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KRISLAI
“Pergale Bus Mūsų.” 
Istorinis Laimėjimas.
Kaip Vilkai Tapo Nacio

nalistais.
Klerikalai Gelbės Rusu 

Tautą.
Kodėl Ne Jos?

Rašo A. BIMBA

Stalino prakalba sustiprino 
dvasioje kiekvieną necizmo 
priešą, kiekvieną laisvės ir de
mokratijos mylėtoją.

Nuostolių apturėta daug, 
mūšių pralaimėta, bet vis tiek 1 
paskutinis šūvis bus iššautas 
Sovietų Sąjungos, Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų.

“Mūsų reikalas teisingas; 
pergalė bus mūsų,” pareiškė 
Stalinas.

Stalino prakalba tilpo “Lais
vėje” ištisai. Ypatingai tie, ku
rie abejojote arba buvote dva
siniai nusiminę dėl šio baisaus 
karo, paskaitykite Stalino pra
kalba du-tris sykius.

Daugeliui gal bus netikėta 
naujiena: Brooklyne išrinktas 
į New Yorko Miesto Tarybą 
(City Council) Peter V. 
Cacchione, komunistų kandi
datas.

Tai yra tikrai didelis, isto
rinis darbo žmonių laimėji
mas.

Jo išrinkimui darbavosi šim
tai pažangių žmonių. Rinkimų 
kampanija buvo nelengva. 
Mat, kapitalistinių partijų 
žmonės turi krūvas pinigų agi
tacijai už savo kandidatus. Gi 
čia prisiėjo nikeliais ir dešim
tukais vesti platų agitacijos 
darbą.

lietu-
gražiai pasidar-

prieš rinkimus 
pare susipažini-

Brooklyno pažangūs 
viai irgi labai 
bavo.

Sekmadienį 
buvo suruošta 
mui su Cacchione. Parėję da
lyvavo pats Cacchione ir gra
žiai pakalbėjo. Jis pažadėjo 
Miesto Taryboje visuomet už
tarti darbo žmones. O kad jis 
savo pažadus išpildys, tai nie
kas neabejoja.

Gal netikėsite, bet faktas 
yra, kad Lietuvoje vilkai išvir
to nacionalistais. Taip praneša 
jų lyderis, tūlas Virbickas. 
“Lietuvių Geležinis Vilkas” 
dabar vadinsis “Lietuvių Na
cionalistų Partija.”

Ta išgamų partija bus Hit
lerio įrankis smaugti ir žudyti 
lietuvių tautą.

Pronaciška lietuvių spauda 
labai barėsi ant mūsų, kai mes 
sakėme, kad tas “lietuvių su
kilimas” birželio mėnesį buvo 
išgamų ir hitlerio agentų dar
bas.

Dabar Virbickas sako, kad 
jo vadovaujami vilkai “stvėrė
si ginklo ir padėjo galingajai 

• didžiojo reicho kariuomenei 
vyti ir iš Lietuvos bolševikus.”

Ką dabar sakys “Draugas,” 
“Amerika,” “K e 1 e ivis” ir 
“Naujienos,” kurie tą sukilimą 
sveikino ir skelbė “tautos su
kilimu” ?

Šitie vilkai, dabar pasivadi
nę “nacionalistais,” dirbs 
“bendram ir glaudžiam kon
takte su didžiojo reicho civi
linės valdžios garbingais pa
reigūnais” ir padės “galinga
jai reicho kariuomenei su
triuškinti . . . bolševizmą.”

Bet kai šita “reicho galin
goji kariuomenė” bus sutriuš-1 
kinta ir išgrūsta iš nacių oku
puotų kraštų, jų tarpe ir iš. 
Lietuvos, tai, paregėsite, šitie 
lietuviški vilkai atsiims su ma
garyčiomis.

Mūsų broliams klerikalams 
iš “Draugo” pastogės, matyt, 
jau* nusibodo gelbėti lietuvių 

pasimojo 
Jie sakosi 
visą rusų 

yt

reikia ru- 
užpuolikų,

tautą. Jie dabar 
daug didesnį darbą, 
dabar imsią gelbėti 
tautą.

O gelbėt, žinoma, 
sus ne nuo nacių
bet nuo bolševikų ir Sovietų.

Ir prie to darbo, sako “Drau
gas” (lapkr. 10 d.), turi pri
sidėti “visi, kam rūpi žmogus, 
kam prie širdies demokrati
ja.”

(Tąsa 5-nie pusi.)
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Metams

rokai Sumušė Nacius 
Tūlos Srityje

Kuibišev, Sovietų Sąjun
ga. — Raudonoji Armija 
labai skaudžiai sudaužė na
cių jėgas Tūlos srityj, apie 
110 mylių į piet-vakarius 
nuo Maskvos. Naciai metė 
prieš Raudonąją Armiją 
dvi tankų divizijas ir vie
ną mechanizuotą diviziją 
bei kitas armijos dalis, pa
laikomas orlaivių. Mūšiai 
tęsėsi tris dienas. Kartą 
nacių jėgos pasivarė pir
myn ir raudonarmiečiai bu
vo priversti pasitraukti.

Bet pribuvo nauji padrū- 
tinimai Raudonajai Armi
jai ir ypatingai šturminiai 
orlaiviai, kurie užklupo na
cių jėgas. Fašistai buvo la
bai sumušti. Jie nugrūsti 
atgal per penkias mylias. 
Jie kovos lauke paliko per

Dėdė Samas Šaukia į 
Armiją Savanorius

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo departmentas 
išleido atsišaukimą į naci- 
jonalės gvardijos narius ir 
tuos, kuriems reikės eiti 
verstinam k a r eiviavimui, 
kad jie savanoriškai įstotų 
į Jungtinių Valstijų kariuo
menę trims metams. Toki 
kariai galėtų tarnauti už
sieniuose, kur nors kituose 
kraštuose, jei būtų reikalo.

Dėdė Samas nori gauti 
kiek galint daugiau savano
rių, todėl, kad verstinai 
paimti kariuomenėn kariai 
nėra lengva siųsti į kitus 
kraštus karinei tarnybai. 
Mat, tam tikri įstatymai 
daro kliūtis gabenimui į 
užsienius nesavanorius.

Savanorių kariuomenė ga
lėtų būti gabenama j Loty
nų Amerikos bazes, jei tam 
būtų reikalo.

Naciai Visur Atmušti
London. — Karo milita- 

ristai mano, kad Hitlerio 
karinė mašina sulaikyta vi
su frontu Sovietų Sąjun
goj. Naciai sutraukę pa- 
drūtinimus ties Kalinino 
miestu per keturias dienas 
atakavo ir nieko .neatsiekė.

Sovietu Sąjungos infor
macijų biuro galva S. A. 
Lozovskis sako, kad per vi
są dieną ėjo žiaurūs mūšiai 
nuo Šiaurinių Jūrų iki Juo
dųjų Jūrų ir naciai niekur 
nelaimėjo nei vieno colio 
žemės. Oriol sritvj Sovie
tų šturminiai orlaiviai iš
taškė nacių sunkvežimiu 
kolumna. kuri turėjo 10 
myliu ilgio ir toj pat sritvj 
išnaikino vokiečių raitelių 
pulką.

Raudonoji Armija, atsa
kydama į premjero J. Stali
no sakyta kalba revoliuci
jos sukakties dienoj, labai 
energingai pereina j kontr
atakas, kad kuo daugiausia 
išnaikinus įsiveržėlių*.

Kitas pranešimas sako, 

5,000 užmuštų. Naciai bė- 
go panikoj, metė ginklus, 
amuniciją, kiti net drabu
žius, kad tik greičiau galė
tų bėgti. Matyti, kad na
ciai bijojo, kad Raudonoji 
Armija juos neapsuptų, to
dėl taip sparčiai traukėsi.

Volokolamsko srityj Rau
donoji Armija vis dar laiko 
didelį nacių skaičių apsupus 
ir nori išnaikinti. Naciai 
per keturias dienas ataka
vo Kalinino miestą, bet vi
sos jų pastangas nuėjo nie
kais.

Donbaso srityj nacių .jė
gos pasivarė pirmyn Šakty 
srityj. Naciai ir jų talki
ninkai bandė tai vienur, tai 
kitur jieškojo fronte silp
nesnių vietų, bet neturėjo 
pasisekimo. Krime vis eina 
aršūs mūšiai.

Anglai Žada Visokią 
Pagalbą Sovietams

London. -— Anglijos par
lamente kalbėjo karalius 
Jurgis ir premjeras Chur
chill. Jie abu žadėjo teikti 
Sovietų Sąjungai didžiau
sią pagalbą jos kovoj prieš 
nacius ir fašistus. Kaip 
Churchill, taip karalius gi
riančiai atsiliepė apie Rau
donąją Armiją. Churchill 
sakė, kad jis negali smulk
meniškai pranešti, kas da
roma Sovietų pagalbai, nes 
tai būtų išdavystė. Anglijos 
ir Sovietų Sąjungos planų.

Komunistas Išrinktas į 
New Yorko Miesto 

Tarybą
Lapkričio 4 d. atsibuvu

siuose- rinkimuose tapo iš
rinktas ant Kom. Partijos 
tikieto Petras V. Cacchione 
nariu į miesto tarybą. • Jis 
išrinktas nuo Kings Coun
ty, Brooklyno, piliečių. Tai 
pirmas žmogus, kuris kan
didatuodamas ant Komu
nistų Partijos tikieto tapo 
išrinktas į didžiausio mies
to valdybą. Plačiau apie 
tai rasite Vietos Žiniose.

Trūksta Nacių Generolams 
Naudoti Monoklių

Berlin. — Taip didelis 
pareikalavimas m o n o k lių 
(vieno stiklo, kurį įsispau- 
džia į aki) kad daugelis ge
nerolu ir oficierių nusi
skundžia jų stoka. Monok
lius nešioja pasipūtėliai. 
Veikiausiai, neužilgo dau
gelis generolų ir oficierių 
atsidurs tokioj padėtyj, kad 
neteks jie ne tik monoklių, 
bet ir galvų.

kad Raudonoji Armija Do- 
neco srityj nugrūdo nacius 
atgal, viename fronte, net 
šešias mylias, kur sumušė 
tris nacių tankų ir mecha
nizuotas divizijas.

1 I '
Basra, Iraqas. — Britų 

generolas čionai pareiškė 
United Press žinių agentū
ros korespondentui, kad 
Jungtinių Valstijų ir Ang
lijos kariniai reikmenys 
pasiekia Sovi’etų Sąjungą 
per Artimuosius Rytus di
deliais kiekiais. Jie yra 
siunčiami keletu kelių.

Generolas atsisakė išduo
ti paslaptis, kokiais keliais 
ir kokios karinės medžia
gos Sovietam daugiausiai 
siunčiamos. Bet jis pabrė
žė tą faktą, jog ne tik So
vietams esą siunčiami kari-

ANGLŲ KARALIUS IR PRE
MJERAS GILIAI PAGERBĖ 

SOVIETŲ KOVA
London. — Anglijos ka

ralius Jurgis savo pareiš
kime seimui apie karo eigą 
sakė, tarp kitko:

“Mūsų žmones yra pasi
ryžę visom jėgom, kiek tik, 
išgali, patenkint reikalus 
Sovietų Sąjungos didvyriš
koje jos kovoj e.”

Anglijos ministeris pir
mininkas Winston Church
ill seime stipriai išreiškė gi
lią pagarbą “didžiajai So
cialistinių Sovietų Respub
likų Sąjungai,” tariant jo 
žodžiais, “už spindintį did
vyriškumą ir už nepaklibi
namą narsą mūsų rusiškų 
sąjungininkų.”

Anglų premjeras atžymė
jo “milžinišką Sovietų ga
lybę” ir pajuokė Hitlerį, 
kuris jau daugiau kaip mė
nuo atgal žadėjo užimt 
Maskvą per kelias dienas.

Hitleris tikėjosi badu pri
verst Angliją pasiduot; taip 
sakė Rudolf Hess, antras 
po Hitlerio vyriausias nacių 
partijos vadas, atskridęs 
Anglijon, kaip kad seimui 
pranešė premjeras Church
ill. Bet dabar, ačiū Ameri
kai, Anglija turi kur kas 
daugiau maisto ir visokių 
kitų reikmenų, negu karo 
pradžioj.

Churchill teigė, kad 1943 
metais Anglija gal jau ga
lės užklupt Hitlerį Europos 
sausumoje, bet ne anksčiau.

Laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLE ŠIANDIEN

Punktai 
2174 
1306

A. .Stripeika, Elizabeth .....................................
J. Bakšys, Worcester . .4...................................
J. Yaskevičius, Hudson .......................................
K. Čiurlys, Bayonne .......................................... .
K. Žukauskienė, Newark ...................................
Philadelphijos Vajininkai ....................     . ..
S. Penkauskas-P. Tamašauskas, Lawrence.......
P. Bokas, Waterbury .........................................
S. Kuzmickas, Shenandoah ........... . ...................
ALDLD 20 kp., Moterų Skyrius, Binghamton ..

A. Klimas, Hartford ..........................................
ALDLD 136 kp., Kearny-Harrison ..................
V. Padgalskas, Mexico.........................................
M. Urba, Easton ..................................................
J. Blozonis-J. Karsonas, Lowell ........................
P. Beeis, Great Neck ...................................... ...
J. Venskevičius, Cambridge ............................. .
J. Kuraitis, Brooklyn,.................................... .....
P. Šlekaitis, Sęranton............................. .
J. Ramanauskas, Minersville ..................
/■ (Tąsa 5-me puslapyje)

If

niai reikmenys be sustoji
mo, ale ir keliai, kuriais tie 
siuntiniai bus transportuo
jami" vėliau yra greit taiso
mi. Irano geležinkelis, vieš
keliai, viskas plečiama ir 
gerinama. Iš Amerikos at
siunčiama daug didelių sun-

Rooseveltas Šaukia 
Mainierių ir Samdy
tojų Konferencijų

Tarsis Bendrai Dėl Pripažinimo Mainierių Unijos: Gal 
Pavyks Klausimas Išrišti be Mainierių Streiko

kvežimių transportacijai. Išjdienį, lapkričio 14 d., Balta- 
Indijos ir Anglijos ateinajjame Name pas prezidentą 
geležinkeliui reikmenų, va-1 
gonų, inžinų ir kitų daly
kų. žodžiu, dar už mėne
sio kito — per Iraną (Per
siją) Sovietai galės gauti 
milžiniškus kiekius tų reik
menų.

AMERIKA IR ANGLIJA 
VĖL RAGINS SUOMIJA 
TAIKYTIS SU SOVIETAIS

Washington, lapkr. 13. — 
Numatoma, kad Jungtinės 
Valstijos ir Anglija iš nau
jo mėgins paveikt Suomiją 
(Finliandiją), kad ji dary

lių taiką su Sovietų Sąjun-

Amerikos valstybės mi
nisterija paskelbė nuorašus 
pasikalbėjimų su Suomijos 
ambasadorium Washingto
ne, kuriuose buvo siūloma 
Suomijai taikytis su Sovie
tais.

Jeigu Suomijos valdžia 
atsimestų nuo nacių karo ir 
darytų taiką su Sovietų Są
junga, tai Amerika ir Ang
lija užtikrintų Suomijai čie- 
lybę ir neliečiamybę iš So
vietų pusės.

Amerikos valstybės mi- 
nisteris Hull vėl pareiškė, 
jog Suomija, tęsdama karą 
prieš Sovietus, tuomi pade
da Hitleriui prieš Jungtines 
Valstijas ir kitus demokra
tinius kraštus.

Naciai Giriasi Pasisekimais
Berlin. — Nacių koman

da ir ypatingai Goebbelio 
propagandos ministerija gi
riasi pasisekimais Krime. 
Jie sako, kad nacių ir ru
munų fašistų jėgos pasiekę 
Kerčo siaurumoj pietų pa
jūrį, kad nacių orlaiviai 
bombardavę Novorusiską, 
Anapą, Kerčo ir Sevastopo
lio prieplaukas.

796
777
721
642
605
454
432 

398
385
352
338
324
317
311
252
243
199

čių mainierių unijos, nepai
sant, kad tose kasyklose 95 
nuošimčiai mainierių yra 
unijistai.

John L. Lewis prieš tūlą 
laiką yra pareiškęs, kad, jei 
šis klausimas nebus teigia
mai išspręstas, tai yra, jei 
National Defense Media-

Board nepripažins 
reikalavimų, tai • z

įvyks pasitarimas mainie
rių unijos atstovų, CIO va
dų ir plieno kompanijų sa
vininkų. Šį susirinkimą 
šaukia prezidentas Roose
veltas tam, kad aptarus 
klausimą dėl pastarųjų įvy-,tion 
kių, kad neprileidus 53,000 mainierių 
mainierių eiti streiką n. angliaksių streikas bus pa- 
Konferencija įvyks 11 vai. skelbtas lapkričio 15 d. 
ryto. Manoma, kad joje bus Kaip žinia, paminėtoji įs- 
prieita prie šiokio tokio su- taiga, National Defense 
sipratimo ir streikui įvykti Mediation Board, nutarė 
nereikės. prieš mainierių norus, todėl

Prez. Rooseveltas pakvie- mainierių streikas turėtų 
te šiuos asmenis dalyvauti į automatiškai prasidėti šeš- 
konferencijoje: John L. Le- tadienį. Bet kadangi prezi- 
wis, mainierių unijos prezi- dentas Rooseveltas įsikišo 
dentą; Philip Murray, mai-įir pareikalavo paliečiamas 
nierių unijos vice-preziden- puses dalyvauti konferen- 
tą ir CIO pirmininką; Tho-!cijoje Baltajame Name, tai 
mas Kennedy, mainierių u-l dabar nežinia, kaip viskas 
nijos sekretorių-iždininką; išsiaiškins ir išsispręs. 
Eugene G. Grace, Bethle- National Defense Media
hem Steel Korporacijos gal- tion Boardo nutarimas šu
va; Benjamin F. Fairless, kėlė organizuotuose darbi- 
U. S. Steel Korporacijos ninkuose p a s i p iktinimo.

Frank Pur- Kiekvienas mano, kad Ta
neli, Youngstown Sheet and ryta pasielgė nekorektiš- 
Tube Korporacijos atstovą, kai. Ji turėjo pasakvti plie- 
Pastarieji trys yra galvos no kompanijoms, 
tų plieno kompanijų, kurios pripažintų uniją savo kasy- 
vra savininkai angliakasy- klose ir tuomi viskas gra- 
klų, dar vis nepripažįstan- žiai būtų išsisprendė.

prezidentą, ir

kad jos

Amerikos Valdžia Žino R. Mizara Kalbės Wa- 
Ateivius, Jos Priešus terburyj Sekmadienį

blankas, jų veiklą ir 
kas yra priešai Jung- 
Valstijų. Ypatingai 

kreipiama atvda į na-

Washington. — Genera- 
lis Prokuroras Francis Bid
dle pranešė, kad per kelis 
mėnesius laiko Teisingumo 
Departmentas atydžiai iš
tyrinėjo ateivių registravi
mosi 
žino, 
tinių 
buvo 
cių ir fašistų veiklą tarpe 
ateivių. Sakoma, kad Tei
singumo ir Karo Depart
mental išdirbę planus taip 
greit veikti prieš neištiki
mus ateivius arba priešų 
(nacių ir fašistų) šalinin
kus, kaip to reikalaus sąly
gos.

Naciai Planuoja Savo 
Sukilimą Brazilijoj

Rio de Janeiro, Brazili
ja. — Anšvietos sekretorius 
Dr. Coelho de Souza, Rio 
Granda do Sul provincijoj, 
praneša, kad bažnytinėse 
vokiečių mokyklose vaikus 
verčia skaityti Hitlerio bi
bliją “Mein Kamnf” ir su
sekta nacių nlanai padary
ti'sukilimą Brazilijoj ir už
grobti valdžią, kad paskui 
iš Pietų Amerikos užpulti 
Jungtines Valstijas.

Berlin, lapkričio 13.—Na
ciai sako, kad jų artilerija jau 
bombarduoja Kerčo tvirtumas, 
rytiniame ‘gale Krimo pusiau- 
salio.

Sekamą sekmadieni, lap
kričio 16 d., vakare, “Lais
ves” redaktorius R. Miza
ra sakys prakalbą apie da
bartinę padėti pasaulyje ir 
Lietuvoje. Prakalbos įvyks 
Kliubo Salėje, 103 Green 
Street.

Prašomi visi Waterburio 
lietuviai susirinkti laiku ir 
dalyvauti prakalbose.

Tą pačią dieną, beje, kaip 
1 vai. po pietų, Waterbury j 
įvyks pasitarimas tūlų 
Conn. valstijos lietuvių 
veikėjų. Pasitarime daly
vaus ir R. Mizara.

l

4

Naciu Pataikūnai Tikisi 
Sumušt Pataisymą Ameri

kos Bepusiškumo Įstato
Washington, lapkr. 13.— 

Dauguma republikonų ir 
dalis demokratų kongres- 
manų išsijuosę darbuojasi, 
kad sumušt prez. Roosevel- 
to remiamą sumanymą, ku
ris reikalauja taip pataisyt 
Amerikos bepusiškumo įs
tatymą, kad prekiniai šios 
šalies laivai galėtų plaukt į 
uostus kariaujančiųjų šalių 
—Anglijos, Sovietų Sąjun
gos ir Chinijos. Tokių kon- 
gresmanų vadai, Tinkham 
ir kiti, pranašauja, kad tas 
sumanymas galėsiąs būt su
muštas.
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' OiRAS. — šį penktadienį 
dalinai apsiniaukę ir šilčiau.
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Suomija Atsisakė Klausyt 
Amerikos

Kaip ir buvo tikėtasi, “mažytės Suo
mijos” valdžia atsisakė klausyti Ameri
kos patarimo liautis kariavus prieš So
vietų Sąjungą. Suomijos valdovai Prisa
kė, kad jie kariausią tol, kol bus užtik
rintas jų kraštui saugumas.

Bet argi Hitleris ne tą patį sako? Ar 
Hitleris pradėjo bent prieš vieną kraštą 
karą kitokiu obalsiu? Jam visuomet bu
vo reikalo užpulti tą ar kitą kraštą tam, 
kad “užtikrinti Vokietijai saugumą.”

Taigi, Suomijos ponų pasiteisinimas 
nėra naujas. Faktinai, jis nėra nei ori
ginalus. Jis yra paimtas iš Hitlerio arba 
Goebbelso archyvų. Suomijos viešpačiai, 
kaip jau ne kartą buvo nurodyta, turi 
labai didelius apetitus. Jiems rūpi Esti
ja, jiems rūpi turėti Leningradas, jiems 
rūpi turėti net Uralai. Vis tai yra rei
kalinga “Suomijos saugumui užtikrinti.”

Nei Amerikos, nei Anglijos vyriausy
bė, tačiau, neturi klausyti to, ką kalba 
Rytis arba Tanneris arba kuris kitas 
Hitlerio pakalikas, tupįs Helsinkyje ir 
pildąs Hitlerio norus. Suomijos vyriau
sybė pardavė savo kraštą Hitleriui, ir 
tuo būdu pastatė jį dideiin pavojun. 
Suomijos valdžia, panašiai; kaip Vengri
jos, Rumunijos ir Italijos valdžios, skel
bia karą Sovietų Sąjungai ne tam, kad 
užtikrinti sau saugumą (kada Sovietai, 
pav., grūmojo Italijai? Kada jie grūmo
jo Vengrijai?), bet tam, kad jos yra Hit
lerio bučiuje ir daro, kaip Hitleris įsako.

Todėl, mūsų nuomone, Anglija turėtų 
paskelbti Suomijai karą ir traktuoti ją 
taip, kaip traktuoja Vokietiją. Anksčiau 
ar vėliau Suomijos liaudis nusikratys sa
vo pardavikų ir tuomet, kai pasaulis 
persitvarkys, ji bus laisva, kaip ir visos 
tautos, didelės ir mažos turėtų būti lais
vos.

Karas, Darbingumas ir Unijizmas

Kiekvienas, kuriam šiandien rūpi su
mušimas hitlerizmo, supranta, kad kiek
vienam darbo žmogui reikalingas dar
bingumas. Kiekvienas supranta, kad tik 
dirbant be pertraukos, dirbant skubiai, 
dirbant, kur tik galima, trimis pakaito
mis, pakils mūsų krašto gamyba, padi
dės gaminimas karinių reikmenų ir tuo 
būdu hitlerizmui bus užduotas didelis 
smūgis. Nes yra aišku, kad juo dau
giau demokratiniai kraštai pagamins 
tankų, orlaivių, kanuolių ir kitokių ka
rinių reikmenų, negu jų pagamina Hit
leris, tuo greičiau hitlerizmas susmuks, 
jis bus sunaikintas.

Bet kai mes kalbame apie pakėlimą 
darbingumo ir bendrai darbininkų dar
bo našumo; kai mes kalbame apie dirbi
mą be pertraukos, be streikų ir sustoji
mų, tai nieku būdu nepamirštame vieno 
svarbaus dalyko: iš to darbingumo, iš 
darbininkų pasiaukojimo neprivalo pa
sinaudoti pelnagrobiai, neprivalo pasi
naudoti samdytojai, — medžiaginiai ar 
politiniai.

Darbininkams turi būti suteikta pil
niausia laisvė susiorganizuoti į savo dar
bo unijas: samdytojai turi pripažinti tas 
unijas, kurias darbininkai pasirenka. 
Algos turi būti pakeltos pagal kilimą, 
pragyvenimo kainų. Tik tokiu būdu, tik 
tokiu keliu einant bus išvengta nesusi
pratimų ir bus pastiprinta visa krašto 
apsigynimo pramonė.

Mums tiesiog nėra suprantama tasai 
National Defense Mediation Board 
(Krašto Apsigynimo Tarpininkavimo • 
Tarybos) daugumos narių, nutarimas, 
kuriuomi buvo pasisakyta prieš mainie-

rių uniją tam tikrose minkštosios ang
lies kasyklose, kur mainieriąi nori, kad 
samdytojai pripažintų jų uniją. Mums 
nesuprantama, kodėl Taryba atmetė 
mainierių reikalavimą? Kas gi tuomet 
gali nepateisinti dviejų CIO vadų—Mur
ray ir Kennedy •— pasitraukimo' iš tos 
tarybos? Jeigu tose kasyklose dauguma 
mainierių — apie 95 nuoš. jų — yra uni- 
jistai, tai kodėl tuomet nepripažinti uni
jos? Kodėl nepriversti samdytojus tą 
padalyti?!

Visas klausimas tuomet būtų išsirišęs 
greit, aiškiai ir draugiškai.

“Naujienos” Demokratijos 
Neapgaus

“Naujienų” No. 265 telpa ilgiausia ra
diograma iš Berlyno nuo goebbeliško Pr. 
Ancevičiaus, kurioje išgarbinama nauja 
nacių partija Lietuvoj. Ten pat “Naujie
nų” redaktoriai išvadina komunistus 
“gengsteriais“ ir bando įkalbėti pasau
liui, kad jos “remia Rusiją.” “Naujienų” 
redaktoriai pasakoja, kad jie visada už 
Rusiją, bet taip pat visada buvo ir bus 
prieš Staliną, prieš Sovietus, prieš esa
mą Sovietų Sąjungoj santvarką, ir būk 
tuom pat laiku prieš hitlerizmą.

Ką gi “Naujienos” tuomi nori pasa
kyti? Ar jos mano, kad Grigaičiui "pa
vyks apgauti žmones ir įtikinti, kad jo 
pozicija yra tokia pat, kaip prezidento 
Roosevelto, kaip Anglijos premjero 
Churchill? Ar “Naujienų” redaktorius 
ant tiek nustojo politinio supratimo, kad 
jis negali suprasti, jog paverčiant “Nau
jienas” į Goebbelso propagandos platin
tojas prieš Sovietų Sąjungą, talpinant 
nacių propagandą, puolant Staliną ir 
Sovietų valdžią, tuo pačiu kartu jis 
pasitarnauja Hitleriui? Ar gi galima 
tuo pačiu kartu siekti išnaikinti, išžu
dyti Sovietų Sąjungos valdžią, genero
lus, komunistus, liaudį, kuri yra apsivie- 
nijusi aplinkui Staliną, ir tuo pačiu kar
tu pasitarnauti Rusijai? Ką gi “Naujie
nos” supranta po žodžiu “Rusija,” —to 
krašto žmones, ar plotus? Kokią turi 
teisę “Naujienos” purvinti Rusijos liau
dies valdžią, jos santvarką, jeigu jos pri
pažįsta liaudies apsisprendimą? Ar ir 
dabar “Naujienų” redaktoriams dar vis 
vaidinasi, kad Sovietų Sąjungos valdžia, 
tai vienas dalykas, o liaudis, tai kitas, 
ką jos per metų metus skelbė? Ar jos 
vis mano, kad Sovietų valdžia tik durtu
vais laikosi ant Sovietų Sąjungos liau
dies?

Juk taip manė Hitleris. Hitleris manė, 
kad Sovietų Sąjunga yra silpna, kad, kai 
tik naciai užpuls, tai Sovietų Sąjungoj 
prasidės sukilimai. Gi kas tik buvo iš 
amerikiečių, — Harriman, Hopkinsas, 
White, — ir visi kiti pripažino, kad So
vietų Sąjungos liaudis 100% yra su Sta
linu, su savo valdžia.

Ir kol “Naujienos” talpins Hitlerio 
propagandą, kol jos trauks Goebbelso 
giesmę prieš Sovietus, kol jos nesielgs 
taip, kaip Rooseveltas, Churchillas elgia
si, tol jų pasakos, kad jos stoja už pa- 
gelbą Rusijai yra tuščios, tik priedanga 
prohitleriškos propagandos.

“Darbininkas” Rašo, Ko Nežino
“Darbininkas” (No. 86) plūsta Staliną 

ir Sovietų Sąjungą. Bet kelia į padanges 
Trockį, trockistus ir garbina Hitlerio 
agentus Kamenievus ir Zinovjevus. 
“Darbininkas” pasakoja apie Trockio 
gabumus karo frontuose, piliečių karo 
metu. Apie Staliną jis rašo:

“Apie Staliną tik tiek žinoma, kad 
Trockis norėjo jį visiškai iš fronto pa
šalint, nes kur tik Stalinas vadovauja, 
ten viskas esą gramozdiškai supainiota.”

Taip gali rašyti tik visiški nežinėliai, 
žmonės, kurie tingėjo ir nenorėjo susi
pažinti su piliečių karo istorija Rusijoj, 
kurie buvo ir yra politiniai ignorantai. 
Faktai yra faktais. Ir štai keletas.

Trockis nebuvo jokis karo žinovas ir 
negalėjo duoti jokio karinio vadovavimo. 
Per visą piliečių karą vyriausiu štabo 
vadu buvo generolas M. Kemėnievas 
(nesumaišykite su trockistu L. Kamenie- 
vu). Generalis štabas veikė Aukščiausio 
Sovieto žinioje, o Sovieto priešakyj sto
vėjo V. I. Leninas. Trockis galėjo karš
tai kalbėti ir kada vykdė valdžios, parti
jos ir štabo nutarimus, tai sugebėjo mo
bilizuoti mases. Kas liečia karinius nu
rodymus, tai ne Stalinas,. bet Trockis vi
sur viską painiojo.

Rytų Fronte Stalinas, Dzeržinskis ir 
Gusevas, būdami kariniais komisarais, 
ne tik atstatė Trockį, bet ir jo pastaty
tus generolus. Ir tik po to buvo sumuš
tas Kolčakas.

Į y. . 1 .

Atvyksta Maksimas
I Jtvinovas

Sovietų Sąjungos valdžia 
buvusį Amerikoj ambasa
dorių Konstantiną Umans- 
kį paskyrė Tasso žinių a- 
gentūnos vedėju, o į Jung
tines Valstijas ambasado
rium—Maksimą Litvinovą, 
ilgai buvusį užsienio reika
lų komisarą.

Iš užsienio reįkalų komi-

kad daugiau sustiprėjus, 
kad tuo pat laiku gyveni
mas įtikintų Anglijos, Ame
rikos ir kitas demokratijas, 
kad reikia bendrai su So
vietais veikti prieš barba
rus hitlerininkus. Sovietai 
tokiose sąlygose ir buvo 
pasirašę su Vokietija neka- 
Ingersoll pripažįsta, jie vis-

Maksim Litvinovas, naujas Sovietų ambasadorius Ame
rikai. Jis, be to, yra ir SSSR užsienio reikalų komisaro 
Molotovo padėjėjas. Neužilgo jis atvyks Washingtonan. 
Kaip žinia, šį vyra anti-sovietinės spaudos rašytojai bu
vo nužudę ir įkalinę, bet jis, pasirodo,“prisikėlė iš nu
mirusių,” kaip jau daug panašių jam žmonių yra padarę,

saro M. Litvinovas pįsi-: ką dare, kad kuo mažiau iš- 
traukė 1939' Ae'tajs pareikš-1piTdžius prekybos: sutartis 

su Vokietija, kad kuo dau
giau pakenkus naciams į- 
vejkti Angliją.

damas, kad ilgų metų dar
bas reikalavo pasilsėti. Lit
vinovas apleido tą vietą tuo 
momentu, ka^da daugelio 
metų Sovietų .Sąjungos pa
stangos, kurias nuoširdžiai 
Litvinovas siekė pravesti, 
apvienyti visus antifašis
tus, visas antiagrėsoriškas 
šalis prieš Hitlerį, Mussoli- 
nį ir Japoniją nerado pa
saulyj tinkamo atsiliepimo. 
Tai nebuvo kaičia nei So
vietų Sąjungos, nei Lftvino- 
vo, kad tas nebuvo galima 
atsiekti. Anglijoj prie val
džios stovėjo atkaklus So
vietų priešas Chamberlai- 
nas, žmogus, kuris darė nu
sileidimus Hitleriui ir Mus
soliniui, kuris leido sumėsi- 
nėti Čechoslovakiją, kuris į 
Maskvą buvo pasiuntęs ne
va delegaciją tartis su So
vietais, bet net delegacijai 
neįdavė įgaliavimų. Kas 
liečia Franciją, tai ten prie ( 
valdžios stovėjo tikri tos 
šalies ir demokratijos išda
vikai — Daladier, Petain, 
Darlan ir panašūs, kurie 
visaip kenkė sudaryti bent 
atsparumą Vokietijos ir I- 
talijos fašistams. Tokiose 
sąlygose Sovietų Sąjungos 
ir jos komisaro Litvinovo 
vigos pastangos buvo berg
ždžios.

Sovietų , Sąjunga buvo 
priversta imtis naujos tak
tikos, kad išlaimėjus kiek 
daugiau laiko, kad geriau 
prisirengus karui prieš Vo
kietijos ir Italijos fašistus, 
riavimo sutartį. Ir kaip R.

Dabar pasaulinė padėtis 
griežtai kita. Dabar kiek
vienas sąžiniškas antihitle- 
rininkas ir antifašistas ma
to, kad Vokietijos, Italijos 
ir Japonijos barbariški val
donai siekia pavergti visą 
pasaulį, pasmaugti žmoni
jos progresą, kultūrą, civi
lizacijos atsiekimus, pa
vergti visas kitas tautas ir 
padaryti jas nacių ir fašis
tų vergais. Dabar tarpe 
Sovietų Sąjungos, Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų at
siektas susitarimas bendrai 
kovai prieš barbariškus na
cius ir fašistus. Dabar jau 
atsiekta tas, ko Sovietų Są
junga per daugelį metų sie
kė, kam tais laikais kenkė 
Chamberlainai ir Daladie- 
rai.

Maksimas Litvinovas ga
li pasidžiaugti, kad jo dar
bas, siekimas pravesti So
vietų Sąjungos užsienio po
litiką prieš nacius ir fašis
tus galų gale vykinamas 
gyvenimam Dabar pasau
lyje iškelia svarbą tų Litvi
novo pastangų ir tie žmo
nės, kurie tais laikais jų vi
sai neįvertino.

Litvinovas atvyksta į 
Jungtines Valstijas amba
sadorium didžiausios pa
saulyje valstybės į valstybę, 
kuri turi galingiausią pa
saulyje industriją ir gali 
aprūpinti antinacines jėgas 
karo reikmenimis. Tai la-

Leningrado fronte padėtis buvo pavo
jinga, generolo Judeničio gaujos buvo 
prie vartų. Kada ten pribuvo Stalinas, 
tai pirmiausiai apvalė užfrontę, išnaiki
no šnipus, panikos skleidėjus ir tada ge- I 
nerolo Judeničio gaujos buvo sumuštos 
ir išvytos į Estoniją.

Caricino apgynime atsižymėjo ne 
Trockis, bet Stalinas, Biidioųas ir Voro-'

■> ' • ' ‘ J. v' ; i ... I U •

bai didelės svarbos įvykis. 
Aišku, kad M. Litvinovas 
ras užtektinai energijos ir 
sugabumo, kad dar glau
desnius, artimesnius santi- 
kius palaikyti tarpe Ame
rikos demokratijos ir So
vietų Sąjungos, o tas išeis 
naudai ne vien abiejų šalių, 
bet ir tų tautų ir tautelių, 
kurias naciai ir fašistai lai
ko pavergę, kaip Lietuvą.

Čia tenka priminti, kad 
kada Litvinovas pasitraukė 
iš užsienio komisaro vietos, 
tuo pat laiku jis pasiliko 
Aukščiausiame * Sovietų Są
jungos Soviete. Užsienio 
diplomatai ir kiti žmonės, 
kurie tais laikais buvo So
vietų Sąjungoj, matė Litvi
nova dalyvaujant Sovietų 
posėdžiuose, svarbiuose ap-'

vaikščiojimuose. V i e n ok, 
nepaisant tų faktų, Ameri
koj ir kitur spauda, kuriai 
rūpėjo purvinti Sovietų Są
jungą, jos tarpe nemažai ir 
lietuviškų laikraščių, kurie 
šiandien tarnauja Hitleriui 
ir Mussoliniui platindami 
nacių ir fašistų propagan
dą, tais laikais skelbė pa
sauliui melus, būk Litvino
vas “nužudytas,” “kalėji- 
man uždarytas,” “likviduo
tas.” Ta spauda šiandien 
nurys tuos savo melus, ka
da iš “likviduotų” atsikėlęs 
M. Litvinovas atvyks į 
Jungtines Valstijas amba
sadorium. šis faktas dar 
kartą parodo, kaip reikia 
būti atsargiems skaitant 
tokius laikraščius.

D. M. š.

Sovietų Sąjungai Medikalei 
Pageibai Aukos

Massachusetts v a 1 s tijoj greit keli šimtai pribus, 
aukų rinkliava nevyksta Montello, Mass., stovi ne- 
taip sklandžiai, kaip kad prastai, bet gali būti ge- 
veikiančių draugų geista.; riau, dar nesiekia $300. Lo

well, Mass., ir galėtų būt ge
riau. Labai mažai tesigirdi 
iš Lawrence, Mass., ir Ha
verhill, Mass.

O dabar, kaip su So. Bos
tonu? Pinigų žmonės turi 
ir aukotų, bet bėda, kad 
kambarys 316 Broadway 

Hudson, Mass., yra pirmoj dar neužbaigtas remontuot 
vietoj, nors ir nesiskaito su1 ir susirinkti nėra kur. Sako, 
mūsų Mass, valstijos Lietukai susirinksime, tai ir au-

Vienok, tikimės, kad Illi
nois valstiją toli esame pra" 
lenkę. Štai, va, pagal rupų 
apskaitliavimą, Massachus
etts valst. yra sukelta virš 
$1,600. O kiek Illinois sukė
lė?

Maža lietuvių kolonija

Komitetu, t.’y., aukos. siun
čiamos ne per mūsų įstai
gą. Vi enok mes lenkiame j 
galvas prieš juos už jų di-' 
delį darbą. Antra liet, ko
lonija, Worcester, Mass., 
jau pasirodė su $439.65 ir 
dar gandai girdisi, kad

kosime.
Draugai, reikia aukot da 

bar ir vėliau, juk Sovietų 
Sąjunga veda mirtiną kovą 
ir už mūsų reikalus.

Liet. Komiteto Medikai^ 
Pagalbos So v. Sąjungai 
Ižd. M. Kasei.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humooldt 2-7964

Gal xStoka Vitaminų
Drauge gydytojau, seniai

-ir iš geriausiai pasirenka
mo maisto. Todėl kiekvie-

rengiuos parašyti jums laiš
kutį ir pasiklaust per mūsų 
dienraštį “Laisvę.”

Paskutiniais laikais, kuo
met aš gaunu šaltį-slogas, 
man dažnai ir gerklę trupu
tį paskauda. Man- svarbu 
žinoti, nuo kokios priežas
ties aš dabar gaunu tą ger
klės skaudėjimą? Gal būt, 
dėl vitaminų stokos? Prašy
čiau patarimo, kokie vita
minai yra man daugiau rei
kalingi ?

Antras dalykas, aš norė
čiau tikriau žinoti apie G. 
W. Instant broth (buljoną). 
Tiesa, ten yra pažymėta, 
kad turi vitamino BĮ. Bet 
aš norėčiau žinoti, ar tas 
minėtas buljonas turi bent 
tiek vertės, kaip namie vir
tos sriubos? Iš kalno tariu 
labai dėkui.
Atsakymas.

Nėr už ką. Tain, Drauge, 
be didelio abejojimo galiu 
tarti, kad tai paeina dėl 
vitaminų stokos. N e rasi 
tos ligos, kad ant jos neuž
kliūtų šioks ar toks ' vita
minų trūkumas. Kokių vi
taminų? Ogi visų dažniau
sia vitamino B mišinio (vi
tamin B Complex), šito vi
tamino mes visi niekad pa
kankamai negaunam, nors

nas privalo to vitamino B 
imti dar ir su koncentruotoj 
formoj.

Geras ir nebrangus vita
mino B mišinio šaltinis yra 
mielės, ypač džiovintos bra
voro mielės, geresnės rū
šies, sakysim Squibb yeast 
tablets. Imkite ne po vie
ną, po dvi, bet po gerą sau- 
jalę, po 15 tablečių 3 kar
tus per dieną, tai po 45 ta
bletes kas diena, kad ir vi
są gyvenimą. Visais žvilgs
niais būsite sveikesnė, ener
gingesnė, gyvesnė ir ilgiau 
būsite graži ir patraukli. 
Ilgiau gyvensite. Visos tų 
gerumų litanijos čia neiš
skaičiuosi: taip esmingi yra 
tie vitaminai. Beje, kai ku
rie nemėgia mielių skonio. 
Tuomet galima imti vita
min B Complex capsules, 
kad tik jos būtų pakanka
mai stiprios. Gero stipru
mo vitamino B mišinio kap
sulės turi šių dėsnių ir po 
tokią dožą kiekviena:
Thiamin chloride 1 mgm.
Riboflavin............ 15 mgm.
Pyrodoxin............ 1 mgm.
Nicotinic acid .. 3 mgm.
Liver extract 1-20 150 mgm. 
Dried brewers

yeast 150 mgm.
Tokio didumo kapsulių 

patartina imti po 3 rytą,
pietų ir vakare, su maistu. 
Gerai būtų imti žuvų alie-

šilovas. Denikino sumušime Stalinas vi
sai atmetė Trockio planą, ir Denikinąsu-|_______ _____ ___
mušė. Kovoj prieš Vrangelį taip pat vei-jjaus kapsulių, po tiek pat

3 kartus kas diena.
Naminė sriuba daug mai-

kė Stalinas ir Frunze,
Gi Lenkijos fronte, kur buvo leista

Trockini ir Tuęhačevskiui vadovauti, stingesnė už bet kokio bul- 
ten Sovietai mūšius pralaimėjo prie jono gabalėlius.
Varšavos. Toki yra istorijos faktai, j pirktinė 

kun. Kmitas ba bei 
sunka.

“Darbininko” 
jų ųepėrkeis.

redaktorius

Taipgi ir 
konservuota šriu- 
vaisių - daržovių

t k v
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Pradiniai Gyvy
bės Vystymosi

Elementai

RASIŲ -- TAUTŲ KLAUSIMAS
(Pabaiga iš pereito Įvairu
mų numerio.)

Tarp sinantropo ir šių 
dienų žmogaus taip pat yra 
vidurinis tipas. Tai senas, 
arba pirmykštis žmogus, 
Homo Primigenius, kaip jį 
lotyniškai vadina archeolo
gai. Šio pirmykščio žmo
gaus griaučiai rasti dauge- 
lyj vietų. Jis buvo sinantro
po ainis ir gyveno maždaug 
prieš 100 — 150 tūkstančių 
metų. Palyginti su sinan- 
tropu, tas žmogus jau buvo 
gerokai pažengęs į priekį. 
Apie tai galima spręsti ne 
tik iš 
ir iš 
buvo 
gaus 
guje

Daugelis mok slininku 
sprendžia, kad susijungimai 
elementų anglies su vande
niliu (hydrogenu) ir azoto 
(nitrogeno) su anglim į mo- 
lekulas buvo pradžia negy
vos medžiagos vystymosi į 
augalus ir gyvius. Moleku- 
la tai yra mažiausia me
džiagos dalelė, kuri gali at
skirai būti, išlaikydama sa
vo sudėtį ir ypatybes.

Gyvybė galėjo prasidėt 
per saulės spindulių veiki
mą į tokios medžiagos da
lelytes ištirpusias vandeny
je. Anglis (carbon) buvo 
patsai svarbiausias elemen
tas pradžiai gyvybės išsiru- guvo 
tulioiimo. Rimti gamtmoks- j0 galva buvo labiau panaši 
lininkai dėl to visai neabe
joja.

Anglies dalelytės-atomai 
yra nepaprastai “draugin
gi.” Jie labai lengvai jun
giasi su kitais anglies ato
mais ir su vandenilio, de
guonies (oxygeno), azoto ir 
kitų elementų atomais.

Prof. James B. McNair 
atrado, jog kuo aukščiau 
yra išsivystęs augalas, 
daugiau anglies atomų yra 
riebalinėse rūgštyse to 
galo sėklų.

jo kūno sudėjimo,'bet 
darbo įrankių, kurie 
rasti kartu su to žmo- 
griaučiais. Tame žmo- 

bezdžionės požymių 
palyginti labai mažai:

tuo

au-

Aliuminas iš Paprasto 
Molio

ga- 
bet

šalies 
tiek 

būtu 
tonu

aliumino per

žinoma, kad 
ir nap rašta

Aliuminas paprastai 
minamas iš bauksito. 
Amerika nėra turtinga 
bauksito kasyklomis. x Skai
čiuojama, kad šios 
kasvklose tėra tik 
bauksito, kad galima 
pagamint 13 milionu
aliumino iš viso. O dabarti
niu laiku vien ginklavimo
si reikalams vra suvartoda
ma pusketvirto iki keturių 
milionų tonų 
metus.

Jau seniai 
aliumino vra
me molyje beveik visur; tik 
jo išskyrimas iš molio iki 
šiol buvo perdaug painus ir 
nerbrangus. Dabar tie ke
blumai jau galės būt žymia 
dab’m pašalinti. Nes ameri
kiečiai profesoriai A. W. 
Hixson ir Ivan J. Klein iš
rado nesunkų būdą išskirt 
tam tikrais pigiais chemi
kalais aliuminą iš paprasto 
molio.

Senovės Chinai Pasisko
linę Civilizaciją

Viršininkas Meno Galeri-

į šių dienų žmogaus, kojos 
per kelius buvo truputį su
lenktos. Tas tvirtas, bet dar 
vis truputį panašus į žvėrį 
žmogus galėjo pakankamai 
greit judėti, bet dar neturė
jo to vikrumo, to mokėjimo 
atlikti įvairius darbo jude
sius, kurie yra toki papras
ti šių dienų žmogui.

Ir taip tad darbas sukū
rė iš beždžionės žmogų. Il
go, nuolatinio vystymosi ke
liu, kuris tęsėsi šimtus 
tūkstančių metų, iš kitų gy
vių tarpo išsiskyrė naujas 
gyvių tipas — žmogus.

Norint išsiaiškinti sau 
dabar, kiek yra panašūs ar 
skirtingi žmonės įvairių ra
sių, reikia nustatyti žmo
gaus vietą kitų gyvių pa
saulyje.

PROTINGAS ŽMOGUS
Dauguma mokslo surink

tu faktų kalba apie tai, kad 
visi žmonės, gyveną ant že
mės, yra atstovai vieno ir 
to paties biologinio tino, ku
ris vadinasi Homo Sapiens 
(Protingas Žmogus).

Visi šių dienų žmonės ki
lo iš pirmykščiu savo pro
tėvių — Homo Primigenius. 
Visi šių dienu žmones turi 
vienodus požymius, kurie 
skiria juos nuo gyvulių, ta
me skaičiuje ir nuo beždžio
nių, o taip pat ir nuo pir
mykščių žmonių, kurie gy
veno prieš daugelį tūkstan
čių metų. Tuo atžvilgiu tar
pusavyj yra visiškai pana
šūs Centrinės Afrikos vieti
niai ir Europos gyventojai, 
australiečiai ir eskimosai, 
chiniečiai ir visos kitos pa
saulio tautos.

Kokiai rasei žmogus pri
klausytų, jo kūnas yra su- 
budavotas pagal vieną ir tą 
pati tipą.

Šių dienų žmogaus galva 
yra sujungta su kūnu taip, 
kad ii gali atlikti įvairius 
judesius. Žmogaus dubuo

jos Washingtone, dr. Carl, platus ir trumpas, kojos 
W. Bishon tvirtina, kad se-' puikiai yra lankstomo^ per 
novės Chiniia daugiausia:kelius; rankų pirštai gerai 
civilizacijos dalyku pasisko-1 išlavinti ir yra labai lanks- 
lino iš Artimuiu Rytų, ypač tūs.
iš Tigro ir Eufrato upiu Žmogaus smegenys yra 
klonio. Sako, tatai rodo i- skirtingi nuo smegenų visų 
vairūs atkasimai dirbiniu, kitu gyvių savo didumu ir 
grūdų ir gyvulių palaikų sudėtinga konstrukcija, bet 
tame klonvje.

Iki , šiol 
kad chinai nat^s sukūrė 
savo 
civiliz?ciią, ir kad paskui 
ja pasiskolino • Babiloniia. 
Assvrija.* Egiptas. Graikija 
ir kiti kraštai Artimuose 
Rytuose.

• sas, ir australietis, ir poli- rų. (Metras yra 3 pėdos ir nes — dar neturėjo jokios 
nezietis turi tuos pačius po- virš trečdalis.) 
žymius, kurie glūdi Protin-| 
game Žmoguje: aukšta kak- neturi 
ta, maža burna, 
galvos 
nas.

Kai 
ninkai mėgina įrodyti, kad 
įvairios žmonių rasės yra 
skirtingi biologiniai tipai, 
t. y., kad negras skirtingas 
nuo vokiečio taip, kaip vil
kas ntio lapės, arklys nuo 
asilo arba liūtas nuo tigro.

Šitokie išvedžiojimai nie
ko bendro neturi su tikruo
ju mokslu, amžinai jieškan- 
čių tiesos. Jie iššaukia tik 
pyktį kiekvieno doro ir są
moningo žmogaus, norinčio 
eiti kartu su mokslu ir jo 
tikrais laimėjimais į švie
sesnę visos žmonijos ateitį.
RASIŲ SUSIMAIŠYMAS

Kai kurie fašizmo apaš
talai mėgina įrodinėti, kad 
tarp įvairių rasiu esanti ne
pereinama praraja, kad ra
sės viena nuo kitos labai 
skiriasi, kad yra išrinktoji 
rasė ir yra žemesnės rūšies, 
kurios tiek fiziškai, tiek 
dvasiškai yra daug silpnes
nės už “išrinktosios” rasės 
atstovus. Visa tai yra me
las, kuris kelia dorų žmo
nių protuose ir širdyse pa
sipiktinimą.

Jeigu giliau patyrinėsi
me, tai pamatysime, kacjl 
žmonių rąsės skiriasi tar
pusavy tik nosies ir akių 
forma, veidu, odos spalva 
bei ūgiu. Tiesa, tie skirtu
mai kai kada būna labai di- 

ideli. Pavyzdžiui, tarp kai 
kurių negrių moterų plau
kai neužauga ilgesni kaip 
15 centimetru, o pas vyrus 
jie nenerviršiia 5 centimet
rų. (Colis turi apie 2 ir pu
se centimetro.) Tuo tarpu 
Šiaurės Amerikos indėnai 
— vyrai ir moterys — turi 
labai ilgus plaukus, kurie 
išimtinais atsitikimais sie
kia net trijų su viršum met-

vę r tikai ė
padėtis, judrus kū-

kurie neva mokšli-

Ir vis dėlto šie skirtumai 
nieko bendro, su 

žmogaus gabumais naudo
tis žmonijos sukurto darbo 
vaisiais ir tverti ateities 
kartoms naujas kultūrines 
vertybes.

Šiandieną kalbos apie ra
sių grynumą jau nieko neį
tikina, nes šių dienų sąlygo
se visame žemės rutulyje 
vyksta rasių maišymasis. 
Ir kuo labiau plečiasi tech
nika bei pramonė, tuo 
tampresni darosi ūkiški ry
šiai tarp atskiru pasaulio 
dalių, tuo sparčiau vyksta 
rasių maišymasis, ir smul
kūs, antraeiliai skirtumai, 
kurie dar’ šiandien pastebi
mi tarp rasių, kas kartą vis 
labiau dyla ir darosi vis 
sunkiau pastebimi.

Rasės galėjo būti grynos 
tik tais, šiandien jau sun
kiai atmenamais laikais, 
kada žmonių giminės gyve
no skyrium. Tie laikai jau 
seniai praėjo ir jie negrįš 
niekuomet. Faktiškai jau 
dabar ant žemės beveik yra 
neįmanoma surasti visiškai 
gryną rasę, išskyrus gal tik 
mažus, sunkiai pasiekiamus 
rajonus Centra line j 
koj. Australijoj arba 
nezijoj.

“KULTŪRINGOS”
ii

Afri- 
Poli-

iš

IR
NEKULTŪRINGOS” 

TAUTOS.
Žmonija susidaro neva 

aukštesniu ir žemesnių ra
sių, reakcionieriai tvirtina, 
kad tik nedaugelis tautų 
gali pasiekti aukštos kultū
ros. Dauguma gi kitu tau
tų, sako fašizmo skelbėjai, 
tam netinką. Tačiau praei
ties' ir dabarties faktai su
griauna ir tą melą.

Aukštai išvystytos kultū
ros buvo kuriamos įvairių 
tautu, įvairiose žemės rutu
lio vietose dar tais laikais, 
kada protėviai vokiečiu — 
klajokliškos germanų gimi-

Pripratimas prie Oro Bombų Trukšmo

buvo manoma.

senovine kultūra ir

smegenvs įvairių rasių ats
tovu niekuo tarpusavyj ne
siskiria. Tai yra įrodyta 
specialiais tyrimais.

Apie gamtinį visos žmo
nijos vienumą kalba taip 
nat ir kiti atskirų tautų 
žmonių tarpusavio panašu
mai. Ir negras, ir eskimo-

Spiegimai staiga žemyn 
smingančių bombinitp orlai
vių ir didžiųjų bombų spro
gimai sudaro tokius baisius 
trukšmus, kad pirma karta 
juos išgirdę žmonės bepro
tiškai persigąsta, o daugelis 
moterų net apalpsta.

Anglijos valdžia yra pa
gaminus garsinių judamų
jų paveikslu tu trukšmų 
nėr smarkiausius nacių 
bombininkų u ž p uolimus. 
Kada nacių lakūnai bom
bardavo Doveri ir Londoną, 
tuo laiku iš požeminių slėp
tuvių buvo pravestos vie
los viršun ir prie ju pri
jungta radijo mikrofonai- 
garsu didintuvai. ir taip re- 
korduojama trukšmai.

Įvairūs Anglijos miestai 
išstato gatvėse, aikštėse bei 
teatruose judžius orlaivių 
smigikų ir bombų trukšmo, 
kad pripratintų žmones 
nrie šiurpulingų garsų lai
ke bombardavimu iš oro.
’Anglijos Radijo Korpo

racija yra padovanojus to
kių trukšmo judžių 'ir kai 
kurioms mokslinėms bei 
medi kalėms įsta igoms Ame
rikoje. Tie judžiai buvo iš
bandyti ant vyrų, moterų 
ir vaikų šioje šalyje.

Pirmą kartą girdėdami 
tokius trukšmus, žmonės, 
kaip pamišę, bėgo, kur kas 
išmanė, viską trempdami 
arba versdami šalin nuo ke
lio. Reikėjo per dvi savai
tes kasdien pratinti juos 
prie tų spiegimų ir trenks
mų, tik tada žmonės tega
lėjo ramiai juos girdėti.

O Londono gyventojai bu
vo jau visai apsipratę su to
kiais trukšmais ir pet vai
kai nepaisydami žaisdavo 
sau, kuomet naciai bombar
duodavo miestą.

kultūros. Istorija gali nuro
dyti daug įžymių senovės' 
kultūrų: egiptiečių, graikų, 
indusų, žydų, asirų, babilo- 
nų, finikiečių ir vėliau Ar
timuose Rytuose — arabų. 
Visos tos kultūros buvo su
kurtos tokių tautų, kurių 
sudėtyje buvo įvairių rasių 
atstovų. Ir susikurdavo jos 
tik todėl, kad tam buvo pa
lankios gamtos ir ekonomi
nės sąlygos. Jeigu tų sąly
gų nėra, tad tautai yra la
bai sunku ir gal būt neįma
noma pasiekti aukštesnį 
kultūros laipsnį. Taip, pa
vyzdžiui, kada nūdienių 
australiečių protėviai apsi
gyveno Australijoj, ten ne
buvo nė vieno gyvulio, tin
kamo prijaukinimui, išsky
rus šunį dingo, kurį jie at
sivežė su savimi; Australi
jos augmenija buvo skurdi. 
Tos sąlygos ir neleido aus- 
traliečiams sukurti aukštos 
kultūros.

Tačiau pasikeitus sąly
goms, kiekvienas tam tik
ros tautos atstovas gali pa
kilti iki pačių aukščiausių 
kultūros viršūnių.

Kad tai yra tiesa, rodo 
sekantis pavyzdis. Viena 
anglų labdaringa draugija 
nutarė “sukultūrinti” kaž 
kokią maža tautelę, kuri 
gyveno vienoj, Ramiame 
vandenyne esančioje, sale
lėj. Žmogėdrų vaikai buvo 
atvežti į Angliją, patalpin
ti į kolegiją, o po to i uni
versitetą. Ir iš tu vaiku iš
augo aukštos kultūros žmo
nės. niekuo nesiskiria savo 
žiniomis bei elgesiu nuo 
anglu, c

Kiekvienoj tautoj. nežiū- 
| rint odos spalvos ir rasės 
'formos, yra talentingu ir 
gabių žmonių. Ir jeigu šian
dien daup* talentingu žmo
nių negali pasireikšti, tai 
yra dėl to. kad žmonija gy
vena tokiose salvgose, ku
riose galimas fizinių jėgų 
išplėtojimas, bet negalimas 
ar sunkiai įmanomas dvasi
nis progresas, dvasinė kul
tūra.

Ar galima ‘ kalbėti apie 
dvasine kultūrą tuose kraš
tuose, kur gabūs mokslinin
kai yra persekiojami, veja
mi. ujami ir kankinami vien 
dėl to, kad ju senutė buvo 
žydė, arba kur daugiau 
kaip šimtas tūkstančių ga
biu
vyta tik todėl, 
nosių forma buvo 
kitokia, negu 
ariška (nacių) 
Ne. Tai nėra kultūros kū
rimas. Tai 
mas prieš 
žmoniją.

Pasaulio
pamažu, tačiau eina į prie
ki. Barbarų stabdomas jis 
vis dėlto sukasi. Žmogus 
kultūrėja ir kas karta da
rosi vis labiau sąmoningas. 
Jis netiki rasizmo “moks
lu.” nes jis gerai supranta, 
kam tos visos teorijos vra 
sugalvotos. Ir tas' sąmonin
gas. kultūringas žmogus 
tvirtai tiki, kad ateis tokia 
diena, kada rasizmo “apaš
talai” turės atsakyti nrieš 
žmonija už išžudymą šimtu 
tūkstančiu abisinu. isnanų. 
chiniečių ir kitų, niekuo ne
kaltų tautų.

Patys Savaime 
Užsisukantieji

Laikrodžiai

Spr o gstantieji 
Nitai Orlaivių

Statyboje

f

Vėjo Malūnas Elektrai 
. Gaminti

Vermonto valstijoj yra 
ant vieno kalno įtaisytas 
vėjo malūnas, kuris paga
mina gana elektros miestui 
10 tūkstančių gyventojų, I 
Malūno bokštas yra 100 pė
dų aukščio. Visas malūnas 
sveria 75 tonus.

Esant gana vėjo ir einant 
malūnui, dar galima priva- 
ryt elektros į didžiules ba
terijas ir ją paskui naudoti, 
kuomet malūnas dėl vėjo 
stokos nustoja veikęs.

snecialistu buvo iš- 
kad jų 

kiek 
reikalauja 
“teorija”?

Paskutiniu laiku yra 
Amerikoj gaminami ir to
kie sieniniai ir pastatomi 
laikrodžiai, kad juos užsu
ka pačios atmainos oro 
temperatūroje, atsieit, ši
lumos ar šalčio laipsniai. 
Tuose laikrodžiuose yra į- 
statyta labai jautri, moks
liniai tikra mašinerija, ku
ri varo laikrodį per ketu
rias dienas ir naktis, jeigu 
temperatūra p e rsimaino 
tiktai vienu laipsniu iš viso, 
pagal Fahrenheit termome
trą.

Per tokią mažą šilumos 
ar šalčio permainą susida
ro tiek energijos, kad, ji su
ka laikrodi per 96 valandas. 
O' per tiek laiko visuomet 
temperatūra p a s i keičia 
daugiau kaip vienu laipsniu 
dieną ar naktį.

Bet jeigu karštis ar šal
tis padidėtų net desėtkais 
laipsniu, laikrodis vis tiek 
eis teisingai, nei greičiau 
nei lėčiau. Tuo būdu, nėra 
baimės, kad toks laikrodis 
bet kada sustotų dėl to, kad 
jis žmogaus neužsuktas.

Orlaivių statyboje dabar 
yra vartojami nitai (rivet- 
sai), kurie sprogsta arba 
eksploduoja. Nito galvutė
je yra truputis smarkaus 
sprogimo. Kada nito laib- 
galį įkiša į skylutę, tai elek
triniu prietaisu paliečia jo 
galvutę; tuomet įvyksta 
sprogimukas, išsiskečia ni
to laibgalis ir pats savaime 
užsipleišina (“užsiribitsuo- 
ja”).

Šis išradimas ypač nau
dingas tokiuose atsitiki
muose, kur prie nito tega
lima prieiti tik iš vienos 
pusės. Šiaip nitai yra užka
lami keturis kartus grei
čiau negu senuoju būdu. 
Tatai labai pagreitina or
laivių statybą. O kariniam 
orlaiviui reikia iki 10,000 
nitų.

Rodyklė Debesy 
Elektros

Kambarys Paliuosuoįąs 
Nuo Išpūtimo Gesais
Boston. — Mayo Klinikos 

gydytojas W. R.. Lovelace 
pranešė suvažiavimui Ame
rikos Chirurgu Kolegijos, 
kad toj klinikoj vra įtaisv- 
ta kambarys greitai pagel
bėt žmonėms kenčiantiems 
nuo išpūtimo dujomis (ge
sais). Tame kamabryje or^s 
taip suspaustas, jog susida
ro 45 svarai spaudimo ant 
kiekvieno ketvirtainio co
lio žmogaus odos. Tai apie 
tris kartus tiek spaudimo, 
kain atvirame ore jūrų ly
gyje.

Tas kambarys ypač nau
dingas tokiuose atsitiki
muose, kur būtų pavojinga 
daryt operaciją paliuosavi- 
mui įvairiu kūno kiaury
mių nuo išpučiančių gesų. 
Tik kelias minutes pabuvus 
jame, praeina žmogui 
soks išpūtimo jausmas.

Lakūnai skrisdami bijo 
perkūnijos, bet dar labiau 
bijo įlėkti i elektros pritvin
kusį debesį. Iki šiol nebuvo 
galimybės, besiartinant prie 
debesio, sužinot, kiek jame 
yra susikuopę elektros. Bet 
dabar jau yra išrastas tam 
prietaisas, mieriklis paro
dantis daugį elektros esa
mos debesyje. Jį išrado Ge
neral Elektric kompanijos 
inžinierius C. M. Foust. 
Prietaisas sutelpa į dėžutę 
penkių colių ilgio ir trijų 
pločio, ir sveria tik du sva
ru š.

Dar neįlėkus į debesį, šis 
instrumentas parodo elek
tros stiprumą debesyje. Ta
da lakūnas jau žino, ar sau
gu per jį skrist ar reikia jo 
vengt.

vi-

Kad Sugauta Žuvis 
Nesugestų

Morkos Gerina Regėjimą
Anglijos maisto ministe

rija ragina žmones valgyt 
daugiau morkų, kurios yra 
turtingos vitaminu būtinu 
geram regėjimui. Tatai 
svarbu ypač naktiniams la
kūnams ir žmonėms mies
tuose, kurių šviesos užtem- 
domos naktimis, apsaugai 
nuo nacių orlaivių.

Amerikietis R. V. Morris 
užpatentavo išradimą, kaip 
žvejai galėtų apsaugot žuvį 
nuo sugedimo, kad ir šilta
me ore. Išradimas tame, 
kad išvirkščia žuviai į pilvą 
skysto chemikalo anglies 

diox
ide). Skystimas plečiasi žu
vies viduriuose, ir taip virs
ta “sausu ledu”, kuris ir 
šaldo žuvį.

yra nusikalti- i dvideginio (carbon 
tautą ir prieš

ratas, nors ir

M. J.

ELEKTRINIAI DULKIŲ 
RYKLIAI

Naujoviškose dirbtuvėse 
delikatnu • laikrodžių t* išy
ru o šiandien vra naudojami 
elektriniai nrietaisai. kurie 

ir 
dū-

ištraukia iš oro kad 
smulkiausias dulkes ir 
mų daleles.

kaiViešose maudyklose 
kur i grindų cementą dabar 
yra įmaišoma truputis va
rio, kuris žudo bakterijas. 
Tuo būdu saugo nuo užsi
krėtimo kojų ligomis.

GARSAIS UŽMUŠAMI 
ŠUNVOČIŲ PERAI

Calif ornijos Universite
to profesorius A. P. Kreu- 
ger pagamino iš nikelio 
vamzdį, kuris, virpinamas 
elektra, išduoda tokius 
aukštus garsus, kad užmu
ša stafilokokkų perus ore.

Stafilokokkai yra nenau
dėliai, kurie iššaukia spuo
gus ir šunvotes ant veido ir. 
kūno.

NEKRINTA NUO ME
DŽIO OBUOLIAI

Kai kurie sodininkai 
Amerikoje jau vartoja ne
seniai išrastą chemikalą, 
kuriuom apipurkštus obuo
lius pirm jų prinokimo ir 
obeliu šakas, tai paskui 
obuoliai nekrinta nuo me
džio, nors būtų ir pernokę.

San Diego, Calif. — Po 
dviejų dienu streiko, sugrį
žo darban laivastačiai. na
riai Amerikos Darbo Fede 
racijos.
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Nat l Unity in War 
Against Hitlerism

We are living in the most critical days of all history. Our 
actions, the actions of our country, may in the next Tew 
months determine the way of life and death of millions Who 
are yet to be bom. Whether we succeed or fail will dętęrminę 
the type of world this will be tomorrow.

We have seen an entire continent fall under thę hęęls of 
bloody conquerors. We have seen whole nations uprooted and 
destroyed. We have seen starvation and pestilencę takę thęir 
toll and we have seen the bayonet shine red in the bęautiful 
cities of Europe.

of London and it 
It has told us that 
this “wave of the

be ruled by men

Like a maelstorm it is growing in size and terror. It is now 
at the gates of Moscow, over the clouds 
drags down the ships of the United States, 
tomorrow we too must sink or swim with 
future.”

Will fascism conquer? Will the world
who believe in nothing but their own brutality — who strive 
for nothing but the perpetuation of terror — who hope for 
nothing but war and conquest and the misery and death they 
bring ?

Whether the world is to live under constant menace and 
fear or whether that menace and fear is to ’be wiped out, 
depends again on the role we in the United States are to

Already the blood is flowing on the earth of Russia and 
such sacrifices as the world has never known are being made 
so that the terror we face can be destroyed. The heroic 
people of Russia are giving their lives to defend, not only 
themselves, but the people of Great Britain, the United Sta
tes and the world against the terror of Nazism.

Our future, as well as theirs, depend^ upon the help we 
give, upon the guns, planes and tanks we send. The iron 
has been made hot by the sacrifices of the Russian people. 
It is our turn now to strike, and strike hard for justice and 
humanity and an end to tyranny. The beast must be des-

0 ---- O — 0 — 0
This, then, is the picture of our time. It is a picture painted 

in broad colors, but like all other patterns is made of indi
vidual threads.

Lithuanian - Americans and their activities in the 
States is one of the threads.

Conquest through division 
continent has fallen under 
and then conquest—this is 
plan for the destruction of
Europe have fallen because their 
en away by distrust, petty animosity, stupidity and 
Rather than unite to face a common enemy they quarreled 
within themselves until the common enemy destroyed them 
all.

We find the same among Lithuanian-Americans.

O

United

Chorus Teachers and Leaders in Eastern Amer. Press Notes
States to Meet in LM.S. Confab De 
cember 7 to Study Common Problems

BROOKLYN, N. Y. — One of the first chorus teachers and. 
leaders conferences in the history of the Lithuanian Fine Arts 
League (LMS) will be held this December 7, 1941, for the be
nefit of all L.M.S. choruses in the eastern states. To this con
ference are being invited the0-------------------------- *— '

to study the broad activity of
Lithuanian-American choruses in 
the cultural field.

In his letter to leading chorus 
workers 
Mr. 
the 
also 
ers,

New 
and

will musicians, sing
while not being 
nevertheless are 
the broad Lith-

teachers, executive officers and 
leading members of the Choruses in 
Massachusetts, Connecticut, 
York, New Jersey, Maryland 
Pennsylvania.

Participating in this concert
be the famed Professor Vytautas 
Bacevicius who will use his wide 
experience and knowledge to help 
unravel the many knots that arise 
.in choral activity.

While being a predominantly 
craft meeting at which tfie techni
cal problems encountered by teach- various choruses in the 
ers will be analyzed and discussed, states are now electing their dele- 
the conference will also undertake gates.

Work of Lith Women 
For the Red Army

The work of Lithuanian women 
to knit sweaters and stockings for 
the Red Army 
notice of "in the American press in 
an interview with K. Pctrikiene, 
the president of the Moterų Ap- 
svietos Kliubas.

In the interview Mrs. Petrick 
told of the anti-Hitler activity go
ing on in Lithuanian women’s clubs 
in many cities. They are raising 
funds for medical aid to the So
viet Union, knitting for the Red 
Army, passing resolutions support
ing the President’s foreign policy 
and calling for all possible aid to 
the nations fighting Hitler.

“The women in
said, “just now wrote us they have 

, a good bundle of finished sweaters. 
| The women’s club in Philadelphia

Penktadienis, Lapkr. 14. 1941

has been taken

announcing the meeting, 
Vincent Bovinas, secretary of 
Lithuanian Fine Arts League, 
invited those 
teachers who,

active at present, 
part and parcel of 
uanian-American cultural work and 
whose cooperation is needed.

The conference will be held all! fs ’“rushing with the "sweaters ‘too. 
day on Sunday, December 7 and, And we have a very active club

Eastern ,jn Cleveland, where they raise funds ,

Here and There
That the days of the America I it, since this comic strip hardly sees 

First Committee are numbered be- Į eye to eye with the current News 
comes more apparent with each 
succeeding week as news of more 
resignations and inner friction con
tinues to leak <out. Lessing Rosen- 
wald, 0PM official and son of the 
founder of Sears Roebuck, started 
the flow of resignations shortly af
ter Lindbergh’s 
off. Most recent 
Goodbye” 
Scripps
and Kathryn 
John L.

Des Moines pop- 
to “Kiss the Boys 
Mąj. A. Williams, 

aviation expert,

Paterson,” she

for medicaments. I believe we will 
soon have friendly competition bet
ween the clubs of different cities.”

AT LAISVES CONCERT
A capacity crowd jammed the La

bor Lyceum and everybody who 
knew anybody or was somebody 
was there. Among those present:

Vincent Bovinas and Jonas Valen- 
Matt 

looking 
Zukas- 
Tiesa’s

are 
Howard

Lewis, daughter of

National Head of 
has been reported 
of dissolving the

This is the story of an authentic and thrilling R.A.F. 
' bombing raid actually filmed under fire. The characters 

who appear in it are the officers, pilots, gunners, observ
ers and ground staff of Bomber Command, R.A.F., England.

As told serially for “Laisve” by Paul Holt

CHAPTER IV
Now the trip becomes urgent. Eyes search. The temperature 

of the sortie is raised. Squadron Leader Dickson, talking to the 
whole crew through 
anything.”

Silence from the
Suddenly Harrison, the
says: “Searchlights and flak to the 
starboard quarter!”

Dickson: “So there is. Gentlemen, 
the natives appear hostile!”

Target’s 50 Miles Up River!
Now Mac gets busy. His pencil, 

his

the “inter-com.”: “Let me know if you see

crew. A steady hum from F for Freddie.
real' gun nor, S---------------- —------------------------------

is the means whereby a 
the Nazi 
the hope 
America.

heel. Division 
of Hitler, 
The great 

foundations

whole 
first— 
is the

Gen. Wood, 
America First 
to be talking 
group and to top it all off, Lind
bergh himself has been ‘heard to 
say that he’ll have to join the air 
force sooner or later if they’ll have 
him.

this 
nations of 
were eat- 

selfishness.

Geo. Arliss and Noel Coward 
were recently punished in England 
for failing to report on funds they! Dorothy Thompson’s expose 
had in the United States. This is1 Lindbergh in the current issue

policy of appeasing Japan ...
NBC has relaxed^ its rule of “No 

hard beverage sponsors” to accept| 
the Milton Barie-Ohas. Laughton“^ a deep discussion... 
Ballantine show. CBS will, continue 
with its policy of not advising its 

/listeners to drink beer or liquor no 
matter who makes it... A two 
word explanation for the success of 
Tommy Dorsey is Cy Oliver. He’s 
the guy who makes all those “out. 
of this World” arrengements ...

Silence is Golden is the rule when 
a British or American ship knocks 
off an enemy sub. The reason? It’s 
more devastating to the morale of 
the Nazis when their ships fail to 
return and they never find out 
what happened to them. However, 
terrific public pressure may force 
the American Navy to reveal some 
of ;its Atlantic accomplishments. ‘

a bull’s-eye with that last one,” he 
calls.

Dickson’s face doesn’t twitch a 
muscle as he answers gently: “Bag 
of nuts or a cigar, Mac?”

Mac: “1’11 just have a sandwich,

You can’t afford to miss:
Dorothy Thompson’s

the investment and in the rank of 
the investor as British Intelligence 
agents continue to unearth more 
and more of these secret caches 
salted away for a rainy day. In- 

I deed, they will make the Arliss and 
In the face of the most gigantic upheaval in all history, į Coward incidents seem like small

on 
_ , of

only the beginning. Watch for a ' Lodk. Guaranteed to send shivers 
gradual increase in the amount of up and down yoUr spine as you see

.incidents seem like small
petty Lithuanian-American groups are still sharply cut into 
sections of Nationalists, Catholics, Communists and Socialist^ 
with petty hatred and petty mistrust ruling the most of them. 
While their homes are burning and their children dying, while 
tomorrow each may feel the vicious whip, too many persist 
in calling names instead of putting out the flames which are 
about to encircle them.

Day by day the toll of the dead grows in Russia. Day by 
day the guns of Europe come closer to the United States. In 
the face of this what are the factional disputes, violent anti
semitism, and incredible anti-Soviet propaganda? They are 
the bars to unity. They are the insurance of defeat. So long 
as we quarrel among ourselves, so long is Hitler sure 
tory.

This 
calling 
at all.

It is
to unite on certain clear-cut issues. No one expects the Na
tionalist to embrace the philosophy of the Cojnmunist. No 
one expects the Catholic to think exactly like the Socialist. 
But we do expect and we do demand that Nationalist, Com
munist, Catholic and Socialist unite in putting out fhe burn
ing flames:

To give all possible aid to the nations fighting Hitler.
To back President Roosevelt’s foreign -policy.
To speed up the manufacture of the weapons for defence. 
To fight for a Lithuania free from Hitlerism.
To fight against America Firsters and Fifth Columnists 

our country.
To offer a united and strong America which is taking 

place by the side of fhe Soviet Union and Great Britain 
this war for civilization.

is no time for disunity. This is no time for 
and petty hatred. We fight and live together

time for Lithuanian-Americans in the United

fry.

off to movie actress Joan 
who recently told some of.

America as Lindy would have it.
Tommy Dorsey’s Swingin’ on 

Nothin’. The Sentimental Gentle
men’s best since I’ll Never Smile 
Again.

Les Brown’s ‘Tis .Autumn. A real
ly different tune with a really dif
ferent lyric. Les Brown’s treatment 
puts it on the must list.

of vic-

name- 
or not

States

in

its 
in

Hats
Biondell
Gocbell’s Hungarian stooges to go 
stick their heads in a bucket of 
goulash. You see, Miss Biondell was 
asked by these Hungarian Heilers 
to sign an affidavit stating that She 

(was of Aryan descent before her 
(latest picture
could be Shown in 
Joan, despite the

1 of Aryan descent 
personal 
film told 
what.

Overhead on. the Lux Radio 
Theatre program:

'If you take our Lux Beayty bath 
you will be joining many of Holly
wood’s most glamorous stars.” Line 
forms to the right, please.

—Max Weintraub.

financial 
them to

for a Day” 
country. But 
that She is 
also has a 

in the

“Lady 
that 
fact 
and 
interest

go — you know

Detroit Chorus Set 
For First Concert

Ball hasLucille
fensivq against the assortment of
coluumnists and tongue waggers

gone on the of-

Ten-Point Program For 
Youth Work In Na

tional Defense
WASHINGTON, D. C. — The 

greatest contribution American 
youth can make to the national de
fense of the country is in assum
ing a responsibility for increasing 
production on their own jobs,

Mrs. Franklin D. Roosevelt, as 
assistant director of the Civilian 
Defense, expressed this thought at 
the conference of representatives of 
some forty organizations called to
gether by the Division of Youth Ac
tivities in the Civilian Defense 
Agency.

A ten-point program was present
ed to the conference by Miss Jane 
Seaver,, director of the Youth Di
vision :

1. To assume, a responsibility for 
increasing production on our own 
Jobs.

2. To learn necessary skills.
8. To achieve physical fitness.
4. To educate ourselves for to

day’s needs. 4
6. To increase community ser-

. • ml', < '< *’:.!•

vices.
6. To provide services for young 

people in the armed forces and In 
defense industrial areas.

7. To take part in civilian pro
tection programs.

8. To contribute to war relief to 
save for defense.

9. To conserve resources and eli
minate waste.

10. To insure the participation of 
youth of all ages, races and faiths 
in the defense program.

From Juke Boxes to 
Incendiary Bombs!

WASHINGTON. — The 20,000,- 
000-a-year juke box industry had 
front-row space reserved today at 
the priorities wailing wall.

Manufacturers of the nickel-in- 
the-slot machines may be able to 
pass up the reservation, 
if they can switch over 
diary bombs.

Experts in the OPM’s 
Civilian Supply estimated
juke box industry last year used 
about 8,900 tons of materials vital
ly needed in munitions manufacture.

‘To

however, 
to incen-

Office of 
that the

squares shuttle like warp and ĮI think, sir.”

Mac calls out: "I can see the target! As plain as my face!

Sholomskas of Philadelphia 
searchingly around .. . Helen 
Fine • on the look-out for 
I. C. Awl. No less than thirteen, by 
the way, came from Binghamton 
for the concert...

“Dėdė” Petras of the So. Boston 
Lithuanian Radio program and his 
wife sitting on the sidelines ... Mr. 
and Mrs. Lucas of Worcester, Mass. 
Vineent Yokim of Connecticut leav
ing right after the program to hunt 
for the Whitestone Bridge. 
Budelis there too. .. Stasys 
mlckas of the old Miners' Quartet...

Private Peter 
rying about I 
'bowling team ... 
Bieliauskas of Mitchell Field 
in hand by Emily Klimas and Al
dana Barnot. . . Olga Lukauskas 
deserting for a soda with the na
vy... Eddie Karpavich doing a new 
step in the old “Noriu Miego. ..” 
dance...

Kay Michelson and Helen Baltru
šaitis, as usual, involved in a 
weighty discussion: can two facts 

| contradict each other? . .. Zenie 1
Becliis; then, now and always, con- he just looks busy. He calls out: “I 
corned with the perennial"* problem can see the canal! As plain as my 
of pretty lasses... Adam Stupor t face! 
waiting for some girl to ask him 
for a dance... John Orman an
nouncer of Laisve Radio Hour ...

Dr. Kashkevičius, intent and in
terested .. . Prof. V. Bacevičius in a 
circle of admiring ladies ...

Sorry to hear from Mary Sineus 
that Helena Incas is ill . . . Over 
$250 collected for Russian Medical 
Aid during the intermission ... 

—Mike O’Phone.
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Julia 
Kuz-

•ENTERTAINMENT galore! That 
is the only way one can phrase 
the entire assemblage. This Sunday:

who insist on sponsoring the ru- the Lithuanian public has a chance 
•mor that harmony does not reign to see one of the biggest arrays of 
in the Ball-Arnaz household.’ Her talent ever assembled for their en- 
most formidable weapon, designed • tertainment, over a hundred . wil- 
to blitzkrieg the enemy right into ling young people will be all set 
Catalina Bay is an array of signs 
all reading NO WERE NOT GET
TING A DIVORCE, WE’RE STILL 
VERY HAPPY. These, will be hung 
in her dressing room and on her 
car. If necessary, she will even hire;
a man to parade up and down Hol
lywood boulevard with the sign 
sandwiched around him.

to give all' they have for the good 
ole Aido Chorus. Now it can be said

Chepas
D. S.

Sergeant

wor-
Army
Peter
taken

Analyze Japanese 
Threat in Asia

JAPANESE THREAT TO SOUTH
EAST ASIA ANALYZED BY 

TALKEXPERTS IN CBS
managing

“Pacific
Michael Greenberg, 

editor of the magazine 
Affairs,” and Miss Virginia Thomp
son, research member of the Inter-, 
national Secretariat of the Institute

that the .last few concerts that the of Pacific Relations, appear on Co
chorus has given have been very 
good, but for this concert not one 
thing was spared in order that the

lumbia network’s “Spotlight on 
Asia” Monday, November 17, to 

i talk on the subject, “Southeast
public have something to talk about Asia Under the Shadow of Japan.

and soon he looks up and 
“The target’s about 50 miles

woof
says: 
up the river. I suggest we make a 
sweep and approach it down river. 
We’ll see the canal better.”

Dickson puts F. for Freddie’s 
nose down "and the great plane 
swings to the left in a wide, grace
ful sweep. In a second it is a spot 
on the horizon. Mac is now flat 
on the floor, crouching over his 
bomb sight; his face is not grim,

Dickson: “All right, I’ll 
around and we’ll check up 
Any

Balls of 
fantastic 
creeping

The flak gets worse, 
fire are thrown up at 
angles. They start slowly, 
up, then gain terrific speed and fly
past the bomber with a great 
WOOFF.

Dickson: “You’d better send the 
target bombed signal, operator.”

New bursts of tracer shells are 
traveling fast. Nearer. Nearer.

Flak Hits F for Freddie
Suddenly F for Freddie lurches 

and rocks to a great crash. The 
stick is pulled forward, out of Dick
son’s hands. The crew sprawls. The

turn1 engines roar as the bomber dips, 
again. Dickson looks grim as he grabs 

stick and tries to pull back tosign of life?”

I got a bull's-eye with that last one," Mac shouts.

the 
an

survey
Fibber
Aldrich

Disa & Data:
The latest Hooper radio 

finds Charlie McCarthy, 
McGee and Molly, and the 
Family as the programs with -the
greatest audiences. ’Hooper bases its 
findings on a system which involves 
telephoning hundreds of listeners 
every evening and inquiring as to 
what program they are listening to 
at the moment.

these days 
a mild flu 
Hollywood, 
the blame

(WABC-CBS, 3:45 to 3:55 P.M., 
,EST.)

In analyzing the Japanese threat 
to Burma, French Indo-China, Thai- 

r , , , , , land, Malaya and the Dutch East
has _ been very helpful < jndjeS( the experts answer such 
broadcasting of the Lith. qUCStjons as, “What have the Thai 

n°< Cn^Sdone to protect themselves against 
.bit >of a boost on this furthOr Japanese aggression?”;

I “What are the British doing in 
Malaya and Singapore?”; “What do 
the natives think of Japan?”; 
“What would be the effect of a 
Japanese conquest of this region?”;

after :it was all over.
Making their first appearance > 

before the Liths will be the Cro
atian chorus of fifty voices under 
the leadership of Mr. Altschuler. Mr. 
Altschuler 
during the 
hour ,and 
give us a 
concert.

Dances 
dancing school will be another fea
ture which has always made a hit 
with our public. This group has

from Madame Ettcine’s

about twenty .people participating, i what importance would such a 
For a bit on the instrumental invasion bo to ,thc United states?”

side Mr. Fitch has agreed to pre
sent the Balalaika orchestra, a very 
popular orchestra, amongst the 
nationalities here in Detroit. Those 
who have heard them say that they 
are very good. 'Why shouldn’t they 
be good, twenty-five eager youngs- Indo-China1 
ters out there to give all they j 
know how. I

Maybe the lineup is getting too 
long but you can’t overlook that 
Mr. Brickson is playing solo on the

Monday’s speakers arc well ver
sed in matters touching upon the 
area Japan covets. Widely traveled 
in Southeast 
is the author

Asia, Miss Thompson 
of the books, “French 
and “Thailand, the 

Greenberg taught in

Surprising discovery is that tEddie 
Cantor has managed to invade the 
Wednesday evening nine o’clock 
hour of Fred Allen and place far 
ahead of Allen in the Survey...

Kissing in the movies 
is at a minimum since 
epidemic has overtaken 
Among those who put
for their illness on too amorous os? 
culation are John Payne, .Maureen 
O’Hara, and Olivia D.e Haviland...

The Hit Parade has finally found __  ______ _ ... ___
a vocalist who arqpjy fills Bea I violin an, vocal solos by others.
Wain’s .shoes. We refer to Margaret 
Whiting, California bred singer who 
can really put a tune across... 
Any day now we expect do see the 
N. Y. Daily News cut out Terry and 
the ’Pirates. 'Consistency demands

pri- 
box 
far 
not

the industry must ffirst obtain 
orities ratings, and the <juke 
industry, officials confided, is 
down on the priorities list, if 
at the iend of it.

0PM is studying the possibility 
that the juke box plants, may be 
able to manufacture 
bombs, Cignal 

?bomb-sjghts or 
obtain., such - materials- now, terials.
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incendiary
Corps. equipment/ 

other ordnance ma-

Wait, that is only the beginning 
for the chorus is also going to be 
there and this time with a variety 
that shouldn’t leave place for a dull 
moment. Well, here they are: girl’s 
ensemble, men’s chorus and the 
mixed group. Besides that solos and 
duets.

Well, well, one can see at a 
glanco that the program is goidg to 
•be very big and this is the time 
to say that with so many acts a 
lot of time is required, so the con-! 

■cert starts at six .SHARP, the 'doors 
will bė open at1 fįve. If you want a, 
choice seat be sure , to be on time,

New Siam.
ternational relations at Cambridge 
University in England, did re
search work abroad on British re
lations with 
contributed 
section of 
publications.

the Far East, 
many articles 
the world to

and has 
on that 
various

The Reason.
An Eastern potentate, 

ed to know how many 
afraid of their wives, sent -for all 
his married male subjects and com
manded those . who always obeyed 
their wives to stand on one side.

Seeing, to his surprise, that a ve
ry small man was the only one who 
did not do so, he asked him why 
such a puny individual as himself 
had. a mind of his own.

“When I left home, Your Majes- 
explained the man, “I promised 
Wife I would not go in any

who 
men

want-
were

no fooling this time SIX P. M.- ty,” explained the man, “I promised 
SHARP! ' , my wL* ~

—Inkslinger, crowd.”
■'i
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a
no-even course. For a long second 

thing happens. Then F for Freddie 
recovers.

Dickson: "Hold on, everybody. 
It’s all right... Anybody hurt?”

Mac: “The radio operator’s cop
ped it.”

Dickson: “Badly?” 
Mac: “No, 1 don’t 

the leg.”
Dickson gets out of his 

to Willet, lhe second 
her over, will you? She seems to 
be all right, 
flog her.”

He passes 
moves back 
meni. Lee, the radio man, is lying 

(calmly): “I’m going in ( oui flat. His face is sweaty with 
Stand by, everybody.” 

(eagerly):- “Can we 
flak, skipper?” 
“Yes. Let go the thou- 

last, Mac. O.K. Bomb

shouts: “There 
the inccndia- 
out. It burns 
of dry grass

think so. In

see the siding.

the bomb lever for-

sets as F. for Freddie

Harrison, the rear gunner: “Not 
thing, skip.”
Dickson is talking, almost to him

self: “I wonder where Andy is? He 
was to light us in.”

Ho swings F for Freddie round 
again in another wide circle.

Suddenly, Harrison 
they go! There go 
ries!” A fire bursts 
busily, like a patch
caught by the sun. Here comes the 
flak. The guns are opening up and 
the shells come up like light-balls 
thrown hard at the end of an elas
tic string.

Harrison: "He’s right on the tar
get! I can

Dickson 
in a glide.

Harrison 
strafe the

Dickson,
sand-pounder 
doors open.”

He pushes 
ward.

Mac’s face
goes into a steep dive and the thun
der of the* engines rises to a whine. 
It is almost impossible that a boy 
could be so calm. “Right a bit! Left 
a bit! Steady at that!” he calls.

The ground is much nearer now. 
The river flashes by below. The en
gines are up to a thuttering whine, 
and the flat bumps of the flak 
make rhythmic counterpoint to the 
noise. Mac’s thumb is on the button. 
He holds a bulb like an electric bell 
in his hand. At 
the whine can 
stabs his thumb

Down go the 
Three. Four. FIVE. That’s the big 
one. Four big bangs and a blast 
like paradise lost. It lights up the 
rear turret, where Harrison is grin
ning. He begins to swivel his guns, 
blazing away savagely.

, Bull’s-Eye!
Mac gets up, his job done: “I got

the moment when 
go no higher he 
down viciously, 
bombs! One. Two.

seat, 
pilot:

saying 
“Take

Make height, but don’t

behind Willett and 
to the rear compart-

I shock. Dickson kneels down and 
helps Mac to fix a tourniquet on 
the boy’s leg. Harrison, the rear 
gunner, has come forward and is 
fiddling with the radio set. He says 
over his shoulder: 
thing on 
dead.”

I can’t get any- 
the set, sir. It’s gone

Tuesday* Fog!

Liths Study War and 
Its Effect on Them

BROOKLYN, N. Y. -- Roy Miza- 
ra, editor of “Laisve,” and Domi- 

j 1 nick Solomskas, popular lecturer, 
will be the principal speakers at a 
meeting of Lithuanians to be held 
tonight at the Lith-American Citi
zens Club at 280 Union Avenue.

The war has made a deep im
pression upon .Lithuanians here and 
the meeting tonight will have as 
its main topic the urgent need for 
unity among Lithuanian-Americans 
of various political 
ganizations.

Admission free, 
at 7:30 p. m.

beliefs and or-

Meeting begins
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Penktas puslapis

"Naujienos” ir Sovie 
tų Sąjunga

Lapkričio 6 d. “Naujie-PNaujienų” patarimų, 
nos rašė: iiems rūni sunaikinti

“ ‘Naujienos pakartotina 
pasisakė už Rusijos rėmimą 
nepaisant to, kad Soviet* 
valdžia yra diktatoriška.”

Jeigu taip būtų, tai mes 
tą faktą teigiamai atžymė
tume, bet taip nėra.

Kaip menševikų laikraš- 
k tis “remia” Sovietų Rusiją,
* matysite iš žemiau paduo

damų ištraukų.
Ant rytojaus po Hitlerio 

gaujų įsiveržimo Sovietų 
Sąjungon, “Naujienos” (23 
d. birželio) rašė:

“Stalinui, jo kruvinai 
banditiškai diktatūrai jau, 
tur būt, jokios vilties nebė
ra.”

Kas čia, jei ne karščiau
sias troškimas, kad Hitle
ris kuo greičiausia apsi
dirbtų su Sovietų valdžia. 
Kuomet sakoma “Stalinas,” 
tai juk turima omenyje visa

, Sovietų valdžia, nes bandi
tais “Naujienos” vadina vi
sus bolševikus.

Kuomet Anglijos premie- 
ras Churchill tą pačią die
ną, kai Hitleris užpuolė So
vietų Sąjungą, pareiškė jai 
didžiausią draugingumą ir 

‘pažadėjo paramą, “N-nos” 
paleido žiupsnį nuodingų 
putų ant Sovietų vyriausy
bės.

Ar tai tokiu būdu pasisa
koma už rėmimą Sovietų 
Rusijos?

Liepos 5 dieną “Naujie
nos” rašė:

“Amerikos žmonės nepri- 
» valo nei valandėlei užmirš

ti, kad karas tarp Hitlerio 
ir Stalino tai kova 
dviejų banditų.”
Jei Stalinas ir visa Sovie

tų vyriausybė yra “bandi
tai”, o tie “banditai” kon
troliuoja Raudonąją Armi
ją, tai kaip “Naujienos” ga
li remt banditus?

Ne remti Rusiją, bet nu
griauti jos valdžią, sudemo- 
ralizuoti šalies apsigynimą, 

-štai kas rūpėjo “Naujienų” 
ponams. O kadangi “Nau
jienų” liežuvis negali nu
versti Stalino vyriausybę, 
tai tas darbas pavedamas 
Hitleriui, nes p. Grigaitis ir 
Her r Hitler yra vienodos 
nuomonės apie bolševikus. 
J,uos reikia sunaikinti!

Birželio 24 dieną, tai yra 
trečią dieną po Hitlerio įsi
veržimo, “Naujienos” mo
kina Churchill’ą ir Roose- 
veltą, ką jie turi daryti Ru
sijos atžvilgiu.

Klausykite:
“Anglija negali besąlygi

niai remti Sovietų Rusiją. . . 
Geriausia būtų, kad Chur- 
chillas arba Rooseveltas at
sišauktų į Rusijos armijos

* vadovybę ir per ją į Rusi
jos liaudį su* pasiūlymu 
duoti visą demokratijų pa- 
gelbą—bet su sąlyga, kad 
ji nusikratys tos banditų 
gaujos, kuri sėdi Kremliu
je .. . Stalino diktatūra vis
tiek yra pasmerkta žuvimui. 
Klausimas yra tik kelių mė
nesių, o gal būt savaičių, 
kada ji žlugs.”

Kas čia, jei ne chuliganiš
kas šauksmas nukirsti gal
vą Sovietų vadovybei, kad 
šalis paskęstų kontr-revo- 
liucijoje, kad įvyktų di
džiausias susiskaldymas ir 
anarchija? Tai lygiai tas 
pats, ko tikėjosi ir Hitleris, 
kuris manė, kad Rusijoj 
prasidės sukilimai, riaušės 
ir jis, kaip “peilis pereis per 
Rusijos košę.”

Žinoma, nei Rooseveltas, 
nei Churchill nepaklausė Sovietų vadovybę tai bandi-

tarp

, nes 
jiems rūpi sunaikinti hitle- 
•izmą, o ne padėti jam. Ir 

Churchill ir Rooseveltas 
siuntė savo patikimus žmo
nes Maskvon tarties su Sta
lino vadovaujama vyriau
sybe, su Raud. Armijos va
dovybe, kuri taip-pat susi
deda iš komunistų.

Jei Churchill ir Roosevel- 
tas žinotų, kad yra toks 
desperatas, kaip “N-nų” re
daktorius, kuris nori nu
sukti Sovietų Sąjungai ir 
jos armijai galvą (nuversti 
valdžią), tai jie tikrai pa
siųstų jį šunims šėko pjaut.

Nei Anglija, nei Amerika 
nestatė ir nestatys Sov. Są
jungai tokių bjaurių sąly
gų, kokias statė p. Grigai
tis.

Tai matot, kaip “N-nos” 
“pakartotinai pasisakė už 
Rusijos rėmimą.” Kad jos 
kur supelėtų su tokiu rėmi
mu.

Atkreipkite domės į vir
šuj cituotą “Naujienų” pra
našavimą, kad Rusijos val
džia “vistiek yra pasmerk
ta žlugimui. Klausimas yra 
tik kelių mėnesių, o gal būt 
savaičių.”

Kaip tas įkyrus ir žiop
las pranašas visuomet nusi- 
špicuoja su savo pranašys
tėmis !

Liepos 2 d. “Naujienos” 
papylė gniūžtę insinuacijų, 
kad Sovietų vadovybė gali 
padaryt su Hitleriu separa
tišką taiką:

“Londone ir Washingtone 
yra nemažai susirūpinimo, 
ar Stalinas nemėgins taiky- 
ties su naciais. . . Anglija 
ir Amerika dėl tos priežas
ties bijo siųsti didesnį kiekį 
ginklų Rusijai.” 
Matote, Sovietai

kimi! Ar tai ne bjauriausias 
burnojimas ant tos šalies ir 
jos vadovybės, kuri per 
penkius jau beveik mėne
sius turi pakelti ant savo 
pečių didžiausią naštą, fak- 
tinai pati viena kariaudama 
prieš maroderų gaujas?

Anglijos vadovybę “Nau
jienos” nepeikia. Tik šiomis 
dienomis tas .laikraštis prie
lankiai citavo New Yorko 
“Times,” kad sudarymas 
vakarų fronto būtų “katas
trofa demokratijai.” (Nr.

LAISVĖ

'U

til

Tik tokios replės gali Hitlerį pasmaugti.

neišti-

Negana to. “Naujienos” 
piktai švokštė, kad Sovietų 
Sąjungą reikia išdraskyti: 

Liepos 7 dieną jos rašė 
apie Gruziją, kuri yra dalis 
Sovietų Sąjungos:

“Suprantama, kad Gru
zijos liaudis baisiai neap
kenčia bolševikų ir būtų 
nuostabu, kad Hitleris ne
pasinaudotų šita aplinkybe 
...Kuomet nacių divizijos 
pasieks Kaukazą, jisai fe
nais mėgins, kaip ir Ukrai
noje, sudaryti “tautinę vy
riausybę.’ Gruzijoj gali į- 
vykti sukilimas dar ir pirm 
to...”

0
pradžioje 
gruzinai sukils,

” vis storojasi kietijos, kurios į Sovietų“Naujienos 
šmeižti Sovietų Sąjungą, tą j Sąjungą pribuvo tik savai- 
drąsiausį ir galingiausį į tė pirm fašistų užpuolimo, 
banditiško hitlerizmo prie
šą, ir užtylėti nacių žvėriš
kumą Lietuvoje ir kituose 
pavergtuose kraštuose. Jos 
skelbia nacių propagandą ir 
apie “choasą” Sovietų Są
jungoj, apie tai, būk Ame
rikos “mašinos 
laukuose. Su 
mis” ginčytis

pūva” ten 
“Naujieno- 
kiekvienu 

klausimu ir atsakinėti į jų 
išmislus bei perspausdintus 
fašistų melus mes neturime 
vietos ir noro. Čia privesi- 
me tik aprašymą to, kaip 
Sovietai perkraustė vieną 
karinį fabriką iš Kijevo į 
rytus, kuris dabar yra virš 
1,000 mylių į rytus nuo Vol
gos.

Ne vien fabrikas, bet ir 
tūkstančiai darbininkų, ku
rių tarpe 40% yra moterys, 
kartu pervežta į naują vie
tą iš Kijevo, — rašo kores
pondentas. — Ant naujos 
vietos tik kelis 
jų darbininkų 
traukti darban.

Fabriko vedėjas Efimas 
Rogovas yra 42-jų metų 
amžiaus, buvęs šoferis, pa
reiškė, kad fabriko per- 
kraustymą pradėjo birže
lio 30 dieną, tai yra devin
toj dienoj karo. Liepos 22 
dieną jau fabrikas buvo 
baigtas pastatyt naujoj vie
toj, o rugpjūčio 1 dieną pa
leistas darban. Direktorius 
su pasididžiavimu pareiškė: 
“Viską perkraustėme, Kije
ve nepatikome nei vinies!”;

Korespondentui jis paro
dė pervežtus radiatorius 
centraliniam apšildymui ir 
pareiškė, kad jie greitai bus 
•pastatyti vieton. Jis atkrei
pė korespondento atydą į 
tai, kad tarpe kitų mašinų 
yra naujos mašinos iš Vo-

šimtus nau-

Naujoj vietoj darbininkai 
ir darbininkės dirba ant 
dviejų pakaitų po 12 va
landų, o kaip kurie ir il
giau, kad tik daigiau pa
gaminus Raudonajai Armi
jai ginklų. Gamyba svy
ruoja tarpe 95 nuoš ir 135 
nuoš. lyginant su ta gamy
ba, kuri buvo atliekama (Ki
jeve. Fabriką saugoja mer
ginos ir moterys apsirengę 
karo uniformoj, su šautu
vais ir prisegtais prie jų 
durtuvais.

Čia yra pavyzdys, kaip 
buvo perkraustytas šis ka
rinis fabrikas. Panašiu bū
du Sovietai perkrausto šim- 

♦ Jtus fabrikų, žinoma, tai j 
lyra didelis gamybos sutruk- 
! dymas, kol fabrikas perve
žamas, naujoj vietoj pasta
tomas, o kartais kelyje ir 
nukenčia nuo priešo lėktu
vų užpuolimo, 
reikia stiprios 
pagalbos, kad galėtų 
vien sulaikyti fašistų govė- 
das, bet ir atgal pradėtų 
jas grūsti.

20 metų gyvavimo.
išpildė Dainos 

nariai sykiu su 
Choru. Programa 
graži, tik per ilga, 
3 ir puse valandos.

žiūrėk mūsų pus-

Dainos Choro 
ant estrados išnešė 

vėliavą dainuojant 
“America the Bounti-

Sustojo tik dalis publi-

Sovietams 
Amerikos 

ne

Baltimore, Md

sias klausimas -dabar kyla 
kiekvieno žmogaus galvoj: 
kas laimes karą ir koks pa
saulis bus ir kas jį valdys po 
karo ?

J. Balsys.

WORCESTER, MASS
Du Lietuviai Žuvo Nuo 

Nacių Užpuolimo

Karas tarp Sovienytų Valsti
jų ir nacių Vokietijos dar ne
paskelbtas, o Worcesterio jau 
2 lietuviai krito aukomis besti- 
jiškų nacių. Aną ketvirta
dienį hitlerininkai torpedavo 
Suvienytų Valstijų karinį lai
vą “Reuben James” ir su tuo 
laivu nuskandino tarp kitų įgu
los nariai ir du . Worcesterio 
lietuvius Antaną Kalantą ir 
Antaną Stankų. Apie tai jų tė
vams jau pranešė valdžia ofi
cialiai. Antanas Stankus 19 m. 
sūnus našlės Marcelės Stan
kus, gyven. 69 Providence St. 
Antanas Kalantą 29 metų, sū
nus Petro Kalantos, 11 Wade 
St. žymėtina, tas, kad pusė me
tų atgal, kai Kalanta lankėsi 
pas savo tėvą tai išvažiuoda
mas pasakė, kad jis jaučia, kad 
jo šis pasimatymas yra pasku
tinis.

Worcesterio lietuvių kovoje 
ne fašizmu taipgi buvo pirmos 
aukos ant .Ispanijos kalnų. Bet 
Worcesterio lietuviai nemano 
nustoti kovoti su fašizmu, bet 
vienijasi labiau, kad atkeršyti 
už žuvusius sąvo brolius, tas 
parodo, kad ir pereito sekma
dienio vakarienė, surengta 
naudai medikalės pagelbos did
vyriškai kovojantiems raudon
armiečiams. Jau tada buvo ži
noma, nors neoficialiai, apie jų 
žuvimą. Ant vakarienės pribu
vo tiek žmonių,.-kiek (seniai jau 
matė Endicott St. svetainė, 
nors įžanga pagal Worcesterio 
papratimą buvo aukšta. Ir at
sakymas publikos fašizmui bu
vo toks. Per vakarienę surink
ta aukų $443 ir nuo vakarienės 
liks pelno gerai virš $200. Per 
vakarienę pasakė trumpą pra
kalbą J. Skliutas. Dainavo Ai
do Choras po vadovyste J. Kar- 
sokienės ir mūsų veteranai so
listai J. Sabaliauskas ir V. 
Tumanis. Visi dainavo labai 
gražiai. Ypač Sabaliauskas ste
bėtinai gražiai sudainavo solo 
“Nauja Gadynė.” Taipgi, 
skambino pianu maža mergaitė 
Alenutė Januliukė.

kad daugumas žmonių pradėjo 
reikalauti, kad “Grigutis” būtų 
atkartotas ir šią žiemą. Suvie
nytų Draugijų Komitetas nuta
rė išpildyti publikos reikalavi
mą ir kreipėsi pas Aido Chorą 
ir jo artistus, kurie sutiko at
kartoti ir pelną pavesti užlai
kymui svetainės. Taigi operetė 
vėl bus sulošta gruodžio 7 d.

Sųv. Draugijos ypač nekvie
čia iš apylinkės miestų ir mies
telių lietuvius atsilankyti ir pa
sigrožėti tuo veikalu, ypač jo 
dainomis, o vietiniai lietuviai 
tai jau neatbūtinai dalyvaus ir 
parems savo namą. Beje, ma
čiau “Grigučio” Mariutę, kuri 
pasakė man po sekretu, kad jie 
rengtasi ir kad bus sulošta ir 
suvaidinta šimtus sykių geriau 
negu pereitą žiemą, o jai pati
kėti galima. Taigi nepamirški
te gruodžio 7, kaip 4 vai. po 
pietų, 29 Endicott St.

Su v. Draugijų Koresp.

Vietinės Žinios

Lapkričio 1 dieną atsidarė 
medžioklės sezonas visam mė
nesiui ant zuikių, fezanų-phe- 
sants, ir kitokių laukinių žvėre
lių. Pirma diena buvo lietinga, 
bet ukvatninkų medžiotojų pa
sipylė šimtai-tūks|ančiai, visais 
laukais, krūmais ir giriom. Vi
si turėjo geras pasekmes nu
šauti po porą fezanų ir zuikių. 
Pagal skaitlių medžiotojų, susi- 
žeidimų buvo mažai, tiktai gal 
pora nepavojingai buvo pašau
ti. Mano barberis Charles me
džiojo porą valandų parsinešė 
gražų fezaną.

Sunkiai serga “Laisvės” rė
mėja drg. Morkauskienė, mies
to ligoninėj padaryta operacija. 
Dabar eina geryn. Aplankykite 
ją, kam laikas pavėlina. Taipgi 
labai serga Ubavičienė ir Yur- 
kienė. Linkime jom visom kuo- 
greičiausiai pasveikt.

Lapkričio 2 d. buvo sureng
ta S. žansičiam 25 metų vedy
binio gyvenimo puota, 
vo giminės ir jų 
Apart linkėjimų buvo 
kelios dovanos.

Dalyva- 
draugai. 
suteikta

ir

Dabar lapkričio mėnesis.
p. Grigaitis jau liepos 

pyškino, kaip 
laukdami

nacių. Jau tuomet jo šarla
taniškos svajonės buvo pa
siekusios Kaukazą!

Dabar, akyvaizdoje tų 
įrodymų, paimtų iš pačių 
“Naujienų”, net to laikraš
čio skaitytojai gali įsitikint, 
kad “Naujienų” bošas me
luoja, būk jis stojąs už pa
ramą Sovietų Sąjungai.

Ne paramos teikimas jam 
rūpi, bet niekinimas, burno
jimas, skaldymas, sukilimai. 
“Gražiausi” jo žodžiai apie bendrovės ir skaitytojų!

(Iš “Vilnies”)

tai, gengsteriai. Karo vado
vybė jam pijokai ir vach
mistrai.

Q kuomet “Vilnis” ir 
“Laisvė” jam svilina akis, 
tai mus jis vadina ’ “Mask
vos šunimis.”

Tai matot, kokia vadovy
bė užsisėdo ant “Naujienų”

Lietuvių svetainei, 851 Hol
lins St., sukako 20 metų jos 
gyvavimo. Tai centras lietu
vių kultūros. Per visą 20 me
tų čion įvyko svarbiausi poli
tiškų ir dailės organizacijų 
parengimai. Dėlei šios sukak
ties svetainės vedėjai aptaisė 
ir išremontavo svetainę. At
rodo, kaip nauja.

•A.L.D.L.D. 25 kuopa taipgi 
yra pridėjus savo petį prie 
statymo šios puikios svetai
nės, nu pirkdama keletą šėrų. 
Taipgi privatiškai kuopos na
riai turi pasipirkę serus, ir 
šiaip remia visokiais būdais.

Per visą 20 metų Literatū
ros kuopa surengė šimtus pa
rengimų. Dalis tų parengimų 
buvo gana dideli, kurie atne
šė gana daug naudos dėl sve
tainės.

Svetainės bendrovė surengė 
du parengimu dėl apvaikšcio-> 
jimo 20 metų sukakties. Spa
lių 18 d. buvo šokiai, kurie 
visai nepavyko, žmonių buvo 
tik apie 25. Spalių 26 dieną 
buvo surengta bankietas, ku

ris. neblogiausiai nusisekė.
Lapkričio 2 dieną Dainos 

Draugija surengė koncertą dėl 
svetainės naudos ir dėl pager
bimo jos 
Programą 
Draugijos 
Draugijos 
buvo gana 
tęsėsi apie
žmonių buvo gana mažai.

Priezastjs nepasekmingu- 
mo šių trijų parengimų glūdi 
tame, kad vadai šių visų pa
rengimų yra priešingi bend
ram veikimui su progresyviš- 
kom organizacijom ir Lyros 
Choru. Patys vadai išsireiškė, 
kad “bolševikų parengimai pa
sekmingi, o 
tuščiai.”

.Pabaigai 
programos, 
Amerikos 
daina 
fui.”*
kos. Paskiau išnešė senos Lie

tuvos vėliavą dainuojant “Vil
niaus Kalneliai,” sustojo tik 
apie kokie penkiolika žmonių. 
Paskutinį dainavo Lietuvos 
himną “Lietuva Tėvynė Mū
sų.” Chorvedei L. Geležiūtei 
atsikreipus į publiką, reikalau
jant sustoti, visi sustojo.

Publikos užsilaikymas, išne
šus Amerikos vėliavą, buvo 
gana keistas. Didelė dalis tų 
pačių tautiečių nestojo išne
šus ant estrados Amerikos vė
liavą.

M. Kučinskas, Liet. Litera
tūros Draugijos 25 kuopos na
rys, turi išsibudavojęs puikų 
biznio namą ant savo ūkės, po 
vardu “Kutchins Inn, Lans
downe, Md.” Nuvažiavom, pa-' 
prašėm aukų dėl medikalės 
pagelbos Sovietų Sąjungai. 
Drg. be jokio ginčo išėmė $2 
ir paaukavo. Bet tai ne pirmas 
sykis, kad draugas aukotų. 
Niekad neatsisako paaukoti 
dėl darbininkų reikalų.

M. W. Etzel, Glenn Martin, 
didelės orlaivių išdirbystęs re- 
montavimo perdėtinis (bosas) 
pagautas sabotažavime orlai
vių. Amerikoj gimęs, 22 metų 
senumo, vok ietys .prisipažino, 
kad nukapojo svarbius Ura
tus ir gadino baterijų ir gazo
lino tankų prietaisus. ’Pastaty
tas po $25,000 kaucijos. Lau
kia teismo.

Lapkričio 18 dieną, 7:30 v. 
vakare, Lietuvių Svetainėje į- 
vyks svarbios prakalbos. Kal
bės drg. A. Bimba, “Laisvės” 
redaktorius. Draugai “Lais
vės” skaitytojai, dabar yra la
bai svarbus momentas. A. 
Bimba stengsis išaiškinti daug 
svarbių problemų. Svarbiau-

Operetė “Grigutis” 
Worcesteryj

Nežinau ar jau toji operetė 
taip patiko mūsų žmonėms, ar 
mūsų choras ir artistai taip 
šauniai sulošė pereitą žiemą,

Vėl

Praeitą savaitę ūkininkas 
Frank Rausch pasiskundė ap
skričio detektyvam, kad kieno 
tai palaidūnas šuva įsibriovė į 
jo vištininką ir per naktį pa
pjovė 57 vištas. Jeigu pasiseks 
šunelį susekt, jis gaus gerą 
užmokestį-kulipką į pakaušį. O 
jo savininkas turės atlyginti už 
vargšes višteles.

V. J. Stankus.

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 
JB 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 tabletėms 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.: UVergreen 8-0805

Kas atsineš į krautuvę išsikirp.ęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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(Tasa)
Jis buvo taip laimingas galėdamas 

mums padėti, taip karštai mums aiški
no, kurioje vietoje reikia pasukti deši
nėn, kurioje kairėn ir kur galima pigiai 
pavakarieniauti, kad jo draugas vos ne
verkė iš pavydo ir visą laiką mėgino įsi
kišti į kalbą. Bet gimusis Klivlende ne
leido jam nė prasižioti. Jis nedavė pra
sižioti net misteriui Adamsui. Mums iš
važiuojant, jis labai liūdėjo. Jis buvo 
pasiruošęs važiuoti su mumis ligi pat 
Klivlendo, kad tik būtų tikras, jog mes 
nepaklysime.

Lydėjo jie mus tokiais galingais “Good 
night,” lyg mes būtume jų giminaičiai, 
važiuoją į karą.

SKYRIUS 15.
DIRBORNAS •

Mūsų karas iškilmingai įvažiavo į tą 
pačią vietą, kurioj dar tik prieš keletą 
mėnesių pats karas buvo padarytas, į 
miestą Dirborną — Fordo automobilių 
pramonės centrą. Dieve tu mano! Kiek 
čia mes išvydome taurios pilkos spalvos 
automobilių. Jie stovėjo gatvių pakraš
čiuose, laukdami savo šeimininkų, arba 
ritosi plačiausiomis Dirborno parko beto
ninėmis alejorųis, arba, visai naujintelai- 
čiai, dar tik iš konvojeyio, tysojo pra
važiuojančiuose sunkvežimiuose. O mes 
jau manėme, kad nusipirkome sau auto
mobilį vienintelės, niekur nesutinkamos 
spalvos! Tiesa, kelyje mes jau sutikda
vome daug pilkosios spalvos automobi- 
liūkščių. Bet mes save guodėme tuo, kad 
tatai tik kiti tos pat spalvos atspalviai 
arba, kad jų ne tokia nužulni forma, 
kaip mūsiškio. Ir štai, staiga, toks smū
gis!

Jei miestai galėtų sau pasirinkti orą, 
kaip žmogus prie kojinių prisirenka ka
klaryšį, tai Dirbornas prie savo plytinių 
dviejų aukštų namų būtinai pasirinktų 
darganotą su gelsvai pilkais lietaus ruo
želiais dieną. Diena buvo baisi. Šaltos 
vandens dulkės lakiojo ore, apklodamos 
šlykščių gripo persunktu blizgėjimu au
tomobilių stogus, šonus ir žemus pasta
tus Mičigan avenue, jungiančios Dirbor
ną su Detroitu. Pro lietų žibėjo iš ryto 
uždegtos vaistinių iškabos:

—Tokią pat dieną, — tarė misteris 
Adamsas, pasisukdamas į mus, — vie
nas džentelmenas, kaip pasakoja Diken- 
sas, senu įpratimu užsidėjo cilinderį ir 
nuėjo į savo kontorą. Reikia pasakyti, 
kad šio džentelmeno reikalai buvo geri. 
Jis turėjo mėlynakius vaikus, gražią žmo
ną ir uždirbdavo daug pinigų. Tatai ma
tyti nors ir iš to, kad jis dėvėjo cilinderį. 
Ne kiekvienas Anglijoje į darbą eina su 
šilkine skrybėle. Ir staiga, eidamas per 
Temzės tiltą, džentelmenas tylėdamas šo
ko į vandenį ir paskendo. No, no, serai! 
Jūs turite suprasti! Laimingas žmogus 
pakeliui į savo kontorą puola į vandenį! 
Džentelmenas su cilinderiu šoka į Tem
zę! Ar jums neatrodo, kad Dirbome taip 
pat norisi užsidėti cilinderį?

Gatvė pasibaigė. Iš estokados aukštu
mo atsivėrė rūstūs industrijos vaizdas. 
Skambėjo signaliniai varpai, einančių 
tarp cechų traukinių. Didelis v garlaivis 
švilpdamas plaukė kanalu į pat fabriko 
vidurį. Apskritai, čia buvo visa, kas ski
ria pramonės rajoną nuo vaikų darželio, 
— daug dūmų, garų, žvangėjimo, labai 
mažai šypsenų ir laimingo čiauškėjimo. 
Čia junti kažkokį savotišką rimtumą, lyg 
karo veiksmų teatre, pafrontės juostoje. 
Kažkur arti žmonės užimti kažkuo la
bai svarbiu — daro automobilius.

Kol misteris Adamsas ir misteris Groz- 
nyj, kuris buVo visai ne misteris, o drau
gas Groznyj, mūsų “Autostrojo” (Auto 
statybos) atstovas Dirbome, gavo mums 
leidimą apžiūrėti fabriką, mes stovėjo
me informacijų biuro salėje ir žiūrinėjo- 
me ant parketo pastatytą .paskutinės lai
dos “Fordą.” Salėje jis atrodė didesnis 
kaip gatvėje. Atrodė neįtikėtina, kad 
Fordo įmonės kiekvieną dieną išleidžia 
po septynis tūkstančius tokių sudėtingų 
ir gražių mašinų.

Nors buvo trisdešimt penktųjų metų 
pabaiga, Dirbornas ir Detroitas buvo ku
pini trisdešimt šeštųjų metų reklaminių 
modelių ekzempliorių. Automobilių pa
vyzdžiai stovėjo viešbučių vestibiuliuose 
ir dealer magazinuose. Net vaistinių ir 
cukrainių vitrinose, tarp pyragaičių, 
klizmų ir cigarų dėžučių, sukosi automo
bilio ratai ant storų fairstoniškų pa
dangų. Misteris Henry Fordas neslėpė

savo produkcijos. Jis rodė ją kur tik 
galėdamas. Užtat pas jį laboratorijoje 
stovėjo šventai saugojamas dalykas — 
1938 metų modelis, apie kurį eina pa
tys įvairiausi gandai. Esą, jo motoras 
patalpintas užpakalyje; radiatoriaus, 
būk, visai nesą; kupė, girdi, du kartu 
didesnė — ir apskritai tūkstantis ir vie
na automobiliu naktis. Tatai kol kas 
niekas nepamatys, ypatingai žmonės iš 
“General-Motors,”- kuri už keleto mylių 
nuo Fordo gamina “Chevroletus” ir “Pli- 
mutus” — Fordo klasės mašinas.

Leidimas buvo gautas labai greitai. 
Administracija suteikė mums svečių 
“Linkolną,” kuriame buvo net lokio kai
lis, matyti todėl, kad tolimosios šiaurės 
svečiai jaustųsi kaip tėviškėje. Prie 
“Linkolno” buvo šoferis ir gidas. Mes 
įvažiavome į įmonių kiemą.

Per stiklu klotą galeriją, jungiančią 
du korpusus, gelsvoje dienos šviesoje pa
lengva plaukė prikabintos prie konveje
rio grandinių automobilių detalės. Šį lė
tą, primygtiną, neatgręžiamą judėjimą 
galima pamatyti visur. Visur — virš 
galvos, pečių aukštume arba prie pat 
grindų — važiavo automobilių dalys: 
šlifuoti kuzovų šonai, radiatoriai, ratai, 
motorų blokai; važiavo smėlio formos, 
kuriose dar švitėjo skystas metalas, va
žiavo variniai vamzdeliai, žibintai, vairo 
stulpeliai su kyšančiais iš jo stipinais. 
Jos tai kilo aukštyn, tai nusileisdavo, tai 
pasukdavo už kampo. Kai kada jos iš
eidavo į gryną orą ir slinkdavo išilgai 
sienos, besisupdamos ant kablių, lyg iš
darinėtos avys. Milijonai daiktų tekė
jo tuo pačiu laiku. Šitas vaizdas užimda
vo kvapą. i

'Tai buvo ne įmonė. Tai buvo upė, pa- 
sitiiknti, truputį lėtoka, pagreitinanti 
savo savo srovę, artėdama į žiotis. 
Ji sruveno ir dieną, ir naktį, ir darga
notą, ir saulėtą dieną. Milijonus dalelių 
ji saugiai nešė į vieną tašką, ir čia vyko 
stebuklas — išsirisdavo automobilis.

Prie svarbiausio Fordo konvejerio 
žmonės dirbo karštligišku smarkumu. 
Mus stebino niūriai nervinga išvaizda 
žmonių, dirbančių prie konvejerio. Dar
bas prarydavo juos visiškai, nebuvo lai
ko net galvai pakelti. Bet čia buvo ne 
vien fizinio nukamavimo reikalas. Buvo 
panašu, kad žmonės dvasiniai prislėgti, 
kad juos prie konvejerio kasdien pagau
na šešių valandų pamišimas, po kurio, 
namo sugrįžus, reikia ilgai merdėti, 
sveikti, kad kitą dieną galėtų vėl pulti 
į laikiną pamišimą.

Darbas taip detalizuotas, jog konveje
rio žmonės nieko nemoka, jie neturi 
profesijos. Dąrbininkai čia nevaldo ma
šinos, o jai tarnauja. Todėl jie neturi 
savojo orumo, kurį turi kvalifikuoti A- 
merikos darbininkai. Fordo darbininkas 
gauna gerą darbo užmokestį, bet jis ne
turi techniškos vertės. Kiekvieną valan
dėlę jį gali išmesti ir paimti kitą. Ir šis 
kitas per dvidešimt dvi minutes išmoks 
daryti automobilius. Darbas pas Fordą 
duoda uždarbį, bet nepakelia kvalifika
cijos ir neaprūpina ateities. Dėl šito a- 
merikiečiai stengiasi neiti pas Fordą, ir 
jei eina, tai meisteriais, tarnautojais. 
Pas Fordą dirba meksikiečiai, lenkai, če- 
koslovakai, italai, negrai.

Konvejeris juda ir nuo jo viena po ki
tos nueina puikios ir pigios mašinos. Jos 
išvažiuoja pro plačius vartus į pasaulį, 
prerijas, į"laisvę. Žmonės, kurie juos dir
bo, pasilieka nelaisvėje. Tai stebinantis 
technikos triumfo ir žmonių skurdo 
vaizdas.

Konvejeriu važiavo visokių spalvų au
tomobiliai: juodi, Vašingtono žydrieji, 
žali, kanuolių metalo spalvos (oficialiai 
juos taip ir vadina), dargi, ak, ak, tau
rūs pilkieji. Buvo vienas kuzovas ryš
kiai oranžinės spalvos, matyti, būsimas 
taksi.

Tarp dalių rinkimo klegėjimo ir auto
matiškų sraigių raktų takšėjimo vienas 
žmogus laikėsi didingai ramiai. Tai da
žytojas, kurio pareiga buvo plonu tep
tuku perbraukti spalvotą juostelę ant 
kuzovo. Jis neturėjo jokių prietaisų, net 
atramos prilaikyti ranką. Ant kairės jo 
rankos kabojo indeliai su įvairiais da
žais. Jis neskubėjo. Jis net suspėdavo 
apmesti savo darbą tiriamu žvilgsniu. 
Pilkoje automobilio spalvoje jis padary
davo žalią juostelę. Oranžiniame taksi 
jis nubraukdavo mėlyną juostelę. Tai

(Bus daugiau)

Raudonosios Armijos kareiviai didvyriškai kovoja prieš nacių tankas Rytų Fronte.

Penktadienis, Lapkr. 14, 1941 
................................. .<

Philadelphia, Pa.
Ateinantį sekmadienį, lapkri

čio 16 d., įvyks ALDLD 141 
kuopos gražus parengimas, 
Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. Pradžia 6 vai. po pietą. 
3-čią valandą įvyks ALDLD 10 
kuopos susirinkimas.

Šios piety dalies kuopelę tu
rėtume paremti visi, nes jinai 
yra biedniausia finansais.

Ant šio parengimėlio turėsi
me labai svarbių reikalų pra
nešti — apie “Laisvės” baza- 
rą, bankietą ir kitus reikalus.

• Rep.

Detroit, Mich.

Rinkimas Parašų iki 
Padekavonės Dienos

Amerikinis Piliečių Ko
mitetas Išlaisvinimui Earl 
Browderio praneša, kad 
rinkimas parašų ant petici
jų pratęstas iki Padėkavo- 
nės Dienos (Thanksgiving 
Day) — lapkričio 20 d. Su 
ta diena parašų rinkimas 
pasibaigs. Tuojau po Pa- 
dėkavonės Dienos visos pe
ticijos turi būti sugrąžin-

Pittsburgh, Pa.
ALDLD 40-ta kuopa 5 d. 

lapkričio turėjo susirinkimą. 
Nubalsavom blankas Centro 
Komiteto rinkimui. Nutarėm 
surengt vakarienę, kur bus 
subatoj, lapkričio 29 d., L.D.S. 
142-ros kuopos name, 3351 
W. Carson St., Pittsburgh. 
Prasidės 8-tą valandą vakare. 
Įžanga 50c.

Norėčiau Atitaisyti Klaidą

“Laisvės” Nr.' 252 iš Mc
Kees Rocks po antgalviu, Au
kos dėl Browderio Išlaisvini
mo, parašyta: “J. Kvedaras 
aukoja $1, I. Kazlauskas 50c.” 
O turi būti kaip tik atbulai: 
1. Kazlauskas aukavo $1, o J. 
Kvedaras 50c. Ir tas nebuvo 
McKees Rocks, bet Pittsburgh, 
LLD 40 kuopos susirinkime, 
spalių 11 d. š. m.

A Sherbinas surinko aukų 
dėl Browderio išliuosavimo se
kančiai : Boleslavas Urbonas 
aukojo 50c., po 25c. aukojo 
Frank Chaikow, A. Sutkus, 1. 
Nakutis, J. Cheslick, P. Gili. 
Viso $1.75.

Karvelių Tėvas.

tos komitetui, o komitetas 
jas sutvarkys ir įteiks pre
zidentui Rooseveltui.

Komiteto administraty- 
vis sekretorius Louis Wein
stock sako, kad rinkimas 
parašų turi būti pasmar
kintas, kad nuo dabar iki 
Padekavonės Dienos rinki
mas parašų turi būti vy
riausiu darbu kiekvieno pa
žangaus amerikiečio. New 
Yorko mieste kelios stam
bios darbininkiškos ir libe
rališkos organizacijos pa
skyrė tarpe lapkričio 15 ir 
lapkričio 20 specialį vajų už 
parašų rinkimą.

Toliau Weinstock sako: 
“Browderio laisvė priklau
so nuo tų parašų. Mes, Pi
liečių Komitetas, negalime 
nė išaiškinti, kaip svarbus 
šis darbas yra. Milionai pa
rašų padarys didelės įtek
mės į šalies prezidentą. Ne
galės jis ranka numoti ant 
masinio reikalavimo išlais
vinti Browderį. Atsakomy
bė už Browderio išlaisvini
mą gula ant mūsų visų. 
Tos savo pareigos mes ne
galime atidėti nei vienai 
dienai. Mes pasiremiame 
ant visų pažangių organiza
cijų ir 'asmenų. Kiekvienas 
amerikietis turi konstituci
nę teisę pasirašyti ant to
kios peticijos prezidentui

Youngstown, Ohio
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 90 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyko spalių 26 die
ną. Iš Partijos buvo atsilan
kęs narys ir pasakė trumpą 
prakalbėlę, kad randasi kalė
jime keli draugai, kuriuos 
reikia gelbėti. Jie įkalinti už 
rinkimą parašų, kad uždėjus 
kandidatą ant baloto laike 
prezidento rinkimų. Parašai 
buvo renkami už pastatymą 
Browderio į kandidatus. Tam 
tikslui kuopa iš iždo paaukojo 
$5. Ir dar po dolerį paaukojo 
P. Sodeikis ir F. J. Madisonas. 
Tai iš viso pasidarė $7.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 9 kuopa rengia šo
kius lapkričio 29 d. bažnyti
nėje svetainėje, 923 Sheby 
St. Bus gera muzika. Dalyvaus 
ir 4-to Apskričio valdybos na
riai ir išaiškins LDS tikslus. 
Laike parengimo nauji nariai 
bus įrašoma į LDS be jokio į- 
stojimo mokesčio. Kviečiame 
visus dalyvauti.

LDS 4-to Apskričio konfe
rencija turi įvykti sausio 11 
arba 18 d., 1942 metų. Visos 
kuopos turi rūpintis, kad at
siųstų pilną skaičių delegatų.

F. J. Madison
4-to ApSkr. Pirmininkas

Rooseveltui. Mūsų pareiga 
pasirašyti. Išimkime Brow
der} iš kalėjimo! Paskleis
kite šitas peticijas visur, 
kur tik susirenka žmonės ir
paprašykite juos pasirašyti. 
Žmonės pasirašys, jeigu tik 
bus prie jų prieita ir papra
šyta pasirašyti!”

Weinstock sako, kad vi
sos peticijos turi būti su
grąžintos Piliečių Komite
tui ne vėliau, kaip iki 28 
dienos lapkričio.

Lietuviai, kurie turit mi
nėtas peticijas, dar tuojau 
pasidarbuokite ir parinkite 
parašų. Pasidarbuokite iki 
Padekavonės Dienos. Pas
kui grąžinkite peticijos ar
ba Amerikiniam Piliečių 
Komitetui, kurio adresas 
yra: 1133 Broadway, N. Y., 
arba Lietuvių Piliečių Ko
mitetui, kurio adresas yra: 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y.

Parašų rinkimo laikas ta
po prailgintas tuo sumeti
mu, kad juo daugiau bus 
surinkta, tuo pasekminges- 
nis bus spaudimas ant pre
zidento Roosevelto išlais
vinti Earl Browderį.

Dar kartą mes nuošir
džiausiai prašome visų pa
žangių lietuvių pasidarbuo
ti šiomis keliomis dienomis 
rinkime parašų už išlaisvi
nimą Browderio. Browderis 
reikalingas Amerikos žmo
nėms šioje gigantiškoje ko
voje prieš hitlerizma.

Lietuviu Piliečių 
Komitetas.

Aido Choro Koncertas
Koncertas įvyks sekmadie

nį, lapkričio 16 d. ir prasidės 
5:30 vai. po pietų. O šokiai 
prasidės 7 vai. vakare, šokiai 
bus abiejose svetainėse, šis 
parengimas įvyks Lietuvių 
Svetainėje ant 25-tos Gatvės 
ir W. Vernor Highway. Įžan
ga : iš anksto perkant tikietą 
tik 55 centai, o prie durų 56c.

šis koncertas bus labai įvai
rus ir gražus. Kviečiame visus 
Detroito lietuvius koncerte da
lyvauti ir chorą paremti.

Taipgi Aido Choras kviečia > 
naujus narius ateiti ir prisi
rašyti. Detroite yra daug jau
nuolių, mylinčių lietuviškas 
liaudies dainas. Kaip tik da
bar proga pasinaudoti ir įsto
ti Į chorą. Aidietis.

So. Boston, Mass.

SLA Nominacijos
Labai svarbu, kas bus no

minuotas į SLA Pildomą Ta
rybą. Lygiai svarbu išrinkti 
progresyvio sąrašo kandidatus 
į Pildomą Tarybą.

Kad tą atsiekti, turim bend
rai visi pridėti kiekvienas savo 
petį prie to sunkaus darbo!
Kodėl Nauja Pildomoji Tary

ba Turi Būt Išrinkta?
1) “Krūmo” filozofija, kad 

nauja šluota geriaus šluoja! 
Visi tą gerai žinom. .

2) Trumpoje praeityje at- 
menam, ką davė SLA pono Ge
gužio ilgų metų “tarnavimas.” 
A—suskaldė SLA. B— su po
licijos spėka sumušė-išmetė S 
LA Seimo delegatus ir delega
tes.

3) SLA nariai, gal mes per
daug Pild. Tarybai duodam 
pinigų eikvot, kad jie taip 
“limpa,” kaip musės, prie ma- 
feso!

4) Mūsų SLA yra broliška 
draugija, tai turėtum visi veik
ti broliškai. Bet ne. Kaip1 tik 
įsisėda į Pild. Tarybos “veži
mą,” tai sudiev, broliai! Kitą
syk juos tik smertis iškrapšto.

Šių metų nominacijose labai 
svarbu nominuot kandidatus, 
kurie negirti fašizmu, kurie 
dirbs ne dėl Hitlerio naudos, 
bet dėl SLA ir tiktai dėl Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje. 
Kad tavo ir mano troškimai 
dėl SLA būtų atsiekti, nopii- 
nuokim tiktai šiuos kandidatus
j SLA Pildomą Tarybą:

Prof. B. F. Kubilius, 
kp., Boston, M.ass 
dento.

L. Kavaliauskaitė, 152 kp., 
Brooklyn, N. Y., ant vice-pre- 
zidento.

J. Miliauskas, 286 kuopos, 
McKees Rocks, Pa., ant sek
retoriaus.

J. Žebrys, 136 kp., Cleve
land, Ohio, ant iždininko.

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

ir
St. Kuržinskas, 211 kuopos, 

Mahanoy City, Pa., ant iždo 
globėjų.

Dr. Johanna Baltrušaitienė, 
40 kp., Pittsburgh, Pa., ant 
daktaro-kvotėjo.
Kad visi sulauktumėm skais

tesnės ateities SLA, tai visi 
dirbkim, kuriem rūpi Susivie
nijimo gerovė.

Kiekvieno kultūringo žmo
gaus pareiga matyt mūsų 
draugijas augant, bu jojant, ty
ras nuo nacizmo, tobulėjant. 
Mielas, tu daug gali padėt dėl 
SLA.

Rašyk, klausk, sužinok, kas 
tie per vieni, tie kandidatai, 
kuriuos SLA Narių Komitetas 
mums rekomenduoja. Klausk 
šiuo adresu: SLA Narių Ko
mitetas, 472 Lorimer Street, 
Brooklyn, N/ Y.

Nuo savęs labai jums dė
kingas vardan lietuviškumo ir 
progreso.

Krūmas.

ant
i

188 
prezi-

Roma, lapkr. 12. — Ang
lų orlaiviai, bombarduoda
mi Neapolį, Italijos miestą 

•su prieplauka, užmušė 6 
žmones ir sužeidė 30.

Paskutinis Atsišaukimas!

Gal jau visiems yra žinoma, 
kad Žinyčios Koncertas įvyks 
sekmadienį, Nov.—Lapkr. 16 
d., š. m. 3:00 vai. po pietų, 
Municipal Svetainėje, East 
Broadway, So. Bostone.

Yra rimtų žinių, kad sve
čiai iš Stoughtono, Brocktono, 4 
Norwoodo, Hudsono, Cambrid- 
geaus, ir Worcesterio, daly
vaus žinyčios Koncerte. Jie visi 
dalyvaus, ir atsiveš savo drau
gus ir drauges.

Taipgi yra rimtų žinių, kad 
Bostono visi lietuviai ateis į 
koncertą.

Visi laukia šio koncerto, 
nes jame dalyvaus svarbiausi 
muzikos talentai ir artistai, 
kaip tai, Alexandra Vasiliaus
kas, Adv. Petras Šimonis, Sta
sys Paura, ir Harmonijos Miš
ri Grupė po vadovyste Helen 
Žukauskaitės, Lillian Levas, ir 
Josephine Latviutė.

Koncertas bus gyvas ir sma
gus, nes jame artistai dainuos 
naujas dainas, da niekad ne
girdėtas. Ateikite į koncertą 
vienas, ateikite visi. Įžanga 
yra tik 50 centų dėl ypatos.

Už tą jūsų atsilankymą Ži
nyčios valdyba ir nariai bus 
Jums labai dėkingi! Mums vi
siems reikia remti šią žinyčios 
pramogą.

Po koncertui įvyks Žmyčioj 
17-kos Žinyčios Metų Sukak
ties, kaip 6:30 v. v. banketas 
4th and Atlantic Streets, So. 
Bostone. Bankiete sekantieji 
svečiai dalyvaus: Dr. Wm. 
Gunter, Dr. D. W. Miller, Dr. 
John Repshis, Dr. D. Pilka, 
Dr. J. F. Borisas, A. J. Kups- < 
tis, J. Skliutas-specialiai kal- 
kalbės, Prof. B. F. Kubilius, 
ir visi artistai, kurie dalyvaus 
koncerte, bus šiame bankiete.

Patsai bankietas bus įspū
dingas, nes jame ne tik daly
vaus profesionalai ir biznie
riai, bet jame visi pažangūs 
lietuviai bus. Kalbant apie 
valgius; gi valgys skaniausius 
valgius—skaniai bus paga
mintos jaunos vištelės, ir pa
kankamai bus skanių priesko
nių. Visi turės progos išgirsti 
gerų prakalbų, ir dainų. Visi 
būsite linksmi tame bankiete! 
Įžanga tik vienas doleris ypa- 
tai.

Prašome dalyvauti šiame 
bankiete, ir tuomi baigsite Ži
nyčios Šventę.

Rengimo Kimisija:
Dr. J. F. Borisas, 
Agota Grinkaitė, » 
M. Dambrauskienė, 
Barbora Lošiskienė. 

■



Penktadienis, Lapkr. 14, 1941 
it' r ir  r.lT.1) '"-iv.fiS.T.- t-.t ii-r-i

Vajus"Laisvės
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

V. Jokimas, New Britain ..................
J. Grybas, Norwood..............................
P. Žirgulis, Rochester..........................
J. Rudmanas, New Haven .................
A. Valinčius, Pittston ........................
S. Tvarijonas, Detroit .........................
Geo. Shimaitis, Montello ....................
P. Buknys, Brooklyn..........................
M. Bendinskas, Sumerlee ..................
P. Andreliunas, W. Somersville.........
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .............
P. Šlajus, Chester...............................
J. Matačiūnas, Paterson ....................
J. Kalvelis, Bridge water ......................

t V. Barkauskas, Oakville, ..................
. F. Abekas, Chicago ............... *...............

S. Šaltys, Rockford...............................
J. Burba, So. Boston ...........................
A. P. Dambrauskas, Haverhill .........
J. Mockaitis, Bridgeport ......................
A. Žemaitis, Baltimore ........................
C. Shaltis, Freehold ........................    <
Mary Yuoces, Cleveland ......................
J. Weiss, So. Brooklyn..........................
A. Žvingilas, So. Boston........................
M. Klimas, Richmond Hill....................
Senas Vincas, Gibbstown......................
Grand Rapids Vajininkai......................
A. Čekanauskas, Springfield ...............
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .............
K. Valeikis, Cleveland ..........................
J. Surdokas, Wilkes-Barre ..................
R. Jarvis, Plymouth ..............................
J. Barkus, Brooklyn .............................
A. Balčiūnas, Brooklyn ......................
Z. Yurkevičius, So. Boston..................
V. Tauras, Brooklyn.............................
J. Balsys, New Britain ........................
J. A. Shunskis, Amsterdam ................
“Laisvės” koncerte, pereitą sekmadienį suvažiavo daug 

< vajininkų. Jie pridavė daug pinigų, naujų skaitytojų ir 
atnaujinimų.

Pasirodo, kad Stripeika dar vis stipriai laikosi pir
moj vietoj. Jis pridavė 5 naujus skaitytojus ir pluoštą at
naujinimų.

J. Yaskevičius, Hudson, Mass., ilgai neprisiuntė nieko, 
liečiant vajų, bet sekmadienį pridavė tris naujus skaity
tojus ir 34 atnaujinimus. Gerokai pasirodė punktais.

Massachusetts šį kartą gražiai pasirodė Penkauskas. 
Prisiuntė 5 naujus skaitytojus ir 14 atnaujinimų. Jis ir 
jo partneris uaoar septintoj vietoj.

Naujų skaitytojų ir atnaujinimų šį kartą pridavė se
kami vajininkai: S. Kuzmickas, Navalinskienė ir Jasilio- 
nienė (ALDLD 20 kp., Moterų Skyrius, Binghamtone), 
Shimkienė (ALDLD 136 kp., Kearny).

Šiaip punktais pakilo šį kartą: P. Beeis, J. Kuraitis; 
A. Valinčius, D. P. Lekavičius.

Prie vajaus pristojo: V. Jokimas, K. Valeikis ir J. 
Kalvelis, kuris taipgi prisiuntė naują skaitytoją.

Dabar vajus pradėjo įsisiūbuoti, bet vis dar negau
name žinių nuo tų vajininkų, kurie pernai smarkiai dir
bo. Subruskite, draugai! “L.” Administracija.

Planuoja Uždraust Streikus 
Karinėse Pramonėse

Pranešimai iš Kitur
BOSTON, MASS.

Progresyvių Lietuvių “Amberland” 
Tarybos Pusvalandžio Radio Progra
ma fvyks Š| sekmadienį, pradžia 9 
vai. ryto Iš stoties WHDH, iš Bos
tono, po vadovybe dainininko A. Va
siliausko. Atsisukite savo radio aut 
850 kies. Išgirsite gražiausias lietu
vių dainas, muziką, vėliausias pa
saulio Žinias, bei pranešimus apie 
progresyvių lietuvių veikimą mūsų 
apylinkėje. Visais reikalais kreipki
tės | Centro Ofisą, 332 Broadway, 
So. Boston, Mass. Tel. Sou. 9423.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas 

jvyks 16 d. lapkričio, 2:30 vai. po 
pietų, 735 Fairmount Ave. Malonė
kite visi nariai skaitlingai dalyvau
ti. Bus svarstoma daug svarbių 
lykų. — F. Balčiūnas, Sekr.

(268-270)

da-

MONTELLLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėlės Lietuviška 

Mokykla prasidės lapkr. 15 d. Liet. 
Tautiško Namo Mokyklos Kamba
ryje. Pradžia 9:30 vai. ryto. Duoki
te progą sayo vaikučiams pasimo
kyti lietuvių kalbos gramatikos ir 
rašybos. Tėvai, jums niekas nekai
nuos leisti vąikus į šią mokyklą. 
Žiburėlio Komitetas nuperka kny
gas, paišelius ir popierą, duoda vai
kučiams veltui. - A. Sauka, 2. ~ 
Rašt. (268-270)

Waterbury, conn.
ALbLD 28 kp. ruošia prakalbas, 

sekmadieni, 16 d. lapkr. Venta 
Hali, 103 Green St. Pradžia 7:30 
v. v. Kalbės R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius iŠ Brooklyn, N. Y. Te-' 
ma labai svarbi, todėl nepraleiski
te progos nelšgirdę prakalbų. — 
Kom. (268-270)

ALDLD 2-77 APSKR.
NARIŲ ATYPAI

ALDLD 2-ro Apskr. Komiteto po
sėdis jvyks sekmadienį, lapkr. 16 d., 
10 vai. ryto. “Laisvės” patalpoj, 419 
Lorimer Street, Brooklyne. Yra 
svarbu, kad nariai dalyvautų šiame 

♦posėdyje, neš turime daug dalykų 
aptarti. — A. Lideikienė, Sekr. 

(268-270)

D.

181
166
164
144
140
138
132
130
120
118
115
109
94

78 
78 
72 
66 
56 
54 
54 
50 
50 
48

45
40
34

26

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. ruošia draugiš

ką vakarėlį, ląpkr. 16 d., 735 Fair
mount Avc. (Rusų Name). Turėsi
me skanios namų pagamintos 
lynos, 
čiame

košc-
Kvic-

Kliu-

gėrimų ir muzikantus, 
dalyvauti. (269-270)

DETROIT, MICH.
Lietuvių Moterų Pažangos

bas perkėlė susirinkimus iš ketvir
tadienio į penktadienį. Sekantis su
sirinkimas bus 21 d. lapkr., 7:30 
v. v., 4097 Porter St. Prašome na
rių dalyvauti, turėsime žaislų po 
susirinkimo. Ateinantį mėnesį bus 
valdybos rinkimas. Nepamirškite.— 
K. Lakomski.

NEWARK IR APYLINKĖ
Šį šeštadienį įvyks “Laisvės” 

platintojų pare. Bus pas Žu
kauskus, 566 S. Clinton St., 
E. Orange, N. J. Pradžia 7 
vai. vakare.

Prašome visų “Laisvės” pa- 
trijotų dalyvauti šioje parėję' 
ir tuomi pagelbėti vajininkams 
gauti “Laisvei” kuo daugiau
sia naujų skaitytojų.

Bus gefa vakarienė ir tin
kamų gėrimų. Prašome įsitė- 
myti, kad Newarko vajininkų 
parė įvyks šį šeštadienį, 15 d. 
lapkričio (Nov. 15th), pas Žu
kauskus, 566 S. Clinton Str., 
E. Orange, N. J.

(268-269)
=

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

5

Washington. — Praneša
ma, kad dauguma kongreso 
narių iš pietinių valstijų 
stengiasi pervaryt tarmą, 
uždraudžiantį streikus 
svarbiose šalies gynimui 
pramonėse ir prez. Roose- 
veltas remsiąs tokį jų pla
ną.

Kanada Rems Jungtines Val
stijas Kare su Japonija
Ottawa, Kanada. — Ka

nados ministerių pirminin
kas W. L. McKenzie pareiš
kė, kad jeigu Jungtinės 
Valstijos atsidurs kare su 
Japonija, tai Kanada tuo
jau veiks už Jungtines Val
stijas, kaip nurodė Angli
jos premjeras Churchillas.

NACIAI KOMANDUOJA 
ITALIJOS LAIVUS

Alexandria, Egiptas, lap
kričio 13. —- Anglai prane
ša, kad naciai paėmė į sa
vo rankas daugelį prekinių 
I tali j oš lai vū. ir jie dabar 
plaukia po Hitlerio vėliava. 
Tai todėl, kad Italijos fa
šistai nemokėjo apgint ar 
apsaugot savo laivus nuo 
an tylų.

Vien ši mėnesi Anglijos 
kariniai laivai Viduržemio 
Jūroje nuskandino 22 pre
kinius italų laivus ir tris 
karinius, naikintuvus. Su 
tais Italijos laivais žuvo 
tūkstančiai italų ir vokiečių 
kareivių ir daugiai reikme
nų, kurie buvo gabenami 
fašistų kariuomenei į šiau
rinę Afriką prieš anglus.

BEBAIMIS STALINAS
Kuibisev, Sovietai. — 250 

vokiečių orlaivių .tam tyčįa 
puolė Maskvą tuo laikui kai 
Stalinas lapkr. 6 d. ^kalbėjo, 
ten per radiją. Stalinas dėl to 
nepertraukę' kalbos.

Sovietiniai lakūnai ir prieš
lėktuvinės kanųplės tada nu
kirto žemyn 34 nacių orlai
vius; visi kiti tapo nuvyti ša
lin.

Bucharest, Rumunija. — 
Čia tapo nusmerkti mirti 
tie, kurie sausio mėnesį nu
žudė -vokiečių karininką 
majorą Doeringą.

SANDELIS VISOKIŲ

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

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvacUnimais, 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 kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y,

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
n.............. . 35c

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

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga i 
apdaryta ... '........... ...............

Ldrigvas būdas išniokt angliškai 
Mikaldos Pranašavimai ...........
(Girtuoklių Gadzinkos .................
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaikiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

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

M. bukaitis,
' 334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, fL Y. ,

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c 

$1.50

Septintas puslapis
issasBa

Franci jos kolonijų.
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Wilkes Barre, Pa
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NOTARY 
PUBLIC

sakosi einąs gelbėti rusų tau
tą nuo bolševizmo.

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

BUY 
UNITED 
STATES 

saving's 
fBoNos 
ANDsr^pS

į??L<

Pranešimas Visoms LDS 
Kuopoms

Kuopų sekretoriai ir drau-' 
gai, kuriems buvo pasiųsta LD

sekretorei. '
O. Zdanienė,
305 Lyndwood Ave.

Wilkes-Barre, Pa.

Labąi įdomu: “Naujienos” 
padarė išvadą, jog “vakarų 
demokratijos privalo remti 
Rusįją,” o ne “Naujienos.” 
Kodėl ne “Naujienos”?

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

Varpo 
keptuvė 

yra 
anijipė

J UNION LABEL

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, Stolle** 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

afflaBssapns3r--sss—sss

Naciai Sakosi Kontroliuo
ją Vandenį Tarp Kerčo ir 

Kaukazo
Berlin, lapkričio 13. — 

Naciai skelbia, kad jie jau 
kontroliuoją keturių mylių 
pločio vandens ruožtą tarp 
Kerčo, rytiniame gale Kri- 
mo pusiausalio, ir Kauka
zo.
“Daily Worker” Smerkia 

Plieno Kompanijas
New York. — Angliškas 

dienraštis “Daily Worker” 
parašė edįtorialą apie Na
tional Defeųse Mediation 
Boardo tarimą dėl mainie- 
rių, dirbahčįų plieno kom
panijų angliakasyklose. Šis 
dienraštis pasmerkia Tary
bos nutarimą kaipo žalingą 
krašto apgynimui. Jis dar 
labiau pasmerkia plieno 
kompanijas, t r o k š tančias 
pasinaudoti nepaprasta mū
sų, krašto padėtimi ir neno
rinčias pripažinti unijos.

Washington. — Pernai 
Jungtinėse Valstijose buvo 
pagaminta mašininių įran
kių už $423,000,000, šjeųiet 
gi būsią ju pagardinta už 
$800,000,000.

GELEŽINKELIEČIAI 
STREIKUOSIĄ

Chicago. — Geležinkelių 
darbininkų-tarnautojų Brolijos 
(unijos) skelbia streiką 350,- 
000 savo narių nuo gruodžio 7 
d. Reikalauja pridėt 30 pro
centų algos; atmetė valdiškos 
komisijos tarimą pakelt jiem 
algą tik 7 nuošimčiais ir puse.

Vichy, Francija. — Sudu
žo orlaivis ir užsimušė gen. 
Charles Hųntzinger, Vichy 
Francijos karo ministeris, 
skrisdamas namo iš afriki- 
nių

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Už tai, matyt, taip sušilusiai 

“Draugo” štabas darbuojasi 
Hitlerio naudai. Hitleris irgi

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

; 426 South 5th Street
• Blokas nuo Hewea.St. eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

Kiekvieną sųbatą 
karšta vakarienė. 

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

Brooklyn, N. Y

LORMER RESTAURACIJA
Frank Domikaitis ir Antanas Barzda

Savininkai
417 Lorimer St. — “Laisves” Name 

GERIAUSIOS 
RŪŠIES i 

VALGIAI 
.Gaminami EuropiŠko 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
Penktadieniais ir Šeštadieniais adara per naktį 
Visada yra gražus pasirinkimas pieniški; valgių

ir daržovių — virtų ir žalių.

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Brooklyn
Puikūs lietuviško 

Namų darbo kilbasai 
ir kepta paršiena

Telephone
Pagg 2-5043

Lapkričio 10 dieną Grigai
tis rašo: “‘Naujienos’ padarė 
išvadą, jogei vakarų demokra
tijos privalo Rusiją remti, kol 
ji tą kovą prieš nacius tęsia.”

Dėlto, tur-būt, po to saki
nio seka trys ilgos špaltos 
bjaurojimų Sovietų Sąjungos 
adresu. Tam pačiam reikalui, 
matyt, Grigaitis Staliną vadi
na “banditu.” Ir be abejonės, 
tam, kad “paremti Rusiją,” ji
sai kasdien talpina Hitlerio 
propagandos biuro (Ancevi- 
čiaus) prakeiktus melus ir 
šmeižtus prieš Rusiją ir jos 
vadovybę.

S 10 Apskričio bankieto tikie- 
tų, malonėkite kuo greičiausia 
prisiųsti atgal tikietus arba pi
nigus dėl greito suskaitliavi- 
mo. Siųskite LDS 10 Apskri
čio

“LAISVES” 
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.

HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai: 

J. STANELIS IR S. RUTKAUSKAS
1S4 WEST Sllh STREET, BAYONNE, N. J.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarpaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKINS'

Q

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) .

LAĮSNIUOTAS 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.

f
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CHARLES J. ROMAN
. (Ramanauskas) 

M LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

demišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patepkinti.
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VERI-THIN* FOSTER — 
13 pink of y.ll»« 
gold fill.d coi», OuildH. 
back..................$33.71

MEO, M- ». ’AT. OFF. PATENT! PENDINO

VERI-THIN* DORCAS 
— 15 pink gold
Ulltd «oi», GuIWito bock 
.............................$33.73

lis 1113 Mt Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonas Poplar 4110

LIPTON
JEWELER 

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

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

ROBERT
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Aštuntas puslapis Penktadienis, Lapkr. 14, 1941

Cacdiionės Pareiškimas

S

NewWto^^^Zinloi
Visi į Prakalbas Penktadienio j Mieste Pasklido Kalbos Apie

Peter *V. Cacchione, pirmas Komunistų Partijos atstovas 
išrinktas i New Yorko Miesto Tarybą, per Valstijinę K. P. 
Komiteto raštinę išleido sekamą pareiškimą:

Vakarą, Pik K l iūlio Salėj
Lietuviams labai laikas nuo- prieš vieningą darbą, 

dugnini išstudijuoti padėtį ir 
nusistatyti savo nuomonę, ku
riuo keliu eiti, kadangi šiais 
įtemptos nacionalės ir pasau
linės padėties laikais vidurio 
kelio neliko.

Šiandieną prieš visus žmo
nes stovi klausimas, kur stoji 
—su kruvinuoju fašizmu ir jo 
pakalikais — ar prieš fašiz
mą ir su kovotojais sutriuški
nimui fašizmo? Visi kiti klau
simai nusilenkia aniem dviem.

Lietuvių masės—darbo žmo
nės, daug profesionalų, biznie
rių ir neturintieji naciams sim
patijų vadai stoja už lietuvių 
ir visų Amerikos gyventojų 
vienybę prieš hitlerizmą už- 
rubežyje ir namie. Hitlerizmui 
pataikūnai vadai piestu stoja

Brooklyn© Lietuvių Organi
zacijų Tarybos šaukiamose 
prakalbose šio penktadienio 
vakarą, lapkričio 14-tą, Pil. 
Kliubo salėj, bus plačiai gvil
denama vieningo veikimo 
klausimai greta dabartinės ka
ro padėties, Amerikos rolės 
kare prieš fašizmą ir kitų pa
saulinės plotmės ir svarbos 
klausimų. Ateikite išgirsti pra
kalbas ir kitiems apie jas pra
neškite. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Įžanga nemokama.

Kalbės D. M. šolomskas, 
Liet. Literatūros Draugijos 
Centro sekretorius, ir R. Mi- 
zara. “Laisvės” redaktorius.

Visus kviečia

Organizacijų Taryba.

1-ą Komunistą Tarybininką

Daugiau Aukojusių Sov 
Medikalei Pagalbai

Vakar, duodant spaudon są
rašą “Laisvės” koncerte auko
jusių stambias aukas Sovietų 
Sąjungos medikalei pagalbai, 
likosi praleistais keli vardai, 
tad jie telpa čionai:

K. Žemaitienė aukojo $1.50.
$1 : J. Šimėnas, W. Siman, 
Kaškiaučius, P. Kardokas, 
Jesevičius.

Po

Mezgėjoms ir Mezgėjų 
Rėmėjoms

Kiek Tarybininkai 
Gavo Balsy?

Penktadienį, lapkričio 14-tą, 
7 vai. vakaro, prieš prasidė- 
siant B. L. Org. Tarybos pra
kalboms, bus traukiami visų 
mezgėjų, mezgimo komisijos 
ir visų mezgimo rėmėjų pa
veikslai. Visos mezgėjos ir tai- . DiGiovanna, d. 
kinusios ar dar galinčios tai-i Casey, dem. 
kininkauti mezgėjoms prašo-1 McCarthy, dm. 
mos susirinkti.

Mezgėjos prašomos atsineš
ti visus jau numegtus, pradė- 
simus ir norimus pradėti mez
ginius.

Paveikslas geriau už viską 
parodys priešfašistinės kovos 
draugams ir priešams prakil
nų lietuvių moterų darbą ir 
bus geriausiu rekordu ateities 
istorijai. Dėlto komisija pa
geidauja, kad moterys susi
rinktų ko skaitlingiausia.

Mezgėjų Komisija.

Pirmutinis ir vienintelis 
antrinių balsų buvo išrinktas 
Richmond© (Staten Islando) 
atstovas Frederick Schick, ka
dangi ten buvo tik du kandi
datai.

Schick gavo 36,878 b. prieš 
Olsono 18,171 b.

Tik keturi išrinktųjų gavo 
po pilną kvotą balsų. Jais bu
vo Brooklyn© dem. Sharkey ir 
fusionistė Earle, Bronxo dem. 
Keegan, ir Manhattan dem. 
Carrol. Visi kiti išrinkti 
nomis kvotomis.
BROOKLYNO

Sharkey, dem.
Earle, fuzion.
Vogel, dem.
Hart, dem.

Pirmo Pasi
rinkimo bal.

64,845
45,988
52,278
46,554
42,266
34,842
42,861
27,589

. 34,657
Pirmi balsai

Goldberg, dar. 
Cacchione, km. 
QUEENS

Quinn, dem.
Conrad, dem.
Phillips, dem.
Christensen, rp. 30,516 
Donovan, dem. 
BRONX

51,462
56,403
44,822

32,077

metu
Hull

Anelė Budrioms, 25 
amžiaus, gyveno 66-34 
Avė., Maspeth, L. L, mirė lap
kričio 11 d., Triboro Ligoni
nėje. Pašarvota namie. Laido
jama lapkričio 14 d., 10 vai. 
ryto šv. Trejybės kapinėse.

Paliko nuliūdime vyrą Pra
ną, 4 m. duktę Karoliną ir tė
velį Vincą Szužinskį, taip pat 
gimines: Juozą, Motiejų ir Jo
ną Szužinskius ir tetą Leliją1 
Baranauskienę.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius Mathew P. Ballas (Bie
liauskas).

Miesto Tarybos Narių Algos
Miesto Tarybos pirminin

kas, kuris yra renkamas! at
skirai, gauna $15,000 metams. 
Vice prezidentas ir mažumų 
vadai—po $7,500, o visi eili
niai tarybinihkai gauna po 
$5,000 metams.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

(267-269)

Keegan, dem. 
Cohen, clem. 
Kinsley, dem. 
Ninfo, darb. 
Klein, darb.
MANHATTAN

Carroll, dem. 
Nugent, dem. 
Powell, darb. 
Isaacs, fuz. 
DiFalco, dem.
Goldberg, rep.

Pirmi 
balsai 
51,185 
36,149 
50,226 
40,652 
37,560

New Yorko Miesto Tarybon taryboje jau bus vienu asme- 
šiemet išrinkta 17 demokratų, niu daugiau 
2 republikonai, 
4 darbiečiai ir
Tačiau apie pirmuosius 25 bu
vo mažiau kalbama pasibai
gus balsų rėkavimui, negu 
kalbama apie vieną paskutinį, 
būtent: Peter V. Cacchione— 
pirmą Komunistų Partijos 
kandidatą, patekusį i Miesto 
Tarybą.

Jau lapkričio 11-tos vaka
rą buvo numatyta, kad jis 
bus išrinktas ir Cacchione, 
patsai buvęs prižiūrėti balsų 
rok avimą Brooklyn© Armorėj, 
buvo pašauktas tarti žodį per 
radi© stotį WCNW, kada, sto
ties nuomone, jo išrinkimas 
buvo užtikrintas. Tačiau jis 
ppfts pareiškė nesąs tikras iki 
nebus surokuota paskutinis ba
lotas. Jis dėkojo jam dirbu
siems ir už jį balsavusiems, 
sekamai:

tammaniečiams 
, 2 fuzionistai, !opozicijoj, jis nesudarys dvie- 

■ 1 komunistas, jų trečdalių ir negalės atmes-

ir pilie- 
pareiškė manimi 
išrenkant mane 
Miesto Taryboj, 
užtikrinti Brook-

negrus, italus, žydus ar sve 
turgimius žmones.

“Kaipo darbo žmogus aš 
sveikinu darbo ir progresyvius 
narius Miesto Tarybos, ir kai
po italų kilmės amerikonas aš 
sveikinu faktą, kad naujai iš
rinkta Miesto Taryba pirmu 
kartu savo posėdžiuose turės 
negrų liaudies atstovą.

“Tiktai vieningumas VISŲ 
patriotiškų amerikonų, nežiū
rint rasės, spalvos, tikėjimo, 
politinių įsitikinimų ar socia- 
lės pozicijos, gali garantuoti 
apgynimą Amerikos ir sumu
šimą bučerio ir priešo visos 
žmonijos—Adolfo Hitlerio.

“Laiks nuo laiko aš šauksiu 
viešus Brooklyn© piliečių mi
tingus tikslu 
asmeniškai 
kurie bus 
sprendžiami 
posėdžiuose, 
mus, ir kaip aš, jų atstovas, iš
pildau mandatą, man įteiktą 
rinkėjų lapkričio 4-tą.”

riška sumušima ir sunaikini- « «•
mą Hitlerio ir visko, ką jis 
atstovauja. Tai tokioj dvasioj 
aš sieksiu kooperuoti su visais 
nariais Miesto Taryboj, ar tai 
jie būtų demokratai, republi
konai, darbiečiai, fuzionistai, 
kurie remia Roosevelto admi
nistracijos užrubežių politiką, 
kurie stoja už progresyvius įs
tatymus, teisinius pagerinimus 
ir švarią valdžią.

“Aš pašvęsiu visą 
ką ir energiją link 
mo gyvenimo sąlygų 
Brooklyn©, kaip kad 
New Yorko miesto 
jant už geresnius
mesnius taksus mažų įplaukų 
grupėms, kontrolę kainų, su
varžymą perdidelės pelnagro- 
bystės, ir prašalinimą visokio 
praktikavimo diskriminacijos 
ar tai ji būtų taikoma prieš

“Reiškiu savo padėką Broo
klyn© darbininkams 
čiams, kurie 
pasitikėjimą 
savo atstovu 

“Aš noriu
lyno žmones, kad, kaipo na
rys Miesto Tarybos, aš atsto
vausiu ir ginsiu jų geriausius 
interesus; nenuilstamai steng
siuosi išpildyti kiekvieną savo 
rinkiminį pareiškimą ir paža
dą.

“Manęs išrinkimas yra man
datu nuo Brooklyn© žmonių— 
ir tokiu aš jį laikau—manda
tu vesti toliau ir stiprinti ma
no pastangas vienijimui visos 
'liaudies .ir jėgų, Veikiančių ap
gynimui Amerikos'per milita-

be

ne pil-

PETER V. CACCHIONE

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

Ė- Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

S
t
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paskelbus 
apie Ca- 
pareiškė,

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

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Bet 
kita, 
labai 

vėl

savo lai- 
pagerini- 
liaudžiai 

ir viso 
— kovo-

butus, že-

raportuoti jiems 
apie klausimus, 
debatuojami ir 
Miesto Tarybos 
apie jų pasiūly-

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

“Noriu pareikšti savo pa
dėką balsuotojams, kurie už 
mane balsavo. Ir dėkoju dar
bininkams, kurie rokuoja bal
sus čia armorėj. Aš esu stip
rus šalininkas Proporcionalės 
Reprezentacijos balsavimų si
stemos. Tai yra demokratiš
kesnė sistema. Ji dar nėra tu
rėjus pilnos progos miesto 
rinkimuose.”

[

Viso gavo 
balsų 

75,000 
75,000 
71,355 
70,022 
60,926 
59,412 
57,148 
50,276 
48,536

Viso 
balsų 

69,644 
69,163 
62,875 
60,948 
45,661

Viso 
balsu 

75,000 
73,638 
72,958 
68,347 
63,378

Po oficialiai paskelbimo iš
rinktu, lapkričio 12-tą, visos 
radio stotys ir visi laikraščiai 

pranešė ir pakartojo. Jęi- 
tiek publikacijos Cacchio- 
būtų gavęs prieš rinkimus, 
abejo, būtų ne vieną tūks- 

balsų gavęs.

Pirmi 
balsai 

51,980 
56,233 
45,568 
39,493 
39,510 
25,123

Viso 
balsų 

75,000 
71,302 
63,736 
56,058 
55,883 
47,314

IDS 1 Kuopos Balius 
Lapkričio 23-čią

LDS 1 kp. rengia balių sek
madienį, 23 dieną lapkričio, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lo
rimer St. Pradžia 6 vai. va
karė. Įžanga 40c. ypatai. Gros 
A. Kazakevičiaus orkestrą lie
tuviškus ir amerikoniškus šo
kius. šokių mėgėjai galės sma
giai pasišokti. Bus skanių už
kandžių ir gėrimų.

Meldžiame nepamiršti tos 
puikios progos, kaip kuopos 
narius, taip pašalinius lietu
vius, ateiti į balių ir pasilinks
minti.

Užtikrinam, kad visi būsite 
užganėdinti.

Rengėjai.

ti majoro veto. Ir tuo rubeži- 
niu vienu yra ne kas kitas, 
kaip Cącchione. Kurį kitą, da
bar galėtų drįsti taip begėdiš
kai pulti? Negalėtų, 
prieš komunistą — kas 
Prašalinus jį galėtų 
daug laimėti-—Tammanė
visai, užvaldo Miesto Tarybą. 
Ar miesto žmonės leis tą da
ryti, ateitis parodys. Tai bus 
naujas bandymas, kaip stipri 
mūsų demokratija.

Cacchione pirmo pasirinki
mo balsų gavo 34,742, o baigė 
su 48,629 balsais. Gavo nuo 
eliminuotų anksčiau kitų kan
didatų antro pasirinkimo bal
sų 13,887.

Apie Cacchionę

Cacchione,yra gimęs ir vai
kystę praleidęs Syracuse, N. 
Y., bet pastaraisiais laibais il
goka eilė metų gyvena Brook
lyne. Seniau dirbęs gelžkelie- 
čiu ir buvęs tos industrijos 
unijos nariu. Yra pasaulinio 
karo veteranas, veiklus vete
ranų organizacijoj , vadova
vęs veteranų maršavimams į 
Washingtona ir abelnai geras 
kovotojas už darbo liaudies 
reikalus. Reikia tikėtis, jog jo 
asmenyje brooklyniečiai turės 
teisingą, pasišventusį ir gabų 
darbo žmonių reikalų gynėją.

Cacchione gyvena netoli 
Coney Islando su žmona ir 
mažu sūneliu. Jo tėvas nela
bai seniai mirė nesulaukęs pa
matyt savo sūnų didžiausio, 
miesto taryboje.

Susilaukė Sveikinimų <

Ant kiek greit Cacchione 
susilaukė iš Tammanės atakų, 
taip jau greit jis tapo apipil
tas sveikinimais iš organizaci
jų ir atskirų*'asmenų. Tarp ki
tų, Cacchionei pasiuntė pa
sveikinimą ir Lietuvių Piliečių 
Komitetas, kuris darbavosi už 
jo išrinkimą ir prieš rinkimus 
sekmadienį suruoštame jam 
bankiete spėtinai vadino jį 
pirmu komunistu tarybininku. 
šį kartą jau nebereikėjo spė
lioti. L. K. N.

tai 
gu 
ne 
be 
tantį daugiau 
Apie jį prieš rinkimus nesakė 
nei gu-gu, nors komunistai tu
rėjo didesnį už visų partijų 
rinkimų kampanijos mitingą 
Gardene.

O Tammanė, kuriai komu- 
tai aršiau krislo akyje, jau iš 
anksto turėjo ir planą, kaip 
pasitikti nepageidaujamą ko
legą. Jų šulas Quinn, Queens 
demokratas, vos 
oficialų pranešimą 
cchionės išrinkimą, 
kad jis užprotestuos prieš'įsi
leidimą Cacchionės į Miesto 
Tarybą. Jam, matote, balsuo
tojų valia niekis, jei tai susi
kerta su Tammanės interesais. 
Kaip tas jam seksis, matysim 
toliau.

Tammanei Cacchionę išmes
ti iš Miesto Tarybos rūpi nė 
vien dėlto, kad jis komunis- 

i tas. To priežastys siekia dar 
toliau. Senojoj taryboj tamma- 
niečiai sudaro du trečdaliu vi
sų balsų ir gali atmesti majo
ro veto. Reiškia, visai valdo 
miesto reikalus. O būsimoje

K. A. Poole, 19 m. jaunuolis 
iš Scituate, R. L, atvažiavęs į 
New Yorką pasirandavojo 
kambarį ir jame nusišovė.

REUMATIŠKI SKAUSMAI ?
Pain-Expelleris, kuris yra stebėtinu lini- 
mentu, suteiks ilgai tęsiančią, raminančią 
šilumą. Virš 1S milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expellerio su Inkaru 
ant dėžutės.

P A I N - E X P E L L E R

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
ivairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 8-6191

Jaunimas Ruošia Balių
Maspetho LDS jaunuolių 

kuopa CavaLcaDeS turės savo 
pirmą metinį balių subatoj, 
gruodžio (Dec.) 6-tą. Pradžia 
8 vai. vak. šokiai prie geros 
orkestros. Įžanga tiktai 55c. 
Balius įvyks New National 
Hali, 61—60 56th Road, Mas
peth, L. I.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas Ir Sūnus Lovandauskal 

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

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

Kūdikiai Tarpsta 
Elsie’s

Nauju Pienu!
° Borden’s Golden Crest 
Homogenized Pienas yra 
naujos rūšies pienas . . .
• Lengvesnis kūdikiam su
virškint, kadangi kiekvienas 
Smetonos lašas yra suskal
dytas j 200 lengviau suvirš
kinamų dalelių.
® Yra skanesnis todėl, kad 
smetona lygiai paskirstyta 
po visą pieną—ne vien tik 
viršuje!

Užsisakykit nuo Borden 
žmogaus arba telefonuokit 
WAlker 5-7300.

ELSIE, THE BORDEN COW, SAYS:

Homogenized
■« The 'crehm’s in every drop!

Copyright 1941 — The Borden Company

a

CHARLES’ 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

PHplankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN, N. Y. 
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir Idtkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Sutelklam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laidotuvef

nemoka- 
miesto.

>>>:<->. X>'S

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisve i e.”

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

VIENINTELĖ LIETUVIU 
RAKANDU KRAUTUVĖ

3

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.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyneadresa8.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Ev. 4-0898




