
Sąjungos.

Katalikai galį būti, ir 
esą, priešingi komunižmui, 
jie galį nuoširdžiai remti 
vietų Sąjungos karą prieš 
levinę Vokietiją.

Vadinasi, archivyskūpas J. 
T. McNicholas stato klausimą 
visai kitaip, negu “Darbinin
ko” redaktoriai.

Karui einant ir Amerikai į 
jį giliau įsitraukiant, pahašiai 
pradės nusiteikti ir kiti aukšti 
katalikų bažnyčios viršylos. 
Tai dar kitas, mano suprati
mu, faktorius, kuris turės pri
vesti ir lietuvių katalikų sro
vę prie keitimo savo nusistaty
mo. .

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius si 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

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

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

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

Springfield, Ill.
Spalių 5 d. buvo LLD 7 

kp. surengtos prakalbos. Kai-

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems / f\ 

pokiliams: bankietams, vestuvėms r~^( į '
ir parems iZJ? Utį

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE BAKUS*

9UNIBNLABEI

Mitingas buvo sušauktas 
Canadian Tribune, kad duoti 
atsakymą į Beaverbrooko at
sišaukimą pagaminti kuodau- 
giausiai tankų, orlaivių ir kitų 
ginklų dėl Sovietų Sąjungos ir 
Britanijos kovotojų.

Platforma buvo papuošta 
Chiurchilllo, Stalino, Kingo ir 
ftooseveito paveikslais. Virš jų 
buvo obalsis: “Kuodidžiausia 
pagalba sovietiniams sąjungi
ninkams.” Ant sienų buvo kiti 
obalsiai: “Duot smūgį Hitle
riui puolant jį iš vakarų,” 
“Paliuosuot antifašistinius ko
votojus” ir t.t.

Mitingas buvo atidarytas su 
himnais. Būrys kareivių atne
šė prie platformos Britanijos, 
Sovietų Sąjungos, Kanados, A- 
merikos ir kitų dominijų vėlia
vas. Jas nuleidus buvo griežia
mas liūdesio maršas, pagerbi
mui visų kritusių kovoje prieš 
fašizmą ir hitlerizmą.

Kalbėtojai vienas paskui ki
to nurodė, kaip svarbi Sovietų 
Sąjungos žmonių kova prieš 
Hitlerio gaujas. Pirmininkas 
McLeod, unijų atstovai, rašy
tojas 
stove 
jo tą 
lodė,
čiai rašo, jog pirm Sovietų Są
jungos Įstojimo į karą visai 
nebuvo progos Britanijai lai
mėti karą.

Mitinge buvo renkamos au
kos dėl Sovietų Sąjungos Rau
donojo Kryžiaus. Viso suauko
ta $3,751. Aukos ant vietos 
buvo perduotos Kanados Rau
donojo Kryžiaus garbės prezi
dentui, kuris pranešė, kad Ka
nados Raudonasis Kryžius jau 
pasiuntė Sovietų Sąjungai me- 
dikalių reikmenų ir įrankių už 
$165,000. Kor.

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ..... ....................... .
Tą pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .............................. $1.35

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

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais  ...............................$1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ..............................$3.00'

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c 
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzirikos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

Trajenkės, stambios, pakelis .... 6Oo 
arba 3 pakeliai už ..............$1.30

M. Žnkaitia,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

$1.60

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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

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

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskai)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

i

VERI-THIN’ FOSTER — 
15 |«w»ll, pink or ytllow 
gold filled col*, Guilds* 
bock..........,...$33.73

VERI-THIM* DORCAS 
į—15 |*w*li, pink gold 
fill.d eoi», Oulkfit* bock 
}............$33.75

•REO. M. 1. PAT. OFF. PATENTS PENDING ;

ROBERT LIPTON
JEWELER

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

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



Pirmadienis, Lapkričio 3, 1941

UŽKVIETIMAS IŠRINKTI ATSTOVUS Į
NEW YORKO IR NEW JERSEY LIETUVIŲ 

ORGANIZACIJŲ KONFERENCIJĄ,

Kuri įvyks Sekmadienį, Lapkričio (November) 30 d., 1941 
metais, Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo Salėje, 280 Union 

Ave., Brooklyn, N. Y. Pradžia 1 valandą po pietų

Gerbiamieji:
Matydamas didelį pavojų 

mūsų kraštui, prez. Roosevel- 
tas šaukia visus Amerikos 
žmones į vienybę gint Jungti
nes Valstybes, jų laisvę ir de
mokratiją nuo gręsiančio hit- 
lerizmo pavojaus.

Amerika deda pastangas, 
kad suteikti visokią pagelbą 
toms šalims, kurios šiandien 
kovoja prieš Hitlerį, nes kiek
viena šalis, kuri kariauja prieš, 
Hitlerį, tuo pačiu kartu kovo
ja ir už Amerikos apsaugą.

Mes, Amerikos lietuviai, bū
dami ištikimi šiai šaliai, turi
me savo veikimu parodyti, 
jog remiame šio krašto pa
stangas apsiginti nuo hitleriz- 
mo.

Taip pat mums rūpi ir mū
sų gimtinė Lietuva. Šiandien 
ten mūsų broliai ir seserys 
miršta iš bado, nes Hitlerio 
karo mašina atima nuo jų 
maistą, žinios pasiekia mus, 
kad Lietuvoj sušaudyta virš 
4,000 žmonių. Hitleris naikina 
mūsų tautą, net Lietuvos var
dą panaikino. Todėl mes tu
rime veikti, kad pagelbėti ir 
Lietuvos žmonėms išsilaisvinti 
iš nacių tironijos.

Prezidentas Roosevcltas ir 
Anglijos premjeras Churchill 
neseniai paskelbė aštuonis 
punktus, sulig kurių visi da
bar nacių pavergti kraštai, jų 
tarpe ir Lietuva, vėl, turės 
gauti laisvę ir apsisprendimo 
teisę po Hitlerio nugalėjimo. 
Mes, lietuviai, turime tuos 
punktus remti.

Tuo klausimu mes, Brook
lyn© didžiųjų lietuvių organi
zacijų veikėjai, turėjome kele-
tą pasitarimų ir nusprendėm 
sušaukti New Yorko ir New 
Jersey lietuvių organizacijų 
konferenciją, kad aptarti ir iš
dirbti tinkamus planus mūsų 
lietuvių veikimui pagelbėti 
mūsų šaliai apsiginti ir nuga
lėti civilizacijos priešą ir tau
tų pavergėją — Vokietijos 
hitlerizmą.

Todėl mes nuoširdžiai kvie
čiame jūsų organizaciją iš
rinkti ir pasiųsti atstovus į šią 
konferenciją. Atstovus reikia 
rinkti vieną nuo organizacijos 
ir vieną nuo 25 narių.

Tikimės, kad jūsų organiza
cija prisidės prie to svarbaus

Tarp Lietuvių
Chas. Lelešius naktį iš 

29-tos į 30-tą spalių išvežtas 
St. Catherine ligoninėn. Nak
čia namiškiai išgirdę jį vaito
jant ir radę kraujais apsipy- 
lusį pašaukė ligonvežimį. Kas 
per nelaimė jį ištiko, ant grei
tųjų negalėjo išsiaiškinti.

• • •
St. Masiulis, dalininkas už

eigos, 518 Grand St., sugrįžo 
miestan iš po ligos ir poilsia
vimo užmiestyje per keletą 
mėnesiu, bet darban dar ne- 
grįžo. Jo bendras Baratinskas 
kol kas sukinasi vienas su pa- 
gelbininkais.

Josefinai ir Antanui Ka
minskams suruošta šauni 35 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties puota spalių 25-tą, da
lyvaujant joj per 200 svečių.

“Mezgam ir norim mėgsti,” 
pareiškė maspethietė Kalvai- 
tienė, kada aną dieną sutikau 
vežantis didelį pundą siūlų. 
Ji sakė, kad tūlos maspethie- 
tės mezga jau po antrą svede- 
rį raudonarmiečiams ir nuo 
Hitlerio teroro pabėgėliams į 

į ’ Sovietų Sąjungą. ž. R.

KAS YRA PETER V. CACCHIONE?

darbo ir prisius savo atstovus.
Laikinasis Komitetas:
A d v. Ant. J. Vižlanskas

(Weslan), Pirmininkas
V. Michelsonas,

Sekretorius.

New Yorko ir New Jersey 
Apylinkės Lietuvių Orga

nizacijų Valdyboms
Visoms lietuvių organizaci

joms New Yorko ir New 
Jersey apylinkėj, kurių tik 
antrašus galėjom gauti, pa- 
siuntėm viršuj telpantį atsi
šaukimą.

Bet gal bus organizacijų, 
kurios negavo dėl kokios nors 
priežasties šio mūsų atsišauki
mo. Todėl mes prašome tokių 
organizacijų valdybų išsikirp
ti šį mūsų atsišaukimą ir per
skaityti savo organizacijos se
kančiam susirinkime.

V. Michelson, Sekr.

Kas Bus Renkama; Už 
Ką Balsuoti?

Fiorello H. LaGuardia

Visų priešfašistinių žmonių j 
iš visų partijų ir nepartinių 
kandidatu į majorus yra Fio
rello H. LaGuardia, dabartinis 
miesto majoras.

LaGuardia yra oficialiai ant 
baloto Republikonų Partijos, 
Amerikos Darbo Partijos, 
Miesto Fusijos Partijos, Suvie-į 
nyto Miesto Partijos. Tačiau 
čia neviskas. Už LaGuardia 
balsuos visi sąžiningi hitleriz- 
mo priešai iš visų partijų.

LaGuardijos neremia oficia
liai Demokratų Partijos virši
ninkai (tammaniečiai), jis nė
ra ant tos partijos baloto. Ta
čiau jo kandidatūrą yra užgy- 
ręs žymiausias šios šalies de
mokratas prezidentas Roose
veltas. Jį yra užgyrę šimtai ki
tų žymių tos partijos narių.

LaGuardia yra užgintas AL 
F ir CIO unijų. Tas kiekvie
nam darbo žmogui turi pasa
kyti, už' kurį kandidatą į ma-\ 
jorus jis privalo atiduoti sa
vo balsą. Darbo žmonės bal
suos už LaGuardią.

CHARLES’
UP-TO-DATE |

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

a---------------------------------- a
Dr. J. J. Kaškiaučius

Telefonas: Humboldt 2-7904

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J. >

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

E------ —— ------------------------------------4j|

Peter V. Cacchione

Peter V. Cacchione yra dar
bininkas — gabus, susipratęs, 
nuoširdus darbo žmonių reika
lų gynėjas. Jis yra Pirmojo 
Pasaulinio Karo veteranas. Jis 
yra ženotas ir tėvas vieno kū
dikio.

Peter V. Cacchione žino, ką 
reiškia būti darbininku, bedar
biu ir kovotoju už duoną ir 
gyvenimą. Hooverio laikais 
Cacchione yra vadovavęs karo 
veteranų kovai.

Brooklyn© žmonės gerai pa
žįsta Peter V. Cacchione. Jis 
yra mirtinas priešas fašizmo

ir nacizmo. Jis buvo kandida
tu į Miesto Tarybą (City 
Council) 1937 metais ir gavo 
su virš 40 tūkstančių balsų, 
pralaimėjo tiktai 290 balsais. 
O 1939 metais, nors jis nebu
vo ant baloto, bet 24,000 pi
liečių įrašė jo vardą.

Dabar jis vėl kandidatuoja 
į Miesto Tarybą, kaipo darbo 
žmonių kandidatas. Dabar yra 
puiki proga išrinkt ir pasiųsti 
Peter V. Cacchione į City 
Council.

Brooklyn© (Kings County) 
piliečiai, balsuojant kandidatą 
į Miesto Tarybą 'šį antradienį, 
lapkričio 4-tą, raginami ant 
baloto prie Cacchionės vardo 
padėti numerį 1-mą.

Miesto Taryba yra be galo 
svarbi Įstaiga, miestui lygiai 
svarbi, kaip kad svarbus 
kongresas šaliai arba seimelis 
(assembly) valstijai. Tad pa
siųskite i tarybą Cacchione, 

! kuris yra pasišventęs, ištiki
mas visu darbo žmonių reika
lų gynėjas.

Lietuvių Piliečių Grupė su
rengė su Peter V. Cacchione 
susipažinti šaunų vakarėlį, 
lapkričio (Nov.) 2-ros vakarą 
“Laisvės” salėj.

Liet. Piliečių Grupė.

Kas Yra Referendume 
Ir Kaip Balsuoti?

Referendumas liečia pakai
tas valstijos konstitucijoj ir 
miesto čarteryje, tad labai 
svarbu visiems balsuoti. O kad 
spėti nubalsuoti, reikia gerai 
įsitemyti juos numeriais ir tu
rėti sau pasižymėjus, kaip 
juos norite balsuoti.

Referendumas svarbu bal
suoti visiems piliečiams. Jeigu 
jūs* nebalsuosite, kiti vistiek 
balsuos ir gal nubalsuos jūsų 
nenaudai.

Referendumo klausimai — 
pataisos (amendments) ir pa
siūlymai (propositions) — bus 
ant balsavimo mašinos pačioj 
viršutinėj eilutėj.

pasiimti už tai aukštas algas. 
Balsuokite prieš.

Virš paduoti aiškinimai ne
bus kartojami. Kam tai įdo
mu, prašome išsikirpti. Lietu
vių parankumui punktus že
miau paduodame trumpoje su
traukoje, angliškai:

Amendment 1 -r- YES
Amendment 2 — NO
Amendment 3 — YES
Amendment 4 — YES
Proposition 1 — YES
Proposittion 2 — NO
Proposition 3 — NO

IŠVYKO MEDŽIOTI

Pereitą sekmadienį išvyko į 
Up State (Adirondacks kal
nus) medžioti dr. A. Petriką 
ir dr. J. Waluk. Jiedu išbus 
ten savaitę laiko — grįš sek
madienį.

Domikaitis Dalininkuos 
Su A. Barzdaičių

Pereitą savaitę Frank Domi
kaitis, Lorimer Restaurano sa
vininkas, gavo jauną, apsukrų 
dalininką Antaną Barzdaitį, 
per eilę metų dirbusį ręsta u- 
ranuose pas kitus ir savame. 
Persitvarkę biznį dalininkys- 
tės pamatais, Domikaitis su 
Barzdaičių planuoja restaura- 
ną laikyti atdaru ir vėlai va
karais, taipgi naktimis. Kada 
tos pakaitos įvyks, savininkai, 
be abejo, informuos savo kos- 
tumerius “Laisvėj” telpančia- 
me skelbime.

Lorimer Restauranas randa 
si 417 Lorimer St., greta “Lais
vės” įstaigos. Rep.

LaGuardia yra stiprus fašiz
mo priešas ir prez. Roosevelto 
užrubežių politikos rėmėjas. 
Jis yra prezidento Roosevelto 
paskirtas Civilių Apsigynimo 
direktoriumi. Didžiausiam ša
lyje miestui kaip tik ir rei
kalingas stiprus, akylus mies
to sargas. Tokiu yra LaGuar
dia. Tad visi priešhitlėriniai 
piliečiai,, kurie nori atstumti 
hitlerizmo pavietrę kuo toliau
sia nuo Amerikos krantų, bal-. 
suos už LaGuardią.

Balsuokite už LaGuardią 
Darbo Partijos balotu.

O kad majoras galėtų ne
trukdomas veikti, kad jam 
kiekviename žingsnyje tam
maniečiai nepančiuotų rankas, 
visi priešhitleriniai piliečiai 
balsuos už sykiu su juo kan
didatuojančius ant miesto 
kontrolieriaus McGoldrick ir į 
Miesto Tarybos pirmininkus 
už Morris, taipgi už kovinguo
sius, pažangius, darbo žmonių 
ir abelnai liaudies reikalus no
rinčius ir mokančius ginti kan-! 
didatus į Miesto Tarybą.

EXTRA
Laisvės Radio Programa lap

kričio 3-čios vakarą bus ne 9, 
bet 10’30 vai. vakaro. Pakeis-\ 
ta tik vienam kartui. Aldona 
Klimaitė ir Aldona Žilinskai
te dainuos labai gražius due
tus. Kalbės R. Mizara ir J. 
Ormanas.

DANIEL ALLEN, 

darbietis, kandidatuoja į Mies
to Tarybą kaipo nepriklauso
mas - nepartinis kandidatas, 
vertas darbo žmonių paramos. 
Brooklyniečiai (Kings County) 
piliečiai turėtų jį atsiminti 
balsavimuose ši antradienį, 
lapkričio 4-tą.

KĄ JIE REIŠKIA?
Pataisa 1-ma: Leidžia vals

tijai panaudoti ant skerskelių 
tiltam statybos fondus reika
lingų kelių pravedimui. “Lais
ve” pataria balsuoti už šią pa
taisą.

Pataisa 2-ra: Prailgina vals
tijos senatorių buvimą ofise 
nuo 2 iki 4 metų. Balsuokite 
prieš šią pataisą.

Pataisa 3-čia: Išaiškina pro
cedūrą priėmimui konstituci
nių pataisų pareiškiant, kad 
generalio prokuroro nepasisa- 
kymas savo minties apie lega
lumą pasiūlyto amendmento 
negalėtų paliesti galiojimo to 
amendmento. Balsuokite už

, šia pataisą.
I Pataisa 4-ta: Įgalioja vals
tiją įrengti keletą takų slidėms 
(skiis) Adirondacks kalnuose 
toj žemėj, kuri palikta tik gi- 
rininkystės tikslams. Balsuoki
te už.

Pasiūlymas 1-mas: Nusako 
perorganizavimą a p s kričių, 

i kad išravėti nenaudingus, rie
biai apmokamus Tammanės 
pastumdėlius iš apskričių raš
tinių. Balsuokite už.

Pasiūlymai 2-ras ir 3-čias: 
Tie yra prigavingi, pirmes- 
niam, geram pasiūlymui už
maskuoti punktai, kad supai
nioti balsuotoją. Jie irgi neva 
pasisako už apskričių refor
mas, bet jie taip gudriai Tam
manės advokatų sutaisyti, kad 
tie visokį pastumdėliai vistiek 
pasiliktų ofisuose neva dalį 
laiko dirbti. Tikrenybėje, tai 
jie galėtų tik pasisupti kedėse 1 
po valandą kitą per dieną ir

Tegalima jiems tik palinkė
ti gero giliuko!

Skelbkitčs savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”
fAW

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.
Devintą valandą pirmadienių vakarais

DUODAMA MUZIKALE PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

x Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan

čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; Į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog
ramą.

Draugijos, tuose miestuose, kur girdisi Laisvės 
Radio Programa turite per ją paskelbti draugijų 
parengimus.

Reikale pasiskelbimų per Laisvės Radio Programą 
ar dėl programos pildymo, prašome kreiptis šiuom 
adresu:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

fAWAWAWAWAHI

3 i

PARDAVIMAI
Parsiduoda ilgų metų egzistavusi 

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Europiško
ir Amerikoniško

Stiliaus
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 

i

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

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

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 
Ivairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

SI

2

5)

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

£

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

O

i

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th Street

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508 Į

$

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
I 411 Grand St., Brooklyn
n

H

□
I
i

i

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

<

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

laidotuvef

nemoka- 
miesto.

Štaf 
adr©sas•

■

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Ev. 4-6698

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

I 
I

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
1 Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse

Tel. Virginia 7-4499

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne




