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“Mes troškome išvengti šau- 
dymosi. Bet šaudymasis jau 
prasidėjo. Ir istorija atžymėjo,
kas paleido pirmąjį šūvį. Ta
čiau ilgainiui viską nulems tas, 
kas iššaus paskutinį šūvį.”

Tai prezidento Roose vėl to 
žodžiai. Jie buvo pasakyti 
prieš keletą savaičių, bet šian
dien jie reiškia daugiau negu 
tuomet. B j a u rusis Hitlerio 
partneris Ramiajame Vande-
nyne pasai ingai užpuolė mūsų 
kraštą, mūsų žmones. Iš anks
to gerai apsigalvojęs, jis iššo
vė pirmąjį šūvį prieš Ameriką, 
užmušdamas šimtus mūsų bro
lių. Bet tegu neprietelius su
pranta, kad paskutinis šūvis 
teks iššauti ne jam! . . .

Sekmadienis.
Sėdžiu So. Bostono Lietuvių 

Žinyčios salėje ir stebiu Pa
žangiosios Lietuvių Tarybos 
sušauktą konferenciją, josios 
eigą. Be kitų dalykų, konfe
rencija priėmė rezoliuciją, 
šaukiančią Naujosios Anglijos 
ir visos Amerikos lietuvius sto
ti prezidentui Rooseveltui tal
kon šiame taip kritiškame mo
mente.

Konferencija baigiasi. Tai 
buvo apie penkta valanda po 
pietų. Klausiu įeinančio dr. 
Boriso:

— Kažin, kokios šiandien 
žinios iš Rytų Fįronto?

— Rytų frontas — antraei
lis dabar dalykas, — atsako 
jis. — Štai, mačiau laikraštyj, 
kad Japonijos bomberiai už
puolė ant Hawaii salų . . .

žinia baisiai nustelbė. Atsu
kame radijo priimtuvą pa
klausyti daugiau žinių. Patvir
tinama! Bjaurus neprietelius 
užpuolė mūsų kraštą!...

Kas tikėjosi, kad taip bus?! 
Prisipažinsiu, aš niekad nesi-
tikėjau, kad Japonijos valdo
vai išdrįs šitaip daryti. Deja, 
šiandien netikėtumų gadynė. 
Staigmenų gadynė.
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Amerikiečiai Sukirto
Japonus Mūšoje•tj

Dėlei Luzono
WASHINGTON, gruod. 

10. — Oficialiai pranešama, 
kad amerikiečiai sumušė ja
ponus, kurie užpuolę vaka
rinį pakraštį Luzono, Filipi
nų Salose.

Amerikos orlaiviai tiesiog 
bombomis pataikė į tris ja
ponų laivus ir taipgi sužei
dė tris kitus jų laivus.

(Radijo pranešimas sakė, 
kad amerikiečiai nuskandi
no vieną iš tų laivų.)

■ ■    I

ĮNIRTUSI KOVA SU ĮSI
VERŽUSIAIS I LUZONĄ

JAPONAIS
Manila, Filipinai, gruod. 

10. — Japonai laivais iškė
lė savo kariuomenę j Luzo- 
ną, svarbiausių salą Filipi
nuose. Juos įnirtusiai ata- 

;kavo amerikiniai orlaiviai 
ir šaudė priešlėktuvinės ka-
nuolės. Japonų lakūnai 
bombardavo kurinius punk
tus Maniloje.

gi pyle priešlėktuvinę ugnį 
į japonų bombininkus.
SUIMTAS JAPONŲ ŠNI

PŲ KNIBŽDYNAS 
FILIPINUOSE

Radijo pranešimas teigė, 
kad japonų šnipai Filipi
nuose naktį spalvinėmis 
šviesomis nurodė užpuoli
kams, kokias vietas bom
barduoti. Tapo areštuota 
25,000 japonų Filipinų salo
se.

Vietinė Filipinų milicija 
ir Jungtinių Valstijų ka
riuomenė didvyriškai gru
miasi prieš japonus įsiver
žusius į Luzoną.

Sovietai Atkariavo nuo 
Nacių Tichviną, Gelž- 

kelip Centrą
Maskva, gruod. 10. — So

vietai atkariavo nuo vokie
čių Tichvino miestą, gele
žinkelių centrą, 110 mylių į 
rytus nuo Leningrado; už
mušė 7,000 nacių; sunaikino 
tris vokiečių divizijas.

Kalinino srityje, 95 my
lios į šiaurių vakarus nuo 
Maskvos, raudonarmiečiai 
sunaikino 1,400 nacių ir at
griebė nuo jų septynis mies
telius bei kaimus.

Tūlos srityje, 120 mylių į 
pietus nuo Maskvos, sovieti
nės jėgos atkariavo nuo vo
kiečių dar kelis miestelius 
ir kaimus ir pagrobė 15 
tankų ir 42 karinius auto
mobilius.

Japonija Užgmolė Ameriką 
Pagal Vieną Bendrą Planą 

Su Vokietija ir Italija
Karas Bus Ilgas ir Sunkus, bet Mes Jį Laimėsime; Partizanų 

Veiksmai ir Rusijos Kova Padeda Jungtinėms Valstijoms

LAIVYNŲ MŪŠIS
Radijas sakė, kad girdė

ta griausmingi kanuolių
šaudymai netoli amerikinių 
Hawaii salų. Manoma, kad 
vyksta mūšis tarp Ameri-

Amerikos karo laivai taip- kos ir Japonijos karo laivų.

Litvinovas Pareiškė Sovietų Sąjausmą Amerikai; 
Rooseveltas Brangina Sovietų Draugiškumą ir 
Žada Tolesnę Paramą prieš Nacius Užpuolikus

Mes sakydavome pirmiau: 
— Jei bile priešas bandys 
užpulti Ameriką, mes stosime 
ją ginti visomis savo jėgomis.

Šiandien priešas mus užpuo
lė. šiandien mes turime būti 
pasiruošę viską daryti mūsų 
tėvynei ginti, šiandien jokių Į 
išsisukinėjimų, jokių dvejoji
mų nieks negali daryti. Viskas 
apsigynimui! Viskas agresorių 
sunaikinimui!

Kiekvienas privalome būti 
pasiruošęs atlikti tą pareigą, 
kurią ant mūsų uždės šalies 
gynimo reikalai. Daug iau 
dirbkime. Būkime taupesni. 
Pirkime apsigynimo štampas 
bei bortus. Tai pirmieji užda
viniai, paliečia kiekvieną pilie
tį, kiekvieną padorų mūsų 
krašto gyventoją.

Kovokime su visokiais penk- 
takolonistais, su Hitlerio agen
tais. Lietuvių tarpe įvairių na
ciškų elementų yra tiek ir 
tiek. Tai mūsų tėvynės priešai. 
Tai priešai ne tik Amerikos, 
bet ir Lietuvos žmonių.

Bet tik to neužtenka. Priva
lome darbuotis tam, kad suda
rius lietuvių tautinę vienybę 
Amerikai ginti ir Lietuvai lais
vinti. Draugijų be kliubų su
sirinkimuose svarstykime ša
lies apsigynimo problemas, 
švieskime tuos žmones, kurie 
yra įtakoje Hitlerio agentų, 
kurie yra įtakoje tos bjaurios 
propagandos, kurią per ilgą 
laiką skleidė Hitleriui tarnau
ją laikraščiai.

(Tąsa 5-me pusi.)

Washington. — Naujasis 
Sovietų ambasadorius Ame
rikai, Maksimas Litvinovas, 
įteikdamas savo įgaliojimus 
prezidentui Roose veltui, 
pareiškė šiltą Sovietų Są
jungos sąjausmą Amerikai, 
kad Japonija taip niekšiškai 
užpuolė šią šalį. Iš Litvino- 
vo kalbos buvo suprantama, 
kad Sovietai gal neužilgo 
parodys ryškesnį sąjausmą 
Jungtinėms Valstijoms.

Sovietų ambasadorius Li
tvinovas taip pat dėkojo 
“Amerikos žmonėms ne tik 
už prijautimą kovoj (prieš 
nacius), bet ir už rimtą, 
duosnią medžiaginę pagal
bą.”

Prezidentas Rooseveltas, 
atsiliepdamas į Litvinovo 
kalbą, tarė tarp kitko:

“Aš laikau labai, labai lai
mingu dalyku šiose tragiš
kose dienose, kuomet palai
kymas abipusio susipratimo 
ir pasitikėjimo tarp dviejų 
mūsiškių šalių yra taip gy
vybiniai svarbus dalykas ne 
tik jom, bet pačiai žmonijos 
ateičiai, kad Sovietų valdžia 
atsiuntė, kaipo savo atstovą 
į Jungtines Valstijas, tokį 
valstybės vyrą, kuris jau 
turėjo taip žymią vietą sa
vo krašto valdžioje.

“Aš giliai branginu pa
reiškimą draugiškumo ir 
pagarbos, ką Sovietų Sąjun
gos tautos parodo Jungti
nių Valstijų žmonėms. Mes

“Aš taip pat dėkoju jums 
už perdavimą dėkingumo 
nuo jūsų valdžios ir šalies 
už paramą ir sąjausmą, ku
riuos jūs gaunate iš Jung
tinių Valstijų valdžios ir 
žmonių kovoje, kurią So
vietų Sąjungos tautos taip 
didvyriškai ir sėkmingai ve
da prieš užpuolimą, ir aš 
užtikrinu jus, kad Jungti
nių Valstijų vyriausybė tu
ri tvirtą intenciją ir toliau 
remti Sovietų Sąjungą šioje 
kovoje.

“Aš galiu užtikrint jus, 
kad jūsų dedamos pastan
gos sudaryt tokias sąlygas 
santikiuose tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos, kurios geriausiai tar
nautų sėkmingam užbaigi
mui šios kovos, kad į tas 
jūsų pastangas Amerikos 
valdžia atsakys panašiomis 
pastangomis iš savo pusės.”

Meksika Ruošiasi At- 
mušt Japonus

Washington, gruod. 10.— 
Jungtinės Valstijos perlei
do per savo žemę dideles jė
gas Meksikos kariuomenės 
į Žemąją Californiją, kuri 
priklauso Meksikai.

Meksika ruošiasi atmušt 
nužiūrimą japonų planą įsi
veržt į Žemąją Califomiją.

Japonai Nuskandino Du 
Angly Karo Laivus

London, gruod. 10. — An
glija pripažino, kad japo
nai oro bombomis nuskan
dino anglų karo didlaivį 
“Prince of Wales,” 35,000 
tonų, ir mūšių šarvuotlaivį 
“Repulse.” 32,000 tonų, ties 
rytiniu Malayos pakraščiu.

Vokiečiai Toliau Ve
jami Piety Fronte

Berne, Šveic., > gruod. 10. 
—Sovietai visu frontu stu
mia nacius atgal, kaip sako 
N. Y. Times koresponden
tas, telefonuodamas savo 
laikraščiui žinias iš rytų 
fronto.

Maskvos fronte, Možais
ko - Malojaroslaveco srity
je raudonarmiečiai padarė 
vokiečiam milžiniškų nuos
tolių.

Pietiniame fronte sovie
tinė kariuomenė toliau ve
jasi atgal nacius, bėgančius 
linkui Mariupolio, prie Azo
vo Jūros, 100 mylių į va
karus nuo Rostovo.

Prezidentas Roosevelt sa
vo kalboj, per radiją gruod. 
9 d., tarp kitko, sakė:
“Mano bendrai amerikie
čiai !

Japonai padarė staigius 
kriminalius užpuolimus ant 
mūsų Pacifiko Vandenyne 
ir tuomi pasiekė aukščiau
sią laipsnį tarptautinės ne
dorybės, kuri buvo vykdo
ma per dešimtį metų.

Galingi ir apsukrūs geng- 
steriai susibūrė krūvon, ka
rui prieš visą žmoniją.

Japonai vyliūgiškai su
laužė senąją mūsų taiką su 
jais. To priešo veiksmais 
jau užmušta daug Ameri
kos kareivių ir jūreivių. Jie 
nuskandino Amerikos lai
vų; sunaikino Amerikos or
laivių.

Išvien su kitomis laisvo
mis tautomis, mes dabar ko
vojame, kad išlaikytume sa
vo teisę gyvent tarp mūsų 
pasaulinių kaimynų laisvė
je ir su eiliniu žmonišku 
padorumu, be užpuolimo 
baimės.

PREZID. ROOSEVELTAS

lygom: pirma, kad žinia 
tikrai ir oficialiai yra pa
tvirtinta; antra, kad žinios 
paskelbimas tuo laiku, kada 
ji gauta, nepatarnautų prie
šui tiesioginiai ar netiesio
giniai.

ATMESKIME GANDUS
Širdingiausiai aš. prašau 

mano bendrus amerikiečius 
atmest visus paskalus. Ka
ro laiku pilnas oras tokių

iš savo pusės išreiškiame
tokius pat jausmus jums... daug šalčiau.

ORAS. — Šį ketvirtadienį

Anglų radijas vakar pra
nešė, jog Raudonosios Ar
mijos dalis prasigrūmė jau 
10 mylių į vakarus nuo Ma
riupolio.

Sovietų karo laivas “Pa
ryžiaus Komuna,” 22,000 to
nų, smarkiai bombardavo 
didžiosiomis kanuolėmis vo
kiečių statomus apsigyni
mus Mariupolyj.

Anglai Sumušė Fašis
tus Libijoje

London, gruod. 10. — An
glai Libijoj atėmė EI A da
mą iš vokiečių ir italų, ir ti
krai paliuosavo savo ka
riuomenę iš fašistų apsupi
mo Tobruke.

VIENODAS JAPONIJOS, 
HITLERIO IR MUSSO-

LINIO KELIAS
Kelias, kuriuom Japonija 

ėjo per paskutinius 10 me
tų, buvo šaligretis tam, ku
riuom Hitleris ir Mussolinis 
ėjo Europoje ir Afrikoje. 
Dabar gi jis virto jų san- 
darbininkavimu, tikru ben- 
dradarbiavimu... ir jų A- 
šies strategai dabar laiko 
visus pasaulio žemynus ir 
visus vandenynus vienu mil
žinišku mūšio lauku.

(Čia prez. Rooseveltas su
minėjo visą eilę šalių, ku
rias be persergėjimo užpuo
lė Japonijos, Vokietijos ir 
Italijos banditai, pradedant 
nuo Manchukuo, Elthiopijos 
ir Austrijos ir baigiant 
Hitlerio ataka prieš Sovietų 
Sąjungą, o dabar Japonijos 
ataka prieš Malayą, Thai- 
landą ir Jungtines Valsti
jas — vis iš pasalų, be jo
kio persergėjimo.)

Dabar mes esame kare. 
Visi mes esame jame. Kiek
vienas vyras, moteris ir kū
dikis yra partneris šiame 
didžiausiame ir sunkiausia
me darbe visoj mūsų Ame
rikos istorijoj.

Ši valdžia paduos Ameri
kos žmonėms žinias ir fak
tus taip greit, kaip tik gali
ma, bet su šiom dviem są-

bjaurių paskalų - paskaliu- 
kų apie visišką pralaimėji
mą. Juos reikia ištirti ir 
pasverti.

Daugelis gandų ir prane
šimų, .kuriuos mes dabar 
girdime, plaukią iš priešo 
šaltinių... Jų tikslas yra 
paskleist baimę ir sumiši
mą tarp mūsų ir paakstint 
mus atidengt savo karines 
žinias, kurias priešai des
peratiškai stengiasi išgauti.

Mūsų valdžia, aišku, ne
bus sugauta į šiuos įmato
mus sląstus — nebus į juos 
sugauti nei mūsų žmonės.

Neišvengiamai bus su- 
gaišimų oficialiuose patvir
tinimuose arba užginčiji- 
muose pranešimų apie karo 
veiksmus, bet mes neslėpsi
me faktų nuo savo šalies, 
jeigu mes žinosime faktus 
ir jeigu jų atidengimas ne
patarnaus priešui.
LAIKRAŠČIŲ IR RADIJO

STOČIŲ DIDI ATSA
KOMYBĖ

Visiems laikraščiams ir 
radijo stotim aš sakau štai 
ką: Jūs turite kuo didžiau
sią atsakomybę savo šaliai 
dabar ir viso šio karo eigo
je... Jūs neturite teisės 
skleist nepatvirtintus pra
nešimus tokiu būdu, kad 
žmonės tikėtų, būk tai tie
sa.

P A G A L BA KOVOJAN- 
TIEM PRIEŠ UŽPUOLI

KUS TARNAVO AME
RIKOS GYNIMUI

Jau pusantrų metų pra
dėjo, kai Francija parblokš
ta... Amerika žinojo, kad 
Ji taip pat gali būt užpulta, 
ir pertrumpu laiku. Mes, to
dėl, tuojau pradėjom smar
kiai didinti savo pramonės 
stiprybę ir galimumą pa
tenkint reikalus naujovinio 
karo.

Mūsų politika rymojo ir 
ant tos pamatinės tiesos, 
Jog gynimas bile šalies, ku- 
l ri priešinasi Hitleriui ar Ja
ponijai, yra, ga’ų gale, ir 
mūsų šalies gynimas...
BANDITAI GALI UŽPUL
TI JUNGTINIŲ VALSTI

JŲ PAKRAŠČIUS
Mes turime būt pasiruo

šę ilgam karui prieš gud- 
I rius ir galingus banditus. 
Tokį užpuolimą, kaip ant 
Pearl Harbor (Hawaii’uo- 

jse), jie gali pakartot prieš 
'bile vieną iš daugelio punk
tų abiejuose vandenynuose 
ir abiejuose mūsų pajūrių 
ruožtuose ir prieš visą ame
rikinį žemės pusiaurutulį.

TURĖSIME ILGĄ, 
SUNKŲ KARĄ

Tai bus ne tik ilgas ka
ras, tai bus sunkus ka
ras. .. Mums reikės ir mes 
reikalausime:' pinigų, me
džiagų, padvigubintos ir ke
turis kartus padidintos ga
mybos — vis didėjančios. 
'Gamyba turi būti ne tik 
nuosavai mūsų armijai ir 
laivynui ir oro jėgoms. Ji
nai turi pastiprint ir kitas 
armijas ir laivynus ir oro 
jėgas, kovojančias prieš na
cius ir Japonijos karinius 
viešpačius visuose ameriki
niuose kraštuose ir visame 
pasaulyje.
GAMYBOS SMARKINI- 

MAS IR PLATINIMAS
Jūsų valdžia padarė du 

plačius tarimus dėlei gamy
bos politikos:

Pirmas, tai pasmarkint 
visą esamąją gamybą, dir
bant septynias dienas per 
savaitę kiekvienoje karinė
je pramonėje, taip pat ir 
gamyboje būtinųjų žaliųjų 
medžiagų.

Antra, kuo greičiausiai 
paplatint gamybos pajėgu
mą, statant daugiau naujų

(Tąsa 5-me pusi)
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Priešo Penktoji Kolona ir 
Amerikos Lietuviai

Jungtinių Valstijų vyriausybė imasi 
reikalingų žygių prieš liaudies nepriete
lius. Faktai parodė, kad Vokietijos hit
lerininkai ir Italijos fašistai, kur jie lai
mėjo ir kitas šalis pavergė, tai visur tą 
atliko su pagalba savo šnipų, agentų ir 
tų šnipų suviltų elementų iš vidaus. So
vietų Sąjunga, kuri sėkmingai mokėjo iš- 

. ravėti hitlerininkų penktąją koloną, ji 
sėkmingai veda apsigynimo karą.

Pas mus, Amerikoje, yra daug Hitle
rio, Mussolinio ir Mikados šnipų. Jie il
gai veikė atvirai, mažai į jų žalingą veik
lą buvo kreipiama domės. Jų yra pir
miausiai tarpe pačių japonų, vokiečių ir 
italų. Bet jų yra ir tarpe kitų tautų, 
ypatingos domės į tai kreipė Vokietijos 
hitlerininkai, jie verbavo ir verbuoja pa
vergtų tautų žmonėse sau agentų.

Užtenka paimti lietuvius. Juk mūsų 
tarpe buvo ir yra gaivalų, kurie gėrė vy
ną už. Hitlerio pergalę, kada hitlerininkų 
gaujos užpuolė Sovietų Sąjungą ir pa
vergė Lietuvą. Juk lietuvių tarpe buvo 
tokių, kurie net speciales laidas savo 
laikraščių išleido besidžiaugdami Hitle
rio laimėjimais. Juk lietuvių tarpe bu
vo tokių Brooklyne, kurie priėmę pasvei
kinimo rezoliucijas siuntė Hitlerio ber
neliams Lietuvoje. Juk tūla lietuvių 
spauda per kelis mėnesius spausdino hit
lerininkų propagandą iš Berlyno, spaus
dino Gobbelio sutaisytas radiogramas, 
kurias į Ameriką prisiuntė Hitlerio ap
mokamas agentas Pranas Ancevičius. 
Juk ir dabar ta spauda talpina iš Lie
tuvos hitlerininkų laiškus, kuriuose gar
bina hitlerizmą. Juk toji lietuvių spauda 
glėbiais persispausdindavo iš Hitlerio lei
džiamų Lietuvoj laikraščių straipsnius.

Aišku, kad Hitlerio, Mussolinio ir Mi
kados agentai veikė ir visur veikia iš
vien. Kas vienaip ar kitaip tarnauja 
Hitleriui arba Mussoliniui, tas lygiai tar
nauja ir Japonijos imperialistams. Kas. 
agentauja Japonijos imperialistams, tas 
kartu tarnauja Hitleriui ir Mussoliniui.

Tą aiškiai parodo ir mūsų valdžios ko
vos žygiai prieš penktąją koloną. Ame
rikos valdžia Kalifornijoj jau areštavo 
per 3,000 Japonijos šalininkų, New Yor- 
ko mieste per 150 japonų. Eina areštai 
po visą šalį Japonijos, Vokietijos ir Ita
lijos agentų ir šalininkų. New Yorko 
mieste Japonijos piliečiams įsakyta: nie
kur neiti iš namų, būti namie ir laukti 
valdžios patvarkymų. New Yorke suim
tus Japonijos šalininkus išveža į Ellis 
Island salą.

Federal Bureau of Investigation da
viniais, Mussolinio šalininkai •— italai — 
bus suimti ir pirmiausiai . siunčiami į 
Missoula, Montanos valstiją, kur jiems 
jau paruošta koncentracijos kempė dėl 
1,000 fašistų. Hitleriškos Vokietijos ša
lininkai suimami ir siunčiami į Fort Lin
coln, North Dakota valstijom kur jau 
suvežta apie 300 Hitlerio šalininkų. Jar 
ponijos šalininkams įsteigta daug kon
centracijos punktų ir manoma jie per
kelti ant eilės salų.

Mes reikalaujame iš lietuvių spaudos, 
kaip tai: “Naujienų,” “Draugo,” “Kelei
vio” ir panašios, kad ji tuojau sustotų 
vedusi hitlerišką propagandą, talpinus 
Hitlerio ir Goebbelio melus, kuriuos 
jiems prisiunčia Hitlerio apmokamas a- 
gentas Pranas Ancevičius.

Mes reikalaujame iš tų laikraščių, kad 
jie sustotu skaldę lietuvių visuomenę, 
kurstę vienus lietuvius, Amerikos pilie
čius, prieš kitus. Mes reikalaujame iš 
jų, kad jie pilnai remtų Roosevelto po
litiką apgynimui Amerikos nuo žvėriško
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Japonijos imperializmo, kad jie pilnai 
remtų Roosevelto užsienio politiką, kuri 
nusako pilną pagalbą Anglijai, Sovietų 
Sąjungai, Chinijai ir visiems hitlerizmo, 
fašizmo ir Japonijos imperializmo prie
šams. Mes reikalaujame, kad ‘‘Naujie
nos,” “Keleivis,” “Draugas,” “Vienybė” 
ir panaši spauda sustotų kursčius vienus 
prieš kitus piliečius skaldydami bendrą
sias Amerikos, Anglijos ir Sovietų Są
jungos apsigynimo jėgas.

Pasekmėje panašios spaudos agitacijos 
Brooklyne tūloj pašalpos draugijoj buvo 
griežtai išstota prieš rėmimą Roosevel- 
to politikos, atmestai lietuvių konferenci
jos nutarimai, kurie visi suvesti vienam 
tikslui — gelbėti Amerikai sumušti jos 
neprietelius. Pasekmėje tos nešvarios 
agitacijos jau paskleista daug nuodų lie
tuvių tarpe.

Mes kviečiame visus lietuvius, nepai
sant jų politinio įsitikinimo, apjungti vi
sas savo jėgas pagalbai mūsų šalies — 
Roosevelto valdžiai jos kovoje prieš bar
barišką Japonijos imperializmą, hitleriz- 
mą ir fašizmą.

Mes pabrėžiame, kad dabartiniu laiku 
bent kokis kandžiojimas Sovietų Sąjun
gos, to stipriausio Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos talkininko, yra naudingas tik 
Japonijos imperializmui, Vokietijos hit- 
lerizmui, Italijos fašizmui ir jų talkinin
kams!

Bjaurus Japonijos užpuolimas ant mū
sų šalies pastatė pavojun mūsų miestus, 
fabrikus, dirbtuves, žmonių gyvastis, rei
kalauja sujungti visas jėgas į daiktą, 
kad pirmiausiai sumušus barbarišką Ja
ponijos imperializmą. Amerikos vadai 
kongrese ir senate tą aiškiausiai parodė, 
kada jie pametė visus pirmesnius skirtu
mus ir apsijungė visi remti prezidento 
Roosevelto politiką.

Tas patsai būtinai reikalinga ir lietu
vių tarpe. Bet koki ginčai, priekabiavi
mai, hitlęrizmui ir fašizmui pataikavi
mai, tik ardo lietuvių vienybę.

Mes pabrėžiame, kad talpinimas pro- 
hitleriškos propagandos, ar tai Ancevi- 
čiaus radiogramų, ar tai hitleriškų laiš
kų, dabartiniu laiku tik gėdą daro lie
tuvių tautai ir padeda Amerikos prie
šams.

Atsarga Pirmoje Vietoje
Amerikinės spaudos korespondentai 

senu papratimu ramiųjų laikų dažnai 
pamiršta, kad ne visos informacijos leis
tinos karo sąlygose. Jie klausė Sovietų 
Sąjungos ambasadoriaus Maksimo Litvi
no vo: Ką Sovietai darys, ar jie skelbs 
Japonijai karą?

Litvinovas atsakė, kad jis nieko tuo 
klausimu negali pasakyti.' Aišku, kad 
tokis klausimas labai nevietoje. Argi ga
li Sovietai dėstyti savo poziciją esamose 
sąlygose? Aišku, kad ne!

Iš Washington© pranešama-, kad įveda
ma 1918 metų Antišnipavimo Aktas ga
llon. Jis draudžia jūreiviams, kareiviams 
ir kitiems kariškiams rašyti informaci
jas į namus.

Mūsų šalies valdžia siekdama to, kad 
priešas nesužinotų eiles karu slaptybių, 
turi imtis atsargių žygių ir visi piliečiai 
privalo padėti. Valdžia, pranešdama apie 
žuvusius arba sužeistus karius vengs nu
rodyti armijos dalinius ar laivyno, kur 
tie kariai tarnavo, kur jie buvo. Tatai 
yra reikalinga, kad neišdavus priešui, 
kur ta ar kita armijos ar laivyno dalis 
yra.

Spaudoj neleistina rašyti apie armijos, 
laivyno ir oriai vyno judėjimą. Praneši
mai, kad tokis karo laivas iš ten išplau
kė, arba ten atplaukė gali patekti prie
šo agentams ir priešui pasitarnauti. Tas 
patsaj, kada kariai skubina pranešti sa
vo giminėms, kad jų armijos dalis išva
žiavo iš to miesto ir atvažiavo į kitą.

Nereikia nervuotis, kad mūsų šalies 
valdžios ir komandos žmonių parnešimai 
bus atsargūs ir nuostolių reikale. Japo
nai užpuolė Hawaii salas, jię bombarda
vo mūsų karo laivus. Japonai skelbia, 
kad jie nuskandino du mūsų šarvuočius, 
4 šarvuočius sugadino. Bet, aišku, kad 
japonai nežino tikrai, koki Amerikos 
nuostoliai. Jįe skelbia tą, kad išgavus 
mūsų šalies prisipažinimą, kokį laivai ir 
ant kiek buvo sužeisti. Japonijos impe
rialistams tokios žinios būtų naudingos, 
nes tada jie žinotų, ant kiek susilpnino 
mūsų laivyną. Karo laimėjimas reikalau
ja slaptybės. Karo laimėjimas reikalau
ją, kad mažiau apie karo jėgas kalbėtu
me, nes tas gali pasitarnauti priešui, o 
daugiau prieš priešo žygius veiktumę.
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Tures Žlugti Žvėriškas Japonijos 
Imperializmas

Japonijos valdonai valdo 
senoviškais žvėriškais bū
dais savo šalį. Japonijoj ka
ralius dievinamas. Jeigu jis 
joja ar važiuoja gatve, tai 
paprastiems piliečiams ne
valia į jį žiūrėti, jie turi at
siklaupti ir nuleisti galvas. 
Japonijoj budelišku būdu 
viešpataujanti klasė išnau
doja darbininkus, žvejus ir 
žemės dirbėjus. Darbo žmo
nių ir mokytojų padėtis la
bai sunki.

Japonijoj išplėstas bjau
rus fanatiškas patriotiz
mas. Nuo senai ten viešpa
tavo “samurajai,” jie išvys
tė būdą nuveikti savo prie
šą kapoj ant kardu. Jeigu 
samurajui nepavyksta, tai 
jis kardu patsai persipjau
na sau pilvą.

Japonijos imperializmas 
yra žvėriškas. Japonijoj 
per daugelį metų organiza
vosi įvairios fašistinės or
ganizacijos, jų tarpe “Juo
dasis Smakas,” Japonijos 
užsienio politika visada bu
vo veidmainiška, o jos politi
kai, atstovai, konsulai, ge
nerolai didžiavosi šnipavi- 
mo darbais. 1 J J F 
Plotas ir Pavergti Kraštai

Japonija yra ant salų, 
tarpe Japonijos, Chinijos, 
Okotskų Jūrų ir Ramiojo 
Vandenyno. Japonija uži
ma 148,756 ketvirtainiškas 
amerikoniškas mylias ir tu
ri 73,000,000 gyventojų.

Bet ji pavergus yra kitus 
kraštus. Korėją galutinai 
pavergė po Japonijos - Ru
sijos 1904-1905 metų karo. 
Korėja užima 85,246 ketv. 
mylias ir turi 23,000,000 gy
ventojų. Korėja yra Azijos 
sausžemyj.

Japonija yra pavergus 
Formosą (Taivan) salą, ku
ri užima 13,880 ketv. mylias 
ir turi 5,200,000 gyventojų.

Po Rusijos - Japonijos ka
ro Japonijai pateko pietinė 
dalis Sachalino salos, kuri 
užima 13,930 ketv. mylias ir 
turi- apie 400,000 gyventojų. 
Jai pateko Port Arturas su 
Kvantungo pussaliu, kur 
yra 1,438 ketv. mylios su 
1,500.000 gyventojų. Po 1- 
mo Pasaulinio Karo (1914- 
1918 m.) Japonijai pateko 
Ramiojo Vandenyno Marša- 
linės ir Mariana salų gru
pės, kurių ten yrą tūkstan
čiai mažų salelių, išsiplėtu
sių ant 2,500 mylių iš rytų 
į vakarus ir ant 1,200 mylių 
iš pietų į šiaurius. Salos 
mažos, žemes'plotą nedide
lį sudaro ir gyventojų nėra ■ 
daug, bet jos tarnauja Ja
ponijos submarinams, karo 
laivams ir orlaiviams bazė
mis. n

Japonija pavergė Mand- 
žuriją ir ten įsteigė savo 
paklusnią valdžią. Tą kraš
tą pavadino Manchukuo. Jis 
užima 503,013 ketv. mylias 
ir turi 37,000,000 gyvento
jų. Korėja, Kvantungas ir 
Mandžurija yra prie daikto, 
Azijoj, ir tas sudaro Japo
nijos galingąsias bazes 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
Chiniją.

Bendrai Japonija su pa
vergtais kraštais užima 
766,263 ketvirt. amerikoniš
kas mylias ir turi 140,000,- 
000 gyventojų.

Japonija jau penkti me
tai veda budelišką karą 
prieš Chiniją. Ji pavergus 
didelį plotą Chinijos, kur 
gyveno apie .250 milionų 
žmonių. Chinijos žmonės di
džiumoje pasitraukė, kiti 
veda partįząnų Isąrą. , Chį- 
nijoj Japonijoj įmperialis-

tai įsigalėję tik miestuose, 
prie upių ir kelių. Taip jų 
užnugary j didelius plotus 
valdo partizanai.

apie 4,- 
to skai- 
laikomą 
Sovietų

Japonijos Karo Jėgos
Imperialistinės Japonijos 

silpnumas yra tame, kad jai 
stoka daug žalių medžiagų, 
žibalo — gazolino Japonija 
iš užsienio parsiveža per 
90%, daugiausiai parsivež
davo iš Amerikos ir Holan
dijos kolonijų — Rytų In
dijos. Įvairių metalų Japo
nija namie pasigamina ma
žai. Ji per metų metus iš 
Jungtinių Valstijų parsiga
bendavo apie 75% jai rei
kalingų įvairių metalų, iš 
kurių gaminosi ginklus ir 
amuniciją.

Apskaičiuojama, kad da
bar Japonija turi 
000,000 armiją. Iš 
čiaus apie 1,000,000 
Mandžurijoj prieš
Sąjungą, apie 1,500,000 ka
riauna prieš Chiniją ir apie 
1,500,000 Japonijos imperia
listai metė užkariavimui 
Thailando (Siamo) valsty
bės ir puola Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų teritori
jas.

Orlaivynas, Sovietų Są
jungos daviniais, yra 3,300 
lėktuvų su rezerviniais.

Japonijos jūrų karo lai
vynas yra galingas. Vėliau
siais daviniais, jis turi: 10 
šarvuočių ir 8 statosi; 8 or
laivių vežikus ir 2 statosi; 
46 kruizerius ir 10 statosi; 
125 naikintojus ir 11 stato
si; 71 submariną ir 7 stato
si. Prie to, reikia žinoti, 
kad turį daug kitokių pa
galbinių karo laivų ir tikra 
statomųjų skaitlinė ' slepia
ma.
Japonija Visada Puola iš 

Pasalų
Japonijos imperializmas 

visada puola kitas šalis įš 
pasalų, kaip kokis pasiutęs 
šuo. Taip 1894 metais Japo
nija iš pasalų užpuolė Chi
niją ir sumušė. Taip 1904 
metais Japonijos karo lai
vai naktį iš pasalų užpuolė 
Rusijos karo laivus Port 
Arthure ir Čemulpo prie
plaukose ir tuo daug prisi
dėjo prie laimėjimo. Taip ir 
gruodžio 7 dieną, 1941 m., 
Japonijos orlaiviai budeliš
kai iš pasalų užpuolė Jung
tinių Valstijų karo laivus, 
orlaivius ir civilius žmones 
ant Hawaii salų, kur išžudė 
apie 3,000 žmonių! Tuo pat 
kartu Japonijos karo laivai

ir orlaiviai puolė ir kitas 
Jungtinių Valstijų ir Angli
jos teritorijas. Tik tris va
landas po šio bjauraus už
puolimo Japonija paskelbė 
mūsų kraštui karą.
Taip budeliškai Hitleris už

puolė Norvegiją. Taip niek
šiškai Hitleris, Rumunija 
ir Finliandija užpuolė bir
želio 22 dieną Sovietų Są
jungą. Taip niekšiškai Ja
ponijos imperialistai užpuo
lė ir Jungtines Valstijas. Jie 
mano, kad šis slaptas, niek
šiškas užpuolimas suteikė 
jiems karo pradžioj daug 
pirmenybės. Ant kiek tie 
jų planai pravesti, tai dar 
mums nėra žinoma, bet jie 
tikėjosi sudaužyti daug ka
ro orlaivių ir nuskandinti 
geriausius Amerikos karo 
laivus.

Japonijos Imperializmas 
Turės žlugti

Nepaisant, kokių niekšys- 
čių Japonijos imperializmas 
griebėsi, jis vis tiek turės 
žlugti. Slaptas, budeliškas 
užpuolimas tik ir parodo, 
kad Japonija nepasitiki sar 
vo jėgomis. Prieš ją jau gru
puojasi sekamos galingos 
jėgos:

Jungtinės Valstijos, ku
rios užima 3,026,000 ketvirt. 
mylias, turi 140,000,000 gy
ventojų ir galiausią pasau
lyje industriją. Mūsų šalies 
karo jūrų laivynas yra ga
lingesnis už Japonijos lai
vyną.- Mūsų orlaivių armi
joj ir laivyne yra du kar
tus tiek, kaip Japonija turi.

Anglijos jėgos, sukauptos 
Tolimuose Rytuose - Singa
pūre, dalis jos karo laivyno, 
oriai vyno ir Armijos.

Nauja Zelandija, dalis 
Anglijos imperijos, kuri už
ima 103,862 ketv. mylias, 
turi 2,000,000 gyventojų ir 
atatinkamą armiją.

Australija, dalis Angli
jos imperijos, kuri užima 
2,974,581 ketv. mylias ir tu
ri per 7,000,000 gyventojų, 
atatinkamą armiją, karo 
laivyną ir orlaivyną.

Įnę)ija, dalis Anglijos im
perijos, kuri užima 1,575,- 
107 ketv. mylias ir turi 338,- 
000,000 gyventojų, galingą 
armiją, tinkamą orlaivyną 
ir karo laivyną. Indijoj yra 
galinga karo industrija.

Rytų Indija — Holandi
jos kolonijos, kaip tai: Ja
va, Sumatra, Borneo, Cele
bes, New Guiana ir kitoš 
salos, kurios užima 735,267 
ketv. mylias ir turi apie

70,000,000 gyventojų.' Tos 
Holandijos kolonijos labai 
turtingos guma, žibalu, ka
vos, arbatos, cukraus aug
menimis ir kitais turtais. 
Japonijos i m p e r ializmas 
veržiasi prie tų turtų. Ho- 
landija turi ten galingą ar
miją, daug karo laivų, or
laivių ir ypatingai submari
ne v

Chinija, užima 3,756,102 
ketv. mylias ir turi 450,- 
000,000 gyventojų. Apie de
šimta dalis Chinijos ploto 
pavergta Japonijos ir apie 
pusę gyventojų. Chinija ve
da penkti metai sunkų ka
rą, nepaisant, kad Japonijos 
imperialistai išžudė milio- 
nus jos žmonių.

Liaudies Mongolijos Res
publika užima 559,000 ketv. 
mylias ir turi 6,100,000 gy
ventojų, atatinkamą armiją 
ir oriai vyną.

Sovietų Sąjunga, kuri už
ima 8,819,791 ketv. mylias 
ir turi 192,695,000 gyvento
ju-

Jungtinių Valstijų karą 
prieš Japonijos imperializ
mą remia jau visa eilė Cen- 
tralinės ir Pietinės Ameri
kos Respublikų. Taipgi Ka
nada paskelbė Japonijai ka-

Jeigu mes pažvelgsime į 
žemlapį, tai matysime, kad 
imperialistinė Japonija yra 
apsupta iš visų pusių. Ji iš 
niekur negalės gauti žalių 
medžiagų. Iš visur jai bus 
priešai. Nėra abejonės, kad 
Japonija atėjo talkon hit
leriškai Vokietijai ir fašis
tinei Italijai pasaulio paver
gimui. Bet hitlerizmas, fa
šizmas ir Japonijos impe
rializmas turės žlugti. Pra
džioj gal jis padalys ne
mažai žalos mūsų krašto ir 
Anglijos bei kitų šalių jė
goms, nes jis prie karo pri
sirengė, jis užpuolė iš pa
salų, • kaip kokis šuo. Bet 
Japonijos imperializmas tu
ri žlugti po demokratijos 
smūgiais. Mes, Amerikos 
lietuviai, turime visomis jė
gomis padėti mūsų valdžiai 
priešakyje su prezidentu 
Rooseveltu šioj sunkioj ko
voj. Viską darykime, kad 
sumušus Japonijos imperia
lizmą, Vokietijos hitleriz- 
mą, Italijos fašizmą ir jų 
talkininkus. D. M. š.

NACIŲ NUOSTOLIAI
Maskva, gruodžio 9. — 

Maskvos radijas praneša, 
jog vokiečiai kare prieš So
vietus iki šiol prarado 6 mi- 
lionus kareivių, užmuštų, 
sunkiai sužeistų ir nelais
vėn paimtų. Jie taipgi ne
teko 15,000 tankų, 13,000 
orlaivių ir 19,000 kanuolių.

IŠ KELIO, HITLERININKAI!
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Dvynukės Ruth ir Naomi Siegel pirmutinės stojo į kampaniją rinkimui aukų So
vietų medikalei pagalbai. Kampanija dėl surinkimo tam tikslui trijų milionu do
lerių prasidėjo prieš kelias dienas. Kampanija veda Russian War Relief, Inc. De
šinėje pusėje stovi šios organizacijos prezidentas Dr. Edward C. Carter.

r arpplanetinės Kelionės ir
Žmogaus Fiziologija

Inž. A. J. šternfeldas

ir traukos laukai yra visiš
kai ekvivalentiški, šis tei
gimas yra vienas iš bendros 
Einšteino reliatyvumo teo-

mas ir veikimo ilgumas vi
sai netinka toms sąlygoms, 
kurios bus kosminiame 
skridime. Tik besisukančių 
prietaisų pagalba galima 
gauti kokio Tik nori didu
mo greitėjimą per neribotą 
laiko tarpą.

(Daugiau bus)

Reikia Naujos Šluotos
Sakyti, kad iš apie 15,000 

'narių mažiau tuzino tinka
mų vesti organizacijos rei- 

i kalus, nekokioj šviesoj pas
tato visą organizaciją.

SENO SLA NARIO PA-j 
STABOS PILDOMOSIOS 
TARYBOS NOMINACI

JŲ REIKALU
lietuvių patarlė sako, ir

tai labai teisingai, jog “nau-Į Jų “Kompetentiškumas.” 
ja šluota gerai šluoja.” Apie; Dabartinė Pildomoji Ta
tai leiskite man pakalbėti, ryba tiek “kompetentiška,” 
kaip jie sako, “pašalinėj | kad per virš 8 mėnesius dar 
spaudoj,” nes mūsų orga- nesugabėjo paskelbti na
no “Tėvynės” skiltys pa-iriams valstijų apdraudos 
prastiem nariam uždarytos, egzaminatorių raportą ir

Dabar eina nominacijos rekomendacijas. G juk tas 
kandidatų į Pildomąją Ta- ir mums taip jau svarbu,!

sakomingas, kad mūsų “in
teligentija neišnyktų.” Apie 
kokią lietuvių “inteligenti
ją” p. Vinikas kalbėjo? 
Apie Smetoną ir visą jo pa- 
kaleniją!

Kodėl Susivienijimas' tu
rėtų paimti ‘ant bardo’ sme
toniškąją inteligentiją? Šis 
klausimas būtinai turi būti 
iškeltas viešumon. Gana jau 
slaptos diplomatijos!

Šie dalykai SLA nariams 
labai svarbūs. Bet prie da
bartinių sąlygų, prie tokios 
“kompetentiškos” Pildomo
sios Tarybos vargiai galima 
tikėtis tinkamo paaiškini-

rybą. Taigi, musų organi-, kaip Pildomosios Tarybos mo- Kad pagerint dalykų
zacijoj labai svarbus įvykis, i nariams.
Nuo mūsų tikslaus pasirin-: Q “Tėvynę” taip 
kimo priklausys kaip gerai «sud?iovin u kad Jau neb(Į 
organizacijos reikalai bus, j laik Be
vedami sekamus 2 metus. | tėvynėj” dar ir'prie su.

Rodos taip aišku, kad ne-i mažinto formato didžiuma 
reikėtų nei kalbėti, kad to- j vietos pašvenčiama ne SLA 
kis svarbus mūsų organiza- reikalams, o bajoriškai-jur- 
cijos klausimas1 kaip nomi- gelioniškom 
nacijos ir rinkimai valdy
bos turėtų būti diskusuoja- 
mi “Tėvynėje.” Bet tas 
mum yra “verboten.” Tuom 
tarpu centre esą žmonės tu
ri priemones kitais būdais gauna tiesiai iš Berlyno per 
pasiekti narius ir pravesti nacių pakaliką Ancevičių.

filosofijom.” 
Vietoj nešti nariams ap- 
švietą ir teisingas žinias, 
“Tėvynėje” ištisai perspaus
dinama hitlerinė propagan
da iš “Naujienų,” kurią

kelionės 
negala- 
norma- 
sutriki-

reiški-

etape

agitaciją patys už save. Į 
Štai tik dabar aplaikiau 
pluoštą “literatūros” nuo 
man nežinomų geradarių 
iš centro apielinkės. Paste
bėjau, kad ir kiti nariai to
kią “literatūrą” gavo. Au
tomatiškai veržiasi klausi
mas: Iš kur tie SLA “gero
ves” saugotojai gavo mūsų 
antrašus?

Narių antrašai tesiranda 
organizacijos centre ir jie 
neprivalo būti “pedliavoja- 
mi” bile kam ir bile kur.

Ką Jie Siūlo?
“SLA Gerovės Komite

tas,” kuris savo antrašą pa
duoda 131 Grand Str., 
Brooklyne, aišku, turi labai 
artimus ryšius su dabartine 
Pildomąja Taryba. Kitaip, 
kaip jau sakiau, iš kur jie 
būtų gavę visų narių antra
šus.
perša kandidatais į P. T.?

Atspėjote: patys save, tai 
yra, visą dabartinę Pildo
mąją Tarybą! •

Kodėl jie mums sako, kad 
kitų narių nereikia 
nuoti ir rinkti?

Girdi, dabartiniai 
ninkai—

Visi yra “beparty viski”; 
“turi didelį patyrimą;” 
“gabūs ir kompetentiš- 

ki”;
ir vėl “gabūs ir kompe- 

tentiški”;
“viso gero velijanti” ir 

tt., ir tt.
žodžiu, sakyte sako, jog 

jei būsime tokie “nedėkin
gi” ir išrinksime kitus na
rius valdybon, tai Susivie
nijimui tikrai bus “kaput!” 
Baisiai didelis nonsensas!

“geradariai”

nomi-

valdi-

Ko nariai Nori
SLA nariai pageidauja, 

kad ir mums būtų suteikta 
vieta organe apkalbėjimui 
organ izacijos reikalų. 
Mums ypatingai būtų žin- 
geidu sužinoti sekami du 
dalykai, apie kuriuos prie 
dabartinės Pildomosios Ta
rybos negalima tikėtis suži
noti:

Kas- atsitiko su tom au
kom, kurios per kelis mėne
sius buvo renkamos SLA 
kuopose ir iš pavienių narių 
neva “gelbėjimui Lietuvos” 
dar pirma nacių antplū
džio? Per kelis mėnesius 
“Tėvynėje” buvo kaulijama 
aukų ir nurodoma antrašas 
kur jas pasiųsti. O tas ant
rašas buvo: 307 W. 30th 
str., New York. Ar žinote 
kas po tuo antrašu randa
si? Mūsų organizacijos 
centras!

Antra, mums taip jau la
bai rūpi sužinoti apie kokį 
SLA “p e rorganizavimą” 
kalba Pildomosios Tarybos 
nariai ir kodėl apie tai nie
kas nerašoma “Tėvynėj”?

Nesenai Chicagoje įvyko 
SLA 6 apskričio konferen
cija. Joje dalyvavo net 4 PT 
nariai, nes tuom laiku jie 
ten posėdžiavo. Sekretorius 
Vinikas konferencijoj pa
reiškė, kad Susivienijimas 
turįs būti “pagrindiniai 
perorganizuotas,” nes kaip 
dabar yra negalįs “tinka
mai pasitarnauti tautai.”

Kokio “p a sitarnavimo 
tautai” jie siekiasi, paaiškė
jo iš tolimesnės p. Viniko 
kalbos, kada jis pasakė, jog 
Susivienijimas turįs būti at-

stovį, mano, kaipo seno 
SLA nario, širdingiausias 
patarimas yra nepaisyti 
gąsdinimų, jog be dabarti
nės PT Susivienijimas ne
galėtų gyvuoti, o nominuo
ti ir išrinkti sekamus na
rius į Pildomąją Tarybą:

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

L. Kavaliauskaitė, 152 
kp., Brooklyn, N. Y., ant vi- 
ce-prezidento.

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

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

P. A. JatuI, vaistininkas, 
25 kp., Stoughton, Mass., ir

St. Kuržinskas, 211 kp., 
Mahanoy City, Pa., nomi
nuokite ant iždo globėjų.

D r. Johanna Baltrušaitie
ne, 40 kp., Pittsburgh, Pa., 
ant daktaro-kvotėjo.

Senas SLA Narys.

Lowell, Mass.
Krekines Kompanijos Visai 
Atsisako nuo “Closed Shop” 

Sistemos
Gruodžio 5 d., šiandien, Me- 

gowen Educator Food Co. 
dirbtuvė jau visai uždaryta ir 
nieks ten nedirba. Virš 400 
streikierių laikosi geroj vie
nybėj už bendrą laimėjimą 
savo teisingų reikalavimų, 
kuriuos kompanija buvo pri
ėmus ir pasirašius 12 d. per
eito lapkričio mėnesį.

Vakar Bostone tarpe kom
panijos ir unijos atstovų, tar
pininkaujant ir štėito Arbitrą - 
cijos Boardo atstovams, buvo 
tartasi dėlei sąlygų,. Bet prie 
.jokio susitarimo neprieita.

Kaip ir buvo manyta, kad 
kompanija bandys suktis ir 
atsisakinės originalūs pirmes
nės sutarties. Kompanijos at
stovas J. R. Havey siūlo da
bar tik 5% vietoj originalio 
reikalavimo 15% pakėlimo al
gos. Kuomet vakar vakare 
streikierių masiniam susirin
kime tas buvo raportuota, tai 
vienbalsiai tas pasiūlymas bu
vo atmestas. Be to, kompani
ja visai atsisako nuo to punk
to, kur reikalaujama “Closed 
Shop” sistemos įvedimo. Strei- 
kieriai nepasiduoda; kovą ve
da iki laimėjimo.

“Laisves” Report.

Rakieta yra vienintelė 
praktiška skraidymo beorė
je erdvėje priemonė, t. y. 
vienintelė priemonė ne tik 
tarpplanetinėms kelionėms, 
bet ir greičiausiam trans
portui žemėje. Todėl klausi
mas, ar pajėgs žmogus, 
skrisdamas rakieta, pakelti 
visus fiziologinius reiški
nius, atsiradusius skren
dant, yra labai svarbus.

Tarpplanetinės 
metu gali atsirasti 
vimu, svarbiausia, v z z
lauš svorio jutimo 
m a s.

Visi fiziologiniai
niai, kuriuos pajus, kosmi
niam laivui judant, jo ke
leiviai, gali būti padalyti į 
dvi kategorijas, žiūrint to, 
kokiame judėjimo 
bus apartas.

Vienos kategorijos* judė
jimo pobūdis pasižymi tuo, 
kad aparatas yra veikiamas 
savo variklio oro pasiprie
šinimo arba abiejų kartu. 
Toks judesys visada yra la
bai trumpas; jis atsiranda 
aparatui pakylant nuo že
mės, vėliau keičiant judėji
mo kryptį ir, pagaliau, tor- 
mozuojant, arba paties va
riklio arba supančio oro pa
sipriešinimo pagalba.

Antros kategorijos jude
sys pasižymi tuo, kad apa
ratas beorėje erdvėje juda 
kaip laisvas kūnas. Tokio 
judesio ilgumas visada bus 
žymiai didesnis negu pirmo
jo-

Tokiu būdu, pirmosios rū
šies periodų metu fiziologi
niai reiškiniai pareis nuo 
greitėjimo įtakos, o antros 
rūšies — nuo visiško grei
tėjimo nebuvimo. Pagaliau, 
mums reikia būtinai nusta
tyti, kiek ilgai žmogus gali 
ba žalos savo sveikatai pa
kelti įvairaus didumo grei
tėjimą. Savaime supranta
ma, kad bet koks, nors ir 
įvykdomas, tarpplanetinio 
aparato projektas neturi jo
kios vertės, jei jo judėjimo 
sąlygų žmogaus organizmas 
negalės pakelti.

Kas Yra Perkrovimas?
Norėdamas kosmines erd

ves nugalėti, tarpplanetinis 
aparatas turi pasižymėti di
deliu greičiu. Kylant nuo 
žemės, pirmoji, kelio dalis 
turi būti greitėjąs judesys.

Fiziologinis g r e i tėjimo 
veikimas gerai žinomas iš 
kasdieninės praktikos: bū
dami vežimo viduje, pajudė
jus jam iš vietos, mes pa
juntame trūktelėjimą arba 
atsiremiame į užpakalinę 
sieną. Analogiškas jausmas 
būna lifte, kai jis ima kilti 
aukštyn. Mūsų juntamas 
greitėjimo efektas būna juo 
stipresnis, juo tas greitėji
mas didesnis. Judesio grei
čiui mažėjant, fiziologinis 
jutimas būna toks pat, kin
ta tik juntamo trūktelėjimo 
arba spaudimo krytis.

Išcentrinis greitėjimas or
ganizmą veikia visai pana
šiai. Jį mes pajuntam, stai
ga sukantis vežimui, lėktu
vui ir t.t.

Įsivaizduokime, kad mes 
esame hermetiškai uždary
tos kabinos viduje, toli nuo 
dangaus kūnų, taip kad jų 
trauka mūsų nebesiekia. Jei 
kabinai kokiu nors būdu su
teiktas greitėjąs judesys, 
tai joje mes jausimės lygiai 
taip pat, kaip ant planetos, 
kuri mus traukia vis ta pa
čia jėga. Skirtumo tarp šio 
ar ano veikimo negalima 
konstatuoti jokiais* prietai
sais. Iš tikrųjų, greitėjimo

Bet kuriam kūnui laisvai 
krintant, tarp molekulų vei
kiančios jėgos, kurios parei
na nuo traukos, išnyksta. 
Tačiau kai tik laisvas kri
timas sutrikdomas bet ko
kios atramos, tarp moleku
lų pradeda veikti tarpusa
vio jėgos: aukščiau esan
čios dalelės slegia žemiau 
esančias, ir rezultate ta kū
no paviršiaus dalis, kuri 
prisiliečia atramą, gauna 
vad. “atramos reakciją,” t. 
y. iš apačios į viršų nu
kreiptą spaudimą, kuris yra 
lygus kūno svoriui. Dėl to 
mes ir sakom, kad dėl trau
kimo jėgos greitėjimo kū
nas “turi svorį,” t. y. tarp 
kūno sluoksnių veikia jėgos, 
kurios atsiranda dėl kito 
kūno traukos.

Atrama gali būti ir neju
danti ir judanti. Pastaro
sios pavyzdžiu gali būti ra- 
kieta, laikanti aukštybėse 
kokį nors kūną, arba, ap
skritai, rakieta, kuri erdvė
je suteikia kūnui greitėji
mą. Šiuo atveju tik tas grei
tėjimas ir bus jaučiamas, 
tačiair traukos greitėjimas 
nesukels įtempimo tarp mo
lekulų, nes nė viena jų netu
rės pasipriešinimo, laisvai 
krentant į traukos centrą.

Tokiu būdu visi trys fak
toriai — traukos laukas, 
greitėjąs judesys ir išcen
trinė jėga — ant atramos 
gulintį kūną veikia vieno
dai. Šį veikimą vadiname 
perkrovimu, kurį taip api
brėžiame: bet koks kūnas, 
kai atramos reakcija suke
lia tarp jo molekulų įtem
pimą, patiria perkrovimą.

Perkrovimo didumą gali
ma reguliuoti pageidauja
mose ribose tada, kąj mes 
pajėgsime keisti laiką arba 
kelią, kurio metu turi būti 
pasiektas judėjimo greičio 
padidėjimas arba sumažėji
mas. Savaime suprantama, 
kad kūnas, netekęs atra
mos, nepatiria jokio perkro
vimo.

Esant tolygiam tiesiam 
greitėjimui, per krovimas 
tiesiog proporcingas mo
mento greičiui ir atvirkš
čiai proporcingas laikui, 
praėjusiam nuo judėjimo 
pradžios.

Tolygiame sukamajame 
judesyje perkrovimas tie
siog proporcingas greičio

kvadratui ii- atvirkščiai 
proporcingas sukimosi spin
duliui.

Remiantis bendru dina
mikos dėsniu, galima tvir
tinti: jei kūną veikia kelios 
jėgos, kurios sukelia per
krovimus, tai vienodai vei
kiąs perkrovimas yra lygus 
sudedamųjų perkrovimų ge
ometrinei sumai.

Čia pažymėsiu, kad per
krovimas, kurį patiria ne
tekęs atramos kūnas trau
kos lauke, tiesiog propor
cingas ne tikram judėjimo 
greitėjimui, bet variklio su
keltos reakcijos greitėjimui.

Kaip perkrovimą charak
terizuojąs dydis gali būti 
naudojamas perkrovimo ko
eficientas. Jis parodo, kiek 
kartų tikrasis perkrovimas 
yra didesnis, negu viduti
niškas svorio jėgos veiki
mas prie žemės paviršiaus.

Jau 1825 m. buvo daromi 
pirmieji stebėjimai, kokios 
įtakos daro fiziologiniam 
veikimui sukamasis judesys 
(L E. Purkinjė). 1875 m. E. 
Mach tyrė žmogaus jutimus 
judant, o 1906 m. Megiuza- 
ras — “anormalinio svorio 
veikimo” įtaką.

Dvidešimt metų eilė mok
slininkų darė bandymus su 
gyvais padarais, veikiamais 
išcentrinės jėgos. Tiesa, 
kosmonautikos atžvilgiu šie 
bandymai nėra labai reikš
mingi, svarbiausia todėl, 
kad nėra davinių apie tų 
bandymų ilgumą. Vis dėlto 
galima laikyti nustatyta, 
kad perkrovimo koeficientą 
iki 4,5 organizmas gali pa
kelti be žalos gana ilgą lai
ką ir kad regėjimo ir gir-, 
dėjimo reakcijos greitis, es
ant 1.6 perkrovimui, lieka 
toks pat, kaip ir rimties 
būklėje.

Pavyzdžiui patiekiam ke
letą visai patikimų perkro
vimo koeficientų, kuriuos 
žmogus pakelia įvairiose są-' 
lygose: lėktuvų katapultai Kviečiame visus ir visas at- 
_ 2__ 5, lėtuvu figūros __ • silankyti ir prisidėti nors su 
3.9, bandomosios staklės —j maža dalimi prie gydymo 

'žaizdų Sovietų Sąjungos kovo
tojų, kurie yra sužeisti per 
barbariškus Vokietijos Hitle
rio plėšikus.

Waterbury, Conn
Iš Mūs Veikimo

L. D. Susivienijimo 49 kp. 
susirinkimas įvyko gruodžio 4 
d., šių metų. Susirinkime bu
vo labai daug svarstymų ir 
nutarimų ir valdybos rinkimas 
dėl 1942 metų. ] valdybą iš
rinkti tie patys asmenys val
dybos, tiktai išrinkta nauja 
vice - pirmininkė, — drg. M. 
Svinkūnienė, ir naujas ligonių 
lankytojas, drg. J. Strižaus- 
kas.

Nutarta partraukti “Vil
nies Kalendorių”, 1942 m., 
dėl platinimo.

Nutarta, kad pirmą susirin
kimą po Naujų Metų, kuris 
įvyks sausio 7 d., turėti su 
draugišku vakarėliu-pramoga. 
Visi susivienijimo nariai kvie
čiami atsilankyti į tą vakarė
lį ir praleisti laiką smagiai.

Komisija koncerto rengimo 
pranešė, kad jie dirba kiek tik 
gali dėl to koncerto. Tikietus 
visur platina,—net yra išsiun
tinėta tikietų į kitus miestus, 
miestelius ir farmas, kviečiant 
draugus-ges atsilankyti. Kon
certas įvyks gruodžio 14 d., 
1941 m., Venta Svetainėje, 
103 Green St. Pradžia koncer
to bus 3:30 po pietų.

šokiai prasidės kaip 6:00 
vai. vakare.

Koncerto programoje daly
vaus Ignas Kubiliūnas ir bus 
daugiau dainininkų bei daini
ninkių iš Boston, Mass. Dai
nuos ir vietinis Vilijos Choras, 
po vadovyste B. Rasimavičiū- 
tės. Taipgi dainuos ir vietos 
solistės bei solistai—Gertrude 
Ulinskaitė ir Edward Dvilins- 

•kas; Edward Složius grajys 
’ant pianinio armoniko. Alvy- 
ra Satuliūtė skambins pianą.

Po koncertui, bus šokiai’ 
prie Merry Makers Orkestros.

Įžanga į koncertą ir šokius 
50c.; į vienus šokius — 28c.

Pelnas nuo šio koncerto bus 
skiriamas dėl Sovietų Sąjun
gos medikalės pagalbos.

4.5, šokimas į vandenį — 20. 
Taigi, žmogaus organizmas 
gali išlaikyti labai didelius 
perkrovimus. Tačiau reikia 
turėti galvoj, kad perkrovi
mo veikimas katapulte tę
siasi tik keletą sekundžių o 
šokant j vandenį — tik ke
letą mažų sekundės dalių.

Apskritai, visų bandymų 
daviniai, be tų, kurie gau
ti bandymuose su išcentrine 
jėga, kosmonautikos atžvil
giu turi labai maža reikš-;bardavo Manilą, Filipinų 
mės, nes greitėjimo didu- Salose.

Komisija.

Sovietų Sąjunga dar ne
atidengus, ar jinai tiesiogi
niai veiks prieš Japoniją, 
jeigu japonai neužpuls So
vietų.

Manila, gruod. 9. — Ja
ponijos orlaiviai vėl bom-
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Laisvės” Radio Pramoga
RENGIA VIETINIS “LAISVĖS” RADIO KLIUBAS

Įvyks Sekmadienį, Gruodžio 14 Dec
Programa Prasidės 4 vai., Šokiai 6 vai. vakaro

NEW NATIONAL HALL
61-60 — 56th ROAD, (Clinton Ave. ir Willow Ave.) MASPETH, N. Y.

Bus graži dailės programa: Dainuos Aido Choras, Pirmyn 
Choras iš Great Neck ir bus žymių solistų ir duetų.

■ . .................... ....... ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ -----

Daugelis išreiškė džiaugsmo, kad įsisteigė švari nuo nacių propagandos radio 
programa. Aišku, jog tai yra kuom džiaugtis. Tačiau, reikia rūpintis, kad ta prog
rama gyvuotų. Todėl yra rengiama ši pramoga, kad sukelti finansų radio palaiky
mui. Skaitlingai dalyvaukime šiame parengime ir tuomi paremkime “Laisvės” Radio 
Programą.



Ketvirtas puslapis

Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9 — 16 — 41 72

t B’ &

(Tąsa)
Su aukštais kraštais sunkvežimiai kaž

kur vežė arklius ir asilėnus. Vis dėlto įs
tabi šalis! Čia net arklius veža automo
biliais. Ar galima išgalvoti didesnį pa
žeminimą šitam gyvuliui! Virš aukštų 
automobilių kuzovų kyšojo ilgos asilėnų 
ausys ir retkarčiais pasirodydavo taurus 
arklio snukis, kurio akyse spindėjo ne
apsakomas kelionės ilgesys.

Nesuspėjome mes atsitolinti nuo Ama- 
rilo, kaip pamatėme naują “hičhaikerį” 
su pakeltu į viršų rankos didžiuoju pirš
tu. “Hičhaikeriu” Amerikoje vadina 
žmones, kurie prašosi pavėžinti. Mūsų 
vakarykštis jūrų pėstininkas turėjo to
kį pat vardą. Mes sustojome. “Hičhaike- 
ris” nuleido ranką. Jis buvo apsivilkęs 
overolu, iš po kurio išlindę į viršų kyšo
jo dvejų marškinių atsegtos apikaklės. 
Virš overolo buvo apsivilkęs dar šviesų 
ir švarų velvetinį švarką. Jis mums pa
sakė, kad keliauja į Arizono štatą, Fe
nikso miestą. Mes visai ne ten važiavo
me, bet “hičhaikeriui” ligi Santa-Fe bu
vo pakeliui, ir mes pakvietėme jį į ma
šiną.

Misteris Adamsas neleido veltui laiko 
ir iškarto ėmėsi klausinėti.

Mūsų bendrakeleivis vadinosi Robert- 
sas. Jis padėjo savo juodą skrybėlę ant 
kelių ir noriai ėmė pasakoti apie save. 
Dar vienas geras amerikiečių bruožas — 
jie linkę bendrauti.

Vienas Robertso bičiulis parašė, kad 
suradęs jam Fenikse darbo, prie vaisių 
įpakavimo, aštuoniolika dolerių į savaitę. 
Reikia nuvažiuoti septynis šimtus my
lių, pinigų tokiai ilgai kelionei jis, žino
ma, neturi. Visą naktį jis nemiegojo: va
žiavo prekių vagone, ir buvo labai šalta. 
Vagone buvo keletas valkatų. Robertsui 
buvo nesmagu “zuikiu” važiuoti ir kiek
vienoje stotyje jis išeidavo padėti kon
duktoriams krauti bagažą. O valkatos, 
nepaisydami šalčio, miegojo ir joki są
žinės graužimai jų nevargino.

Robertsas važiavo iš Oklagomos. Ten 
ligoninėje guli jo žmona.

Jis išsitraukė iš kišeniaus laikraščio 
iškarpą ir mes išvydome jaunos, pusiau 
gulinčios baltoje ligoninės lovoje moters

fotografiją ir antraštę: “Ji šypsosi net 
skausmų guolyje.”

Susijaudinęs misteris Adamsas ėmė 
mosikuoti rankomis.

—Ser, — sušuko jis, — aš skaičiau 
laikraštyje apie jūsų žmoną!

Paeiliui keletą valandų Robertsas pa
sakojo mums savo gyvenimo istoriją.

Jis kalbėjo neskubėdamas, nesijaudin
damas, nesistengdamas sukelti pasigailė
jimą arba užuojautą. Jį prašo papasakoti 
apie save — jis pasakoja.

Gimęs jis Techase. Tėvas ir patėvis — 
staliai. Baigė “High school,” viduriniąja 
mokyklą, bet toliau mokytis neužteko lė
šų. Dirbo mažoje bažnytkaimio konser
vų įmonėje ir pasidarė meisteris. Tokio
je įmonėlėje dirbama tik tris mėnesius 
per metus. Samdo sezoninius darbinin
kus, kurie su šeimomis nuolatos keliauja 
po visą šalį. Iš karto jie dirba pietuose, 
paskui pamažu stumiasi į šiaurę, kur 
laukų valymas prasideda vėliau. Tai tik
riausi klajokliai. Nieko nereiškia, kad jie 
balti ir gyvena Amerikoje. Jie buvę sės
liai, kuriuos šiandieninė technika priver
tė gyventi klajoklių gyvenimą. Vyrams 
moka dvidešimt centų už valandą, mo
terims — septyniolika. Prekes jiems duo
da iš fabriko krautuvės, o paskui už jas 
išskaito iš algos. Su fermeriais taip pat 
susidarę savotiški santykiai. Tokio fab
rikėlio šeimininkas fermeriui skolina 
sėklas ir iš anksto, dar ant lauko, nuper
ka daržovių derlių. Net gi ne ant lauko, 
o dar anksčiau. Derlius užperkamas, kai 
dar niekas nepasodinta. Fermeriams tai 
nenaudinga, bet šeimininkas sutartis su
daryti pasirenka pavasarį, kada ferme
riams ypatingai striuka. Bendrai, tokio 
fabrikėlio šeimininkas moka daryti pi
nigus.

Apie mokėjimą daryti pinigus Robert
sas pasisakė ne pasipiktindamas, bet pa
sigirdamas.

Bet jo šeimininkas gyvena vis dėlto 
nelengvai. Jį kankina vietiniai bankai. 
Ateitis nežinoma. Tikriausiai, bankai jį 
prarys. Amerikoje visuomet tuo baigia
si. •' 1 1 I ■ '

Gaila Draugų
Draugė V. Prapiestienė, 

darbininkiško judėjimo nenu
ilstanti darbuotoja ir rėmėja, 
šiomis dienomis sunkiai susir
go ir, nuvežus ligonbutin, ta
po jai padaryta sunki opera
cija ant vidurių.

Ligonė sunkiai serga. Ligos 
persvaros dar nematyt.

Gaila geros draugės, kad 
taip staigiai tapo suimta ir 
paguldyta po peiliu.

Jos gyvenimo draugas F. 
Prapiestis, užpultas netikėtos 
staigmenos, labai susirūpino, 
ir aš bijau, kad ir jam nepri- 
seitų atsigulti lovon dėl perdi- 
delio nervų įtempimo. Ir, iš- 
tikrųjų, reikia geležinių ner
vų, kad tokią nelaimę perneš
ti.

Dar neseniai vienatinį sūnų 
paėmė į kariuomenę, ir dar 
toji rūpestis neišsiblaškė, o 
jau naujas priepuolis sukrėtė.

Priežodis sako: “Viena bė
da—ne bėda, bet kai dvi-trys 
susėda—tai žmogų suėda.”

Linkiu, kad d. V. Prapies
tienė kuo veikiausia pasveiktų 
ir sykiu vėl su sveikaisiais 
darbuotųsi. Taipgi linkiu ir d. 
F. Prapiesčiui greičiausio su
siraminimo.

LAISVI

Paterson, N. J.
Ketvirtad., Gruodžio 11, 1941'

701 Grand St

zas Misevičius^ L.D.S. 6 kuo
pos ir šv. Juozapo draugijos 
narys. Juozas pasijuto pa
laužta sveikata jau kiek pir- 
mėliau. Sirgo vasarą, gulėjo 
ligonbutyj. Paskui buvo pra
dėjęs vėl dirbti dirbtuvėje, o 
liga laužė jo jėgas be pasi
gailėjimo. Prieš mirtį apie 7 
savaites vėl išgulėjo ligonbu
tyj ir ten mirė. Buvo dar ne
senas žmogus, vos 43 metų 
amžiaus.. Paliko nuliūdime 
žmoną ir jauną sūnų, 17 me
tų. Gana skaitlingo draugų 
būrio palydėtas į Vestal Hills 
kapines ir ten palaidotas 3 
dieną gruodžio.

Gruodžio 12 d. įvyks Lite
ratūros Draugijos svarbus su
sirinkimas, kuriame bus rinki
mas kuopos komiteto ateinan
tiems metams. Susirinkimo 
vieta: Lietuvių Svetainė; lai
kas: 7:30 vai. vakare. Visų 
narių pareiga dalyvauti!

Lietuvių Svetainės pryšakis 
jau perremontuotas. Nuo da
bar ten bus Workers Recrea
tion Klubo buveinė. Oficialis 
Klubo atidarymas rengiamas 
gruodžio 13 ir 14 dieną. Bus 
bazaras, šokiai, ir vakarienė. 
Lietuviai kviečiami dalyvauti.

Jasilionis.

J. Bimba.

Rochester, N. Y

(Bus daugiau)

ciation.” Suprantama, sulig re
komendavimo k o m p a n ijos 
agentų. Tuomet iš karto gali
ma buvo lengvai novokti, kad 
jauni streikieriai bus bjauriai 
su vilti. Kad kompanija visai 
nepaisys tokios silpnutės be 
tvirto pamato asocijacijos, nes 
tai tinka tik žaislui, o ne ko
voms vesti su įgudusiais išnau
dotojais.

Bet mat, darbininkai neper- 
mato, kas jiems patiems yra 
naudingiau. Bijodami kovin- 
gesnių unijų jie neįžiūri kom
panijų šlykštas • suktybes. Už 
tą eilinę klaidą dabar jie turi 
iš naujo vesti kovą už savo tei
singus, bet kompanijos sulau
žytus reikalavimus.

ši išdirbystė moka labai ma
žai savo darbininkams, taip, 
kad tie jauni žmonės jokiu bū
du negali pragyventi su tokiu 
mažu uždarbiu.

čia dirba dvrejom pakaitom. 
Tai rytinė pakaita jau kaip 
5 :30 ryte randasi pikieto lini
joj. Jaunos merginos pagirti
nai saugoja dirbtuvės vartus. 
Šiandien, gruodžio 2 d., ir ant
ra diena naujo streiko, šimtas 
merginų rūpestingai maršavo 
apie dirbtuvę. Ir matyt šį rytą 
pikieto linija būt susidarius la
bai skaitlinga, bet tik pribuvus 
daugiau streikierių, kaip vie
nas pakvaišėlis užlėkė su ma
šina tiesiog ant maršuotojų. 
Skaudžiai sužeidė vieną vyru
ką streikierį, kuris tapo nu
vežtas ligoninėn. Toj pasek
mėj ir visas maršavimas susi- 
demoralizavo — pradėjo strei
kieriai krikti.

Ar tik nebus tas daroma 
provokacijos tikslu ? Streikie- 
riai turėtų būt labai akylus ir 
kartu atsargūs. Gera vienybė 
labiausia reikalinga bendroje 
kovoje.

Kova matyt bus nelengva, 
nes kompanija nenori nei pri
siminti apie savo pirmesnius 
prižadus. Veikiausia bus su- 

dent Cracker Workers Asso-planuotas kitas kokis skymas

Lowell, Mass apgavimui streikierių. Matysi
me vėliau.

Wilkes-Barre, Pa

Robert Lipton
GIFT

Brooklyn, N. Y.

Megowen Educator Food Kom
panijos 400 Darbihinkų 

Vėl Streike
Lapkričio mėnesio pradžio

je Megowen Educator Food 
Co. darbininkai buvo išėję i 
streiką išstatydami kompanijai 
sekančius reikalavimus: geres
nių darbo sąlygų; 15 nuošim
čių algos pakėlimo; .vieną sa
vaitę su apmokama vakacija; 
kad senieji darbininkai turėtų 
pirmenybę psilikti darbuose.

Mat iki šiol šitaip bosai da
rė: Naujus darbininkus priima 
darban, o senus atleidžia. Tuo- 
mi kompanija nedaleidžia dar
bininkų asocijacijai (sąjungai) 
sustiprėti, į kurią darbininkai 
susiorganizavo ir lapkričio 12 
dieną, š. m., kompanija neva- 
tai pripažino kartu su viršmi- 

•nėtais reikalavimais. Bet iki 
šiol kompanija nei vieno iš tų 
pasirašytų reikalavimų nei ne
bandė pildyti.

Todėl gruodžio 1 dieną 400 
sausainių bei pyragaičių 
(crax) kepėjų ir paskelbė vėl 
iš naujo streiką reikalaudami 
kompanijos pildyti pirmesnio 
pasirašymo sutarties. Ir prie 
to, dabar darbininkai reikalau
ja, kad būtx įvesta “closed 
shop” sistema.

Šioj krekių kepimo išdirbys- 
bej išimtinai dirba vien jauni 
žmonės: jaunos merginos ir 
jauni vyrukai. Senų žmonių 
čia nepriima, nes neužtektinai 
Vikrūs prie tokių pragariškai 
skubių darbų, čia ir jauni dar
bininkai, ypatingai merginos, 
kasdien alpsta ir be sąmonės 
krinta ant grindų. O už tą tan
kiai merginos gauna pravaryt 
iš darbo.

Šie jauni darbininkai laike 
pirmojo streiko bijojo kovin- 
gesnės ir stiprios unijos, kad 
nebūt per raudona, tai susior
ganizavo į “Lowell Indepen-

Likimas Susenėjusio 
Darbininko

čia gruodžio 1 dieną, ypa
tingai naktis buvo labai šalta. 
Termometras nuslinkęs iki 17 
laipsnių virš nulio. O tą naktį 
— anksti ryte, kaip 5 vai., po- 
licistas John F. Lynch, rado 
užkampinėj gatvėj, Paige St., 
77 metų senelį, James O’Neill, 
pusiau nuogą, tik vien baisiai 
apiplyšusiais marškiniais. Tuoj 
nuvežė jį į ligonbutį. Ten jis 
užklaustas, kur jo gyvenimo 
namai, tai senelis padavė: 40 
Third Street. Bet toj nurody
toj vietoj sužinota, kad tas 
žmogus jau 5 savaitės, kaip 
čia nebegyvena. Reiškia, čia 
buvo to nelaimingo senelio pa
skutinis namuose gyvenimas. O 
kuomet nebegalėjo už butą 
pasimokėti, tai per pastarą
sias 5 savaites turėjo gatvėmis 
bastytis per dienas ir naktis.

O, ar mažai yra tokių nelak 
mingų senelių šioje turtingiau
sioje pasaulio šalyje? Sunkus 
ir labai šiurpus likimas laukia 
biedno susenusio darbo žmo
gaus, kuris kapitalistinėje sis
temoje dirba nuo ankstyvos 
jaunystės iki senyvam amžiui, 
sukrauna išnaudotojams nebo- 
apskaitliuojamus turtus, o pa
čiam . . . turtų tvėrėjui neten
ka nei šiltesnės pastogės senat
vėje prisiglausti. Jeigu tavb 
žmoniški jausmai nedaleidžia 
landžioti per žmones ir valkar 
tiškai maldauti mylistos, kad 
kur naktį, kur kitą prisiglausti, 
tai apiplyšęs šaltose naktyse 
riogsok kur užkampinėse gat
vėse kol dar kraujas tavo kū
ne ne visai užšalęs.

žmonėms reikia organizuo
tai kovoti ne tik prieš pabaisą 
žvėrišką fašizmą, bet ir už gc-x 
resnį darbo žmonių gyvenimo 
aprūpinimą taip vadinamos^ 
demokratiškose Šalyse. Reikia 
geresnio užtikrinimo senatvėje/

Svarbus Masinis Mitingas
Ateinantį sekmadienį, gruo

džio 14, 7 vai. vak., šiame 
mieste įvyks svarbios parakal- 
bos, kurias ruošia Monroe 
County K. P. organizacija. 
Jos ruošiamos didžiulėj salėj, 
vadinamoj Labor Lyceum, 
580 St. Paul St., Rochester, 
N. Y. Vyriausiu kalbėto jum 
bus William Z. Foster, nacio- 
nalis K. P. pirmininkas Ame
rikoje.

Lietuviai darbininkai! Jūs 
gerai suprantate gyvenamojo 
momento svarbą ir žinote, 
kaip svarbu yra darbininkams 
dalyvauti savo klasės masi
niuose susirinkimuose. Wil
liam Z. Foster yra garsus dar
bo žmonių vadas ir kalbėto
jas, todėl nepraleiskite progą 
dalyvaukite visi ir visos jūsų 
klasės masiniam susirinkime 
ir išklausykite svarbios pra
kalbos jums atsidavusio va
do !

Mūs šalis jau užpulta plėš
riojo Japonijos imperializmo, 
—mes jau apsigynimo- kare. 
Tame masiniame darbininkų 
mitinge jūs išgirsite jūsų vado 
kalbą, aiškinančią, kaip Ame
rikos darbininkija ir bendrai 
visi piliečiai privalo orientuo
tis taip kritiškuoju momentu.

* Rep.

Binghamton, N. Y.

Priminimas
Gruodžio 14 d., sekmadienį, 

Liet. Prog. Kliube, 6:30 v. v. 
įvyks Lyros Choro vienerių 
metų sukaktuvių bankietas. 
Kviečiami dalyvauti visi cho
ro garbės nariai ir visi choro 
draugai. Jokių tikietų nebus, 
todėl visi tie, kurie manot da
lyvauti minėtame bankiete, 
esate prašomi užsiregistruoti 
pas šiuos komisijos narius:

M. Jančiulienę, N. Kuzmie- 
nę, d. Rameikienę ir J. Sur- 
doką.

Galima užsiregistruoti ir 
penktadienio vakare per cho
ro pamokas Liet. Progresyvių 
Kliube.

J. Vilkelis.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

DEAN
15 jewels . . . $2475

CAMBRIDGE
15 jewels . . . $2975

A
i

BEATRICE
17 jewels . . . $2975

PATRICIA
17 jewels . . . *2475

1

Apart kitko didelis pasirinkimas rengimų daiktų, 
nešiojimui ir laikymui namuose

SKELBKITES "LAISVĖJE

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
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.

Kiekvieną s u batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis. .
atdaras nuo l vai. ! 
dieną iki vėlai.

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŽOLIŲ IR KNYGŲ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŽOLES.
Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaugotojas nuo plaiskanų ir pra- 
žilimo 60c; Moterų mėn. reguliarto- 
rius, 60c; 
bata 60c;
Peršalimo 
Tra jankės, 
60c; Cukrinės Ligos (diabetes) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas, 
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo 
diktuoliams 85c; Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

M. ŽUKAITIS 
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

laidotuvei

Lapkričio 29 cl. numirė Juo-

ištikusioje nei ai-

Dairius.

nemoka- 
miesto. ,

25c 
su
50c 
10c 
10c 
15c 
15c
50c

bedarbėje ir 
niėje.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

Kosulio ir Kokliušo Ar- 
Kraujo Valytojas 60c; 

ir Kataro Arbata 85c; 
stambių ir gerų šaknų

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

p Suteikiam garbingas

j $150
S Koplyčias suteikiam
H rnal visose dalyse
9 Tel. Virginia 7-449$

| F. W. Shalins
S (SHALINSKAS)

I Funeral Home
| 84-02 Jamaica Avenue
$ Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

HmHHI4 u

Šis ir Tas
Lapkričio %7 d. numirė 

Juozo čarnos pusantrų metų 
dukrytė Sandra. Sandra buvo 
tikras tėvų džiaugsmas, bet 
staigiai sugriebusi ją liga dia
rrhea, užgniaužė Sandros gy
vybę į pusantros dienos. . .,

Šermenyse kambarys pa
puoštas puikiomis gėlėmis, o 
Sandros tėvo akys įsmigę į 
brangios dukrytės veidą, lai
kosi ištisas valandas. Tik ke
lios dienos atgal, išvykdamas 
į Philadelphiją, paliko ją 
smagutę ir prašančią, kad tė
tis vėl sugrįžtų. Ii? sugrįžo. . . 
gavęs žinią, kad dukružė mi
rus.

Verkia motina, kad toji 
smagumo pilna, krykštaujanti 
ir visu kuo besidominti duk
raitė, guli dabar lyg gipsinė 
lėlė. Kyla motinos jausmas, 
kad savo brangią dukružę ap
kabinti, kad šimtais sykių ją 
išbučiuoti, bet. . . ji motinos 
jausmo nebejaučia.

Sandra palaidota lapkričio 
29 d.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių : Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai. galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtini tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

Tel.: EVergreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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Turime ne tik Atmušt Japoniją, bet Sutriuškint 
Hitlerį ir Mussolinį, Sako Rooseveltas

(Tąsa.nuo 1-mo pusi.) 
fabrikų, pridedant senuo
sius fabrikus ir panaudo
jant daugelį mažesnių dirb
tuvių kariniams reikalams.

Mūsų kelyje pirmyn sto
vi sunkus darbas —’ vargi
nantis darbas — dieną ir 
naktį, kiekvieną valandą ir 
kiekvieną minutę.

priemonėmis, kokias tik tu
rime.

Aš nemanau, kad bent 
vienas amerikietis abejotų, 
kad mes pajėgsime tinka
mai nubaust kaltininkus tų 
piktadarysčių.
NACIŲ PRIŽADAIS SU
KURSTYTA JAPONIJA

AMERIKA KOVOS IKI
PILNOS PERGALES 
PRIEŠ TUOS GENG

STERIUS
Aš pakartoju, kad Jungti

nes Valstijos negali priimt 
jokios kitos išeities, kaip 
tik pergalę, galutiną ir pil
ną pergalę. Mes ne tik tu
rime nušluot begėdišką ja
ponų vyliūgystę, bet taipgi 
turi būt visiškai ir galuti
nai išdaužyti šaltiniai tarp
tautinio žvėriškumo, kur 
tik jie randasi... ir mes 
sykį ant visados turime at
mest visokį apsigaudinėjan- 
tį įsivaizdavimą, būk mes 
bet kada galėsime nuošaliai 
stovėt nuo visos kitos žmo
nijos.

Nėra tokio dalyko, kaip 
saugumas bile kuriai šaliai 
— ar bile žmogui — pasau
lyje, valdomame gengsteriz- 
mo pamatais.

Nėra tokio dalyko, kaip 
nepralaužiamas a p sigyni- 
mas nuo galingų užpuolikų, 
kurie atslenka tamsumoje 
ir smogia be perspėjimo.

šiandieninis karas, veda
mas nacišku būdu, yra pur
vinas biznis. Mums jis ne
patinka — mes nenorėjome 
eit į jį — bet mes esame ja
me ir mes kovosime visomis

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

FREEHOLD, N. J.
Proga matyti Sovietų Filmas. 

Šeštadieni, gruodžio 13 d., 7:00 v. v., 
Am. Liet. Piliečių Kliube, English
town Rd., du blokai iš miesto bus 
rodoma labai žingeidžios filmos iš 
Kauno, svarbu matyt visiems lietu
viams. Taipgi matysite filmą iš Vo- 
kiečių-Sovietų karo lauko, Raudo
nąją Armiją manevruose ir vieną 
komediją. Nepraleiskite progos ne
pamatę šias filmas. Po paveikslų ro
dymo bus šokiai. įžanga 40c. Kvie
čia visus Rengėjai. (291-293)

PLYMOUTH, PA.
Plymoutho Lietuvių Tautiškų Ka

pinių Bendrovės metinis susirinki
mas jvyks 28 d. gruodžio, 2-rą vai. 
po pietų, 40 Ferry St. Kviečiame 
šėrininkus ir lotininkus dalyvauti, 
taipgi ir pašalinius, kurie tik prita
ria laisvai minčiai ir gerovei šiom 
kapinėm. Kurie neužsimokėjote 
assesmentus, galėsite susirinkime 
užsimokėti ir taipgi, kurie neturi 
dar sklypą žemės, galės čia nusi
pirkti. Rinksime ir 1942 metams 
valdybą. Išgirsite daug naujo šiame 
susirinkime.—C. S. Kasparas, sekr.

HARTFORD, CONN.

Jūsų valdžia žino, kad

atidaro kelią vokiečįų už
puolimui ant Pietų Ameri
kos.

Iš antros puses, mes turi
me suprast ir žinot, jog 
partizanų karas prieš vokie
čius Serbijoj padeda mums; 
kad sėkminga rusų ofensy- 
ya prieš vokiečius tarnauja 
kaipo pagalba mums, ir kad 
anglų pasisekimai sausumo
je ar jūrose bile kur pasau
lyje stiprina mūsų rankas.

Visuomet atsiminkite, jog 
Vokietija ir Italija, nepai-

Vokietija per ištisas savai
tes sakė Japon., kad jeigu 
Japonija neužpuls Jungti
nių Valstijų, tai ji negaus 
dalyvauti pasidalinime gro
bių su Vokietija, kai ateis 
taika. Vokietija prižadėjo 
Japonijai, kad jeigu Japo
nija. eis karan, tai ji gaus 
pilną ir amžiną kontrolę 
ant visų Pacifiko plotų — 
o tai reiškia ne tik Tolimuo
sius Rytus, ne tik Pacifiko 
Vandenyno salas, bet taipgi 
pagriebimą už gerklės ir 
laikymą japonų naguose va
karinio pakraščio Šiaurinės, 
Centralinės ir Pietinės A- 
merikos.
JIE KARIAUJA PAGAL 

BENDRĄ PLANĄ
Mes taip pat žinome, kad 

Vokietija ir Japonija veda 
savo armijų ir laivynų 
veiksmus pagal vieną ben
drą planą. Tas planas laiko 
visas tautas ir šalis, kurios 
neremia Ašies valstybių, 
bendrais priešais kiekvienos 
Ašiai priklausančios valsty
bės.

Tai paprasta ir aiškiai di
di jų strategija. Štai kodėl 
Amerikos žmonės turi su
prast, kad mes tegalime 
prieš ją išstoti tiktai su pa
našia didžia strategija.

KAS PADEDA AMERI
KAI APSIGINTI

Mes, pavyzdžiui, turime 
suprasti, kad Japonų pasi
sekimai prieš Jungtines 
Valstijas Pacifike padeda 
vokiečių veiksmams Libijo
je; kad bile koks vokiečių 
pasisekimas prieš Kaukazą 
yra neišvengiamai parama 
Japonijai josios veiksmuose 
prieš Holandų Rytinę Indi
ją; kad vokiečių ataka 
prieš Algierą ar Morokko

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, gruodžio 14 

d., įvyks visų darbininkiškų organi
zacijų svarbus ir trumpas susirinki
mas, Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave., 6-tą vai. po pietų. Susirinki
mas įvyks šaukiamos konferencijos 
klausimu, radio klausimu ir kitais 
reikalais. Draugės ir draugai, dėkit 
pastangas susirinkti, nes yra svar
bių reikalų. Būtinai atstovaukit tą 
visų kuopų susirinkimą. — Veikian
čio Komitctos Valdyba. (291-293)

sant jokio formaliu karo

Ką Hitleris Pasakys
Prieš Ameriką?

London, gruod. 10. — An
glų radijas sakė, kad Hitle
ris šaukia savo “seimą” ir 
pasakysiąs jam apie nacių 
nusistatymą linkui karo 
tarp Japonijos ir Amerikos.

Kitas neoficialis radijo 
pranešimas teigė, kad Hit
leris paskelbsiąs karą Jung
tinėms Valstijoms.

jo partnerius, Japonijos ir Ita
lijos gengsterius!

Gyvename naują momentą, 
pavojingą metą. Bet būkime 
griežtai įsitikinę, ir ta linksme 
darbuokimės, kad mes laimėsi
me, kad neužilgo fašistinės 
ašies bestijos bus palaidoti vi
siems amžiams!

LDS Pirmo Apskričio 
Konferencijos Diena 

Pakeista

Bostono Arenoj. Todėl, be 
abejonės, 62 kuopos delegatai 
negalės konferencijoj daly
vauti. Todėl visos kuopos 
stengkitės išrinkti delegatus ir 
prisiųst į konferenciją, ši kon
ferencija bus viena iš svar
biausių. Dalyvaus daug dele
gatų, net iš tolimų apylinkių.

Taipgi dalyvaus drg. J. 
Siurba, LDS Centro Sekreto
rius iš Brooklyn, N. Y.

ninku Susivienijimo organiza
cija yra svarbi mūsų ateičiai. 
Mūsų kuopos privalėtų išsiju
dinti į didesnį veikimą. Ypa
tingai vajininkai; reikalinga 
daugiau agitacijos kuopose; 
kiekvienas narys būtinai turi 
prirašyt per šį vajų nors vieną 
naują narį.

F. J. Repšys,
LDS 1-mo Apskričio Sekr.

Atsiminkime, draugai ir 
draugės, kad Lietuvių Darbi-

paskelbimo, skaito save ka
riaujančiomis prieš Jungti
nes Valstijas lygiai, kaip jos 
laiko save vedančiomis ka
rą prieš Angliją ir Rusiją.

O Vokietija deda ir visas 
kitas amerikines respubli
kas į priešų klasę.
NEGANA ATMUŠT JA
PONIJĄ; TURI BŪT SU
TRIUŠKINTI HITLERIS 

IR MUSSOLINIS
Tikras tikslas, kurio mes 

siekiame, yra kur kas aukš
čiau ir toliau už šlykštųjį 
mūšių lauką. Kada mes 
griebiamos ginklo jėgos, 
kaip kad mes turime da
bar daryti, mes esame pasi
ryžę, kad ta jėga bus at
kreipta linkui galutinojo 
gero lygiai, kaip prieš tuo- 
jautinį blogą. Mes amerikie
čiai nesame naikintojai — 
mes esame budavotojai.

Mes tikimės sunaikint pa
vojų iš Japonijos pusės, bet 
tatai dar blogai mums pa
tarnautų, jeigu mes tiktai 
tiek nuveiktume ir atrastu
me, kad visa likusioji pa
saulio dalis tebėra viešpa
taujama Hitlerio ir Musso- 
linio.

Mes laimėsime karą ir 
mes laimėsime taiką, sekan
čią po jo.

Ir tamsiomis šios dienos 
valandomis — ir per tam
sias dienas, kurios dar galė
tų ateiti — mes žinosime, 
jog milžiniška dauguma 
žmonijos narių yra mūsų 
pusėje. Daugelis jų kovoja 
išvien su mumis. Visi jie 
meldžiasi už mus.* Nes, at
stovaudami savo idėją, taip 
pat atstovaujame jų ideją- 
mūsų viltį ir jų viltį lais
vės, Dievo žinyboje.”

Naciai Neturi Kuom 
Pasigirt Rytą Fronte
Berlin. — Naciai skelbia, 

kad sovietiniame fronte ei
ną tik vietiniai susikirtimai, 
ir vokiečiai, girdi, atmušą 
atakas, kurias daro Raudo
noji Armija.

London, gruod. 10. — Ja
ponų laivai iškėlė stambias 
savo armijos jėgas į anglų 
koloniją Malay ą. Siaučia 
nuožmūs mūšiai tarp anglų 
ir japonų.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-mo Apskričio konfe
rencija turėjo įvykti gruodžio 
14 dieną, 1941 m., kaip 10:30 
vai. ryte, po num, 376 Broad
way, So. Boston,, Mass. Bet 
dėl LDS 62 kuopos pageidavi
mo, esu priverstas konferenci
jos dieną pakeisti į gruodžio 
21 dieną, 1941 m., kaip 10:30 
vai. ryte, 376 Broadway, So. 
Boston, Mass.

Tędėl visų kuopų, delegatai 
įsitėmykit — konferencija į- 
vy,ks gruodžio 21 dieną.

Pakeitimas konferencijos,— 
tai rimtas klausimas. Drg. Tė
vas rašo, kad gruodžio 14 die
ną įvyksta Tarptautiškas Me- 
dikalės Pagelbos mitingas

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

Telefonas: Humboldt 2-7984

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

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

B.................. • ■ —a

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

yI$M
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UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
šaukime plačias konferenci

jas — miestuose ir distriktuo- 
se. Jose pasisakykime griežtai 
už visokią pagalbą mūsų kraš
tui apsiginti, už teikimą viso
kios pagalbos Anglijai, Sovie
tų Sąjungai, Chinijai, kariau
jančioms prieš baisųjį žmoni
jos neprietelių, prieš Hitlerį ir

NEW STATION THEATRE
305 Market St., Newark, N. J.

Tel. Market 3-4196
RYTOJ: GRUODŽIO 12-tą!

Firmas Rodymas Newarkc 
Sovietų Filmų Triumphas 

“Wings of Victory” 
Taipgi: ‘GOLDEN MOUNTAINS’ 

Populiarūs kainos.
Nuolatinis rodymas nuo 12:30.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA

33? Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Lcvandauskal

UNDERTAKER

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama daugmeniš- 
kai ir po mažiau likerių.

» -t I•’
:■

Vėl Japonu Orlaiviai 
Pasirodė ties Calif.

San Francisco, Calif., 
gruod. — 10. — Japonijos 
orlaiviai vėl pasirodė virš 
vandenyno ties Californija. 
San Francisco šviesos nak^ 
tį buvo kelis kartus užtem- 
dintos.

Sacramento ir kiti Cali-

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

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.
• •

Padčkavonės Dienos ir Kalėdą šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

- K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME Į NAMUS.

Lie. No. L1030Telefonas EVcrgreen 8-7047.

Telephone 
’agg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
t 

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanot

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

NOTARY 
PUBLIC

HŪ s?

fornijos miestai naktį taip
gi užtemdė šviesas apsaugai 
nuo japonų bombininkų.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos priešmetinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni, 11 d. gruodžio, Lais
vės Choro Svet., 155 Hungerford 
St., 7:30 v. v. Nariai dalyvaukite, 
nes rinksime naują 1942 m. valdy
bą, kurie nedalyvaus, turės užsimo
kėti pabaudą.—J. Kazlauskas, rašt. 

(289-291)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 14 d., 10 vai. 
rytą, 1035 Caniff. Visi nąriai daly
vaukite, nes reikės išrinkti kuopos 
valdybą 1942 metams. Taipgi yra ir 
svarbių reikalų aptarti. — Sckr.

(291-293)

N. S. PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. rengia vakarienę 

šviežių žuvų. Sekmadienį, 14 d. 
gruodžio, 1320 Medley St. Pradžia 7 
v. v. Bus ir gera muzika ir gėrimų. 
Kviečiame dalyvauti, linksmai laiką 
praleisti. — Komitetas. (291-293)

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3022

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, gruodžio 14 d., įvyks 

prakalbos su muzikale programa, 
Svetainėje, 29 Endicott St. Kalbės 
Stefanija Sasna, iŠ Brooklyn, N. Y., 
veteranė darbuotąja - laikraštininke. 
Mujikąlę dalį programos išpildys 
Aldiečių Grupė, vadovaujant j. Kar- 
sokienei. Pradžia 7 v. v. Kviečia L. 
L. D. Moterų Kuopa. (290-292)

L?
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UP-TO-DATE

K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

BALTIMORE, MD.
Apvaikščiojimas Sovietų astuonių 

metų sukakties nuo Amerikos pri
pažinimo. Šį apvaikščiojimą ruošia 
American Council on Soviet Rela
tions, ketvirtadienį, 11 d. gruodžio, 
8:30 v. v. Lord Baltimore Hotel, 
Main Bąllroom. Kalbės: Dr. Henry 
E. Sigerist, o vyriausia kalbėtoja 
bus žymi rašytoja Anna Louise 
Strong ir kapitonas S. Kournakoff, 
caro armijos oficierius. Drg. Anna 
Strong yra parašius knygelę “The 
New Lithuania.” (289-291)

GARDNER, MASS.
Lietuvių tyoterų Kliųbas ruošia 

prakalbas, gruodžio 11 d., 7:30 v. v. 
Lietuvių Piliečių Kliube. Kalbės d. 
S. Sasną, iš Brooklyn, N. Y. Kvie
čiame vietinius ir iŠ apylinkės daly
vauti ir išgirsti viešnią-kalbėtoją, 
kuri netankiai lankosi Naujoj Angli
joj. — L. J. E. (289-291)

CHARLES’
WILKES-BARRE, PA.

LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 14 d., 2 vai. po pietų., Pro
gressive Club Svet., 325 E. Market 
St. Nariai gerai jsitėmykite, kad 
bus renkama nauja valdyba 1942 
metams. Prašome narių užsimokėti 
duokles, ir jeigu galima, tad Cen
tras reikalauja narių, kurie dar 
skolingi į Bedarbių Fondą, atsiteis
ti. — O Zdanienė, sekr. (291-293)

BARBER SHOP

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Mauler Sts.

BROOKLYN, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

FOTOGRAFAS
I

Traukių paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

’ Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui e s a p t ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvairiom.spalvom

JONAS STOKĘS
512 Marion Brooklyn 
Kamp. Droadway Ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. Glenmore 5-6191

I o Jį 5
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CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt Venion Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4H°

VESTUVĖS, BANKIETAI IR PARĖS
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už labai 

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-3779.
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

% :

KIST

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

IB

Brooklyn, N. Y409 ir 417 Grand Street,
Tcl. EVcrgreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir sūnai

£

'■h
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Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

A

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

'^RBELL baking cow

THt RAMIU’

keptuvė 
yra 

unijinė
JUNIOR LABIL

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvlčiam duona, bal
ta duona, Cajeh ir raisin duoną. Taipgi kepama toliai 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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj ir kainas. 

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y
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NewYorko-^za^/Zi ntos
Apsaugojimas Mokyklų 

Vaikų, Jeigu Prie
šas Užpultų

Miesto Apš v i etos Taryba 
išleido instrukcijas visų mo
kyklų viršininkams. Jose nu
rodoma, kas reikia daryti, jei
gu priešo orlaiviai pradėtų 
miestą bombarduoti.

šitos instrukcijos yra pa
remtos Londono miesto prity
rimais.

Pirmiausia, kad pastojus 
kelią sabotažui mokyklose, 
viršininkai turi neleisti į mo
kyklą nei vieno žmogaus, ku
ris nežinomas, arba kuris ne
turi atatinkamo pavelijimo 
mokyklon įeiti.

Gaminamas planas vaikus 
maitinti, jeigu pavojus būtų 
ilgas, arba jeigu kai kurių 
vaikų namai būtų sugriauti.

Jeigu bus laiko, išgirdus 
alarmą, mažiausi vaikai bus 
vedami į jų namus pas tėvus. 
Gi tie vaikai, kurie nebus ga

ilimą palydėt namo, bus pri
glausti mokyklos saugiausioje 
vietoje, paprastai, viduriniam 
koridoriuje tarpe viršutinio ir 
žemutinio aukštų.

Įsakyta tuojau patikrinti 
visus mokyklų pastatus dėl 
saugumo. Kurių mokyklų pa
statai yra nesaugūs, vaikai 
turės būti priglausti saugiuo
se pastatuose.

Taip pat daromi planai dėl 
kūdikių ir vaikų išvežimo iš 
miesto, jeigu naciai arba ja
ponai ištikrųjų pradėtų dary
ti puolimus iš oro. Rep.

Ką Turite Daryti, Išgirdę 
Alarmo Signalą

Kadangi miesto majoras 
La Guardija yra išvažiavęs į 
Californiją apsigynimo reika
lais, tai veikiantis . majoras 
Newbold Morris trečiadienį iš
leido nurodymus miesto gyven
tojams, ką jie turi daryti, iš
girdę alarmo sirenas. Jo pata
rimai yra šitie:

1. Užsilaikyk šaltai.
2. Pildyk įsakymus atatin

kamą viršininką.
3. Nevaikščiok gatvėmis.
4. J ieškok pastogės viduri

niuose aukštuos artimiausio 
namo.

5. Vengk būti viršutiniame

ir apatiniame aukštuose (fluo
ruose).

6. Pasitrauk nuo lango ir 
sienos.

7. Jeigu tuo tarpu važiuoji 
automobiliumi, pastatyk maši
ną ir jieškok pastogės.

8. Nevartok telefono.
9. Dar kartą, užsilaikyk ra

miai, šaltai.
Alarmo signalas: Ilgas si

renų šauksmas, paskui trum
pas, per penkias minutes kar
tojant.

Pavojui pasibaigus: Trum
pi sirenų šauksmai per pen
kias minutes.

Sirenų Alarmas Buvo Tiktai
Pirmas Išbandymas

Pereitą antradienį net du 
sykiu New Yorke sirenos šau
kė gyventojus budėti, slėptis 
ir saugotis, “nes priešo orlai
viai tapo pastebėti ant jūrų 
netoli miesto.” Sujudimas pa
sidarė gana didelis. Savano
riai “air raid wardenai” buvo 
pastatyti darban prašalinti 
žmones nuo gatvių.

Bet ant rytojaus buvo išaiš
kinta, kad jokių priešo orlai
vių nebuvo pastebėta. Tai bu
vo tiktai išbandymas sirenų ir 
gyventojų. Ar gerai pasiekia

mi alarmo garsai visuose mie
to kampuose? Ar gyventojai 
supranta, ką jie turi daryti, 
jeigu ištikrųjų priešo orlaiviai 
atlėktų ir pradėtų bombas 
mesti ant miesto?

Policija raportuoja, kad 
sirenų garsai buvo nevisur ge
rai girdėtis, kad’ labai dauge
lis gyventojų visai negirdėjo 
ir tik paskui per radiją suži
nojo, kad alarmas buvo, ža
dama tuojau išlyginti šitą trū
kumą.
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Peter V. Cacchione Pirmuti- 
nis už Gynimą Amerikos

Dabartinė miesto taryba 
(City Council), kurios daugu
mą sudaro Tammany Hali 
partijos žmonės, dar nėra pa
smerkus hitlerizmo. Dar ji ne
pasisakė už gynimą Amerikos, 
už rėmimą^ karo prieš Japoni
ją.

Tuo tarpu pereituose rinki
muose išrinktas darbininkų 
atstovas į Miesto Tarybą ko
munistas Peter V. Cacchione 
jau tarė savo žodį. Gruodžio

8 d. jis pasiuntė miesto majo
rui La Guard i j ai sekamą te
legramą :

“Kaip išrinktas koncilma- 
nas į New Yorko Miesto Ta
rybą, aš pasižadu visomis jė
gomis remti jumis ir Federalę 
Administraciją vedime karo.”

O kur kiti išrinktieji kon- 
cilmanai? Jie tebetyli. Vadi
nasi, Peter V. Cacchione pir
mutinis išėjo ginti šalies ir 
liaudies reikalus.

Nori Gauti po $2.50 už 
Lietuviškas Dūšias

Kaip viskas, taip ir mirtis 
brangsta. Tokį dalyką aš iš
girdau nuo vieno ištikimo au
toriteto. Jis man papasakojo 
sekamą kuri j ozą :

Nelabai seniai susirinko di
džiosios fišės iš “Naujosios 
Gadynės”, “Vienybės” ir 
“Amerikos”. Atlaikė jie “kon
gresą” ir apkalbėjo savo ne
laimingo biznio reikalus. Vy-' 
rai, sakė jie vienas kitam, 
mums reikia pinigų. O mes jų 
galime gauti iš tų, kurie nori 
mirti. Už kiekvieną lietuvišką 
dūšią mes turime gauti po 
$2.50. O kadangi dabar labai 
daug lietuvių miršta, tai ap- 
taksuodami mirtis, mes pusė
tinai pelno pasidarysime.

Apkalbėta, nusitarta ir pa
daryta. Ant rytojaus visi lie
tuviai graboriai ir veikiausia 
tie, kurie kada nors žada mir
ti, )$una po didelę gromatą. 
Jos pabaigoje pasirašo Lauč- 
ka, Tysliava ir Strazdas. '

Toje gromatoje, tarp kitko,

sakoma: Jeigu numirs koks 
lietuvis, tai jeigu norėsite, 
kad apie tą mirtį būtų atžy
mėta mūsų gazietose, turite 
užmokėti $2.50.

Dabar galvosūkis grabo- 
riams ir mirštantiems: Pirma 
negu siųsi lietuvį pas Abraho- 
mą arba važiuosi amžinai ap
sigyventi pas savo sutverto ją, 
turi sumokėti Laučkai, Tyslia- 
vai ir Strazdui pustrečio dole
rio į kišenių !

Bet, žinoma, jeigu numirs 
koks nors žymus svetimtautis, 
tai šitie vyrai apie tai žinią 
sayo laikraščiuosna įdės be 
vieno cento. Tiktai mes varg
šai lietuviai esame specialiai 
aptaksuoti/

Tik dar mūsų laimė, kad 
mes turime dienraštį “Laisvę”. 
Mes jai praneškime apie savo 
brolių ir sesučių lietuvių mirtį, 
o ji, aš tikiu, kaip atžymėjo 
iki šiol, tap atžymės ateityje 
be jokio atlyginimo.

Senas Prietelius,

Laiškas Prieš Amžiną
Singelį

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klės.

Sekamas laiškas kalba už 
save:

“Gerbiamieji: Antradienio 
‘Laisvėje’ taip vadinamas 
‘Amžinas Singelis’ išdrožė,pa
mokslą . apie švarą lietuviško
se įstaigose. Aš pats esu biz
nierius ir aš stačiai pasakysiu, 
kad ‘Singelis’ perdeda. Aš 
dažnai lankau visokias lietu
viškas įstaigas ir jas surandu 
didelėje švaroje.

J<ad aš savo 
taip švariai, 

“Atleisite 
klaidas, bet
stabas pataisyti ir patalpinti 
‘Laisvėje’.

“Amžinai Ženotas.”

Aš žinau, 
įstaigą užlaikau 
kaip gaWma.
už gramatiškas 
prašau šitas pa-

Su mielu noru patalpiname 
jūsų pastabas. Berods ir “Am
žino Singelio” buvo aiškiai nu
rodyta, kad geros švaros sto- 
kuoja tiktai kai kuriose įstai
gose ir jis ragino, kad lietu
viai tam reikale duotų visiems 
pavyzdį. Gražiai, švariai už
laikoma įstaiga visuomet ge
riau sekasi iš bizniško atžvil
gio. O mes visi vėliname mū
sų broliams tautiečiams pasi
sekimo. Labai atsiprašome tų, 
kurie kaip nors galėjo įsižeisti 
“Amžino Singelio” , pastabo
mis.

Ketvirtadienių Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai. vak.
DUODAMA MUZIKALE PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIŽNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan

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

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

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

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

Brooklyn, N. Y427 Lorimer St
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

Klaidingi Grand Stryto 
Pranašai

Kada karas jau buvo visai 
arti su Japonija, kada mūsų 
šalies prezidentas Rooseveltas 
darė paskutines pastangas, 
kad išvengus jo, tai “Vieny
bėje”, gruodžio 5-tos dienos, 
antrame puslapyje, didelėmis 
raidėmis tūlas “K” pranašavo: 

“Japonija šiandien susilai
ko nuo pražūtingo žingsnio 
išeiti į karą su Amerika, An
glija ir Rusija. . .

“Reikia manyti, kad Japo
nijos vadovybė tą gerai su
pranta ir ji darys ką gali, kad 
taikingu būdu susitarti ir iš
vengti karo.”

Šitaip “Vienybės” “strate
gai” pranašavo gruodžio 5 
dieną, kada Japonijos pasiun
tiniai apgavingai vedė neva 
derybas Washipgtone, kada 
Japonijos budeliškos jėgos jau 
buvo visai arti Hawaii salų. 
Dvi paros po šių, “Vienybės” 
pranašavimų, kad Japonija 
“darys tą, ką gali, kad taikin

gu būdu susitarti ir išvengti 
karo,” ji budeliškai užpuolė 
mūsų jaunus vyrus—karius ir 
jūreivius ir civilius žmones 
Hawaii salose ir visoj eilėj ki
tų Ramiojo Vandenyno salų.

“Vieriybė” visada pasirodo 
dideliu “pranašu”, bet visuo
met klaidingu. Taikė į dangų, 
bet pataikė į savo skiepą.

Laisvės Radijo Balius
Būkite visi pasiruošę daly

vauti Laisvės Radijo Baliuje 
šį sekmadienį,s gruodžio 14 d. 
Tai bus ir koncertas ir šokiai. 
Programa prasidės 4 vai. po 
pietų.

• Dainuos Aido Choras ir 
Pirmyn Choras.

Šis puikus, smagus parengi
mas įvyks New National Hali, 
Maspethe, Brooklyno prie
miestyje.

tapo 
pridėta!

■■
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*Tai Latakia!
(La-ta-ky’-a) Brangus ta
bakas iš Rytinio Vidurže

mio dabar pridėtas kaip “priesko
nis” prie Old Golds. Jo ypatingas 
kvapsnys, dar ir rinktiniai Ame
rikos tabakai, sukuria visai nau
ją, puikesnį cigareto skonį.

Visoms Brooklyno 
Lietuvėms Moterims
Mes šaukiame Lietuvių Mo

terų Apšvietos Kliubo nepa
prastą susirinkimą. Mes kvie
čiame, kad šiame susirinkime 
dalyvautų taipgi ir ne narės 
lietuvės moterys.

Kalbėsime bei diskusuosime 
labai svarbius apsigynimo rei-; 
kalus. Mes lietuvės moterys 
turime pasirodyti geromis pa- 
trijotėmis, nuoširdžiomis savo 
ir šalies reikalų gynėjomis.

Šis susirinkimas įvyks penk
tadienį, gruodžio 12 d., 7:30 
•vai. vakare, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo svetainėje, 
280 Union Avė.

Komisija.
»______ ___ _____

Šį Vakarą L.L.D. 1 Kuo
pos Susirinkimas

Nepamirškite kuopos nariai 
ir narės, kad šį vakarą įvyks 
susirinkimas “Laisvės” svetai
nėje. Prasidės 7:30 vai. va
kare. Visi ir visos dalyvauki
te. Šiame susirinkime plačiai 
kalbėsime apie apsigynimo 
reikalus. Bus paaiškinta, ko
kios dabar pareigos stovi prieš 
mus visus, kai mūsų kraštas 
tapo užpultas ir įtrauktas į 
karą.

Užsimokėkite duokles už 
šiuos metus. Gaukite kuopai 
naujų narių.

Valdyba.

Rytoj Konferencija
Rytoj New Yorke įvyks Pa- 

baltijos Tautų Atstovų Konfe
rencija. Išrinktieji organizaci
jų delegatai dalyvaukite.

Konferencija prasidės 8 vai. 
vakare ir įvyks Irving Plaza 
svetainėje, kampas 15th St. 
ir Irving Place.

Gaudo ir Areštuoja
Federal bureau of Investi

gation pradėjo medžioklę ant 
japonų, vokiečių ir italų,, ži
noma, gaudo ir areštuoja tik 
nepiliečius ir tuos, kurie vie
naip ar kitaip buvo valdžios 
nužiūrėti. Iki trečiadienio 
jau buvo sulaikyta 335 tokie 
žmonės. Jie bus nuodugniai 
ištirti.

Per alarmą pereitą antra
dienį tik viena moteriškė per
sigando, krito ir ant vietos 
mirė.. Tai buvo ponia Jennie 
M. Jones, 61 metų., iš River
head, L. I.

Nauja! Puiku! Jo 
draugystės sagu t ė! 
Kas tai Naujo tapo 
pridėta ir prie Old 
Golds—šaunus nau
jas skonis!

Laisvės Radijo 
Programa

Šį vakarą, 6:30 vai. vakare, 
atsisukite savo radijo ant 
1430 kc. ir pasiklausykite 
Laisvės Radijo Programos. 
Bus labai gražios muzikos, 
lietuviškų biznių pagarsinimų 
ir platus mūsų radijo komen- 
„tątoriaus R. Mizaros praneši
mas apie vėliausius įvykius 
šiame kare.

31,000 Jauny Vyry Bus 
Pašaukta Armijon

Per sausį ir vasarį 1942 me
tais bus pašaukta armijon 
500,000 jaunų vyrų per visą 
šalį. Iš New Yorko miesto per 
tuos du mėnesiu armijon bus 
paimta 31,000. žinoma, šis 
skaičius padidėtų, jeigu pre
zidentas matytų reikalą tuo
jau pašaukti armijon daugiau 
kaip pusę milijono naujų ka
rių. _________

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

P. Loriliard Company 
—founded 1760

Maspeth, L, L
A.L.D.L.D. 138 kuopos me

tinis susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 11 dieną gruodžio 
(Dec.), 1941, Zabelskio sve
tainėje, Maspeth, N. Y., 8 vai. 
vakare.

Draugės ir draugai, būtinai 
dalyvaukite visi. Bus renkama 
kuopos valdyba sekantiems 
metams, taipgi d. Mizara ap
siėmęs pakalbėt mums apie 
Amerikos užpuolimą ir kitus 
šių dienų įvykius. Valdyba.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai su 

maudynėm ir visais moderniniais 
įrengimais. Renda prieinama. ‘Antra
šas: 1122 Black Ave., Brooklyn, 
N. Y.(289-294)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies Valgiai
Gaminami Europlško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo
1 kilbasai ir kepta par Siena.•

GASPADORIŠKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARŠČIAI.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINES IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
fZCl į Geriausias Alus Brooklyne

/

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Ev. 4-M98
... .................................. V I "I




