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Britanija Kariauja.
Ar Tas Palies Ryty Frontą?
Suskilo I
K. Burė Juos “Pafiksino.” 

Rašo R. Mizara

Po penkių mėnesių didžiojo 
karo Ryty Europoje, pagaliau, 
matome ir Didžiosios Britani
jos jėgas kariaujančias prieš

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

fašistus. Britanija pradėjo of- 
ensyvą Libijoje, Afrikoje.

šiuos žodžius rašant, 
ten ofensyvas sekasi. Jeigu 
glams pavyktų sunaikinti
cių ir fašistų jėgas Afrikoje, 
tuomet jie galėtų ruoštis prieš 
Italiją. Iš Afrikos nebūtų sun
ku Italijoje frontą atidaryti.
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šiuo tarpu kiekvienam kyla 
klausimas: Ar anglų ofensy
vas Afrikoje ištrauks kiek 
nors Hitlerio oro jėgų iš Rytų 
Fronto? Jei taip būtų, 
Raudonajai Armijai šiek 
palengvėtu kariauti.

Ryty Fronte padėtis
rimta. Leningradui ir Maskvai 
dar vis grūmoja didelis pavo
jus. Nereikia nei sakyti, kaip 
apsidžiaugtų Hitleris, jei jam 
pavyktų Maskvą paimti, nors 
tas karo klausimo visvien ne
išrištų.

tai 
tiek

Hitlerininkai Trauksią 
į Dakarą, Vakarinėj 
Prancūzą Afrikoje

yra

Grigaitis š. m. birželio 24 
d. rašė:

“Stalino diktatūra vistiek 
yra pasmerkta žlugimui. Klau
simas yra tik kelių mėnesių, o 
gal būt savaičių, kada ji 
žlugs.”

Jau gyvename šeštą mėne
sį po to, kai Hitleris pradėjo 
prieš Sovietų Sąjungą karą. 
Bet “Stalino diktatūra” tebė
ra, kaip buvusi.

Kada kvailą dalyką parašo 
prasčiokas, tai nieko nuosta
baus. Bet kai jį rašo “moky
tas vyras,” tuomet tenka ne 
tik angelams verkti, bet ir 
katėms juoktis!

Prieš tūlą laiką Montrealiu- 
je (Kanadoje) įvyko “Kana
dos Lietuvių Tarybos Seimas”, 
kurį sudarė tasai elementas, 
ką kovoja prieš pažangiuosius 
Kanados lietuvius. “Seime” ne
buvo atstovauta nei jokia ma
sinė organizacija. Jin suvažia
vo socijalistuoją elementai, t. 
v. tautininkai ir gal vienas 
kitas apgautas katalikas. Ten 
buvo nuvykę ir keli Brookly- 
no tautininkai padėti sulipinti 
judėjimą, išimtinai atsuktą 
prieš Sovietų Sąjungą ir tuos, 
kurie ją remia.

Tuomet sakėme, kad iš tų 
šiaudų nebus grūdų. Ir mūsų 
pasakymas pilnai pasitvirtino.

New York. — Nužiūrima, 
kad vokiečiai greitu laiku 
briausis per Ispaniją ir Is
panišką Morokko j Dakarą, 
Vakarinėje Francūzų Afri-| 
koje. Šitokį pranešimą iš' 
privačių šaltinių gavo ame
rikiečių Komitetas Kovai 
už Laisvę.

Naciai sakys, jog jie to
dėl veržiasi į Dakarą, kad, 
girdi, anglai ruošėsi iš Va
karinės Anglų Afrikos už
pult Dakarą; o Dakare yra 
svarbi karui prieplauka.

Vokiečiai ir italai nutarę 
žygiuot į Dakarą po pasku
tinių savo pasitarimų su 
Vichy Francijos valdžia. 
Vienas tų pasitarimų vai
sius buvo toks, kad Franci
jos generolas Weygand ta
po pavarytas iš vyriausio 
valdovo vietos afrikinėse 
francūzų kolonijose. Nes 
jis nenorėjęs pilnai nusileis
ti naciams.

Neoficialiai teigiama, kad 
vokiečiai jau yra. įsisteigę 
eilę orlaivių stovyklų ir ga
zolino sandėlius Vakarinėje 
Francūzų Afrikoje.

Francija Neišdavė Ispanijai 
Trijų Politinių Pabėgėlių

PASIDUODA PREZ. ROO 
SEVELTO PASKIRTAI 

TAIKYTOJU KOMISIJAI
Washington. — John L. 

Lewis, pirmininkas Jung
tinės Mainierių Unijos, pa
kaukė atgal darban 53 tūks
tančius angliakasių, kurie 
streikavo reikalaudami, kad 
jų samdytojai, tai yra, plie
no kompanijos, pripažintų 
uniją visiem tiem mainie- 
riam.

Pritardami streikieriams 
plieno kompanijų kasyklų, 
streikavo ir 200 tūkstančių 
kitų mainierių, prieš kasy
klas nepriklausančias plieno 
kompanijom. Pagal Lewiso 
pašaukimą, dabar grįžta 
dirbt ir šie mainieriai. Pra
nešama, kad jau visi 253,- 
000 tų angliakasių dirbs šį 
pirmadienį.

Pirmininkas Mainierių 
Unijos Lewis pašaukė juos 
atgal darban, kada gavo 
prezidento Roosevelto laiš
ką su paraginimu pasiduot 
taikytojų komisijai, į kurią 
Rooseveltas paskyrė valdiš
ką tarpininką dr. Johną R. 
Steelmaną, patį J. L. Lew- 
isą ir Benjaminą F. Fair- 
less. Pastarasis yra pirmi
ninkas Jungtinių Valstijų 
Plieno Korporacijos.

Pamatinis klausimas, ku
rį jie spręs, tai yra pripaži
nimas unijos visiems mai- 
nieriams vadinamose belai
svėse kasyklose, priklauso
mose plieno kompanijoms.

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Vokiečiai Reikalauja CIO SUVAŽIAVIMAS UŽ
Užleist Jiem Francūzg TAUTINĘ VIENYBĘ, KAD

Prieplaukas Afrikoje
Berne, Šveic. - New Yor- 

ko Times korespondentas 
Brigham telefonavo savo 
laikraščiui žinią, kad naciai 
reikalauja iš Francijos už- 
leist jiem Bizertę ir kitas 
francūzų prieplaukas šiau
rinėje Afrikoje.

Pranešama, kad admiro
las Darlan, “antrasis” po 
Petaino valdovas Francijos 
nepriklausomos dalies, sto
ja už davimą Vokietijai vis 
daugiau nuolaidų prieš de
mokratines šalis. Dar esą 
nežinoma, ar Petain sutiks 
su naujais vokiečių reikala
vimais, bet Berlynas labiau | griausmingai

SUMUŠUS HITLERIZMĄ

skaitosi su Darlanu negu 
su Petainu.

Vichy Skaudžiai Baudžia 
Ispaną Komunistus

‘ Mes priėjome išvadą, kad 
bendras darbas r~¥ 
todėl mes, nenorėdami tarpu-. 
savinią vaidą, kurių tėvynės 
gyvybinis darbas nereikalauja, 
mes pasitraukiame ir pasirįžo- 
me dirbti atskirai.”

šitaip rašo “Naujienose” 
(lapkr. 19 d.) šeši socijalis- 
tuoją asmenys. Jie, vadinasi, 
pasitraukia iš “Kanados Lietu
vių Tarybos”, kuri per visą 
jos gyvavimo laiką buvo nie
kas daugiau, kaip negyva rai
dė!

Aišku, dėl jų pasitraukimo 
nei dangus sugrius, nei žemė 
suskils,—gal būt nei katinas 
nesukniauks.

Tai yra dar vienas įrody
mas, kad Kanadoje lietuviai 
tegali sudaryti didelį bendrą 
judėjimą tik tam tikra pro
grama, kuri yra paremta svar- 
baisiais bėgamais klausimais:
(1) hitlerizmo sunaikinimas:
(2) Lietuvos išlaisvinimas.

Tais punktais turėtų būti 
vienijami visi Kanados lietu
viai, kuriems rūpi hitlerizmo 
sunaikinimas!

Vichy, Francija. — Pirm 
kelių dienų, teismas Franci
jos “nepriklausomos” da
lies atmetė reikalavimą Is
panijos diktatoriaus gen. 
Franco išduot politinį pa
bėgėlį Fr. Largo Caballe
ro, buvusį Ispanijos respub
likos minister} pirmininką.

neįmanomas, £)abar Vichy Franci j OS teis
ėdami tarpu-1 v j- i. i.mas n u sprendė atmest 

Franco reikalavimą išduot 
jam du kitus politinius pa
bėgėlius, Frederica Mont- 
senny, buvusią narę Ispani
jos socialistinės ministeri
jos, ir Manuelį Rodr. Mar- 
tinezą, buvusį majorą Alche 
miesto Ispanijoj. -

Bet kaip Largo Caballe
ro, taip ir šiedu bus laiko
mi kaipo belaisviai koncent
racijos stovyklose Franci- 
joj.

“Dangiškos Vedybos” 70
Metą Senės su 25 

Metą Vyru

nusival-
Prieš

Kanadoje maišosi 
kiojęs tipas K. Burė, 
kelioliką metų jis šliejosi prie 
pažangiųjų lietuvių judėjimo. 
Bet čia nuo jo buvo atsipalai
duota. Tuomet jį buvo pasiė
mę socijalistai sau talkininku 
kovai prieš pažangiuosius lie
tuvius. Na, dabar socijalistai 
skelbia, kad K. Burė juos ap
gavęs, — jis perėjęs tautinin
kų pusėn! Burė, girdi, suskal-

I

Fort Worth, Texas. — 70 
metų amžiaus senmergė 
Lou Wilkins, baptistų mi
sionierė, ištekėjo už protes- 
tonų kunigo Raymondo 
Vann’o, tiktai 25 metų am
žiaus. Po vedybų, jinai pa
reiškė laikraščių reporte
riams: “Aš nepaisau, ką 
žmonės šnekės apie tai. Aš 
žinau, kad šios vedybos yra 
danguj padarytos.”

dęs ir “Kanados Lietuvių Ta
rybą!”

Prismardino tasai “didvy
ris” Franzeliui, prismardins 
jis ir Marijai Aukštaitei!

Maskva, lapkr. 22. — Mūšiai tęsėsi visu frontu ir ypa
tingai nuožmūs buvo linkmėse Rostovo, Volokolamsko 
ir Tūlos. -

Mūsų Iki Vai Barents Jūroje nuskandino • tris priešo 
laivus viso 19,000 tonų įtalpos, o ne 1,900 tonų, kaip kad 
buvo pirmiau pranešta.

Sovietų orlaiviai vakariniame ir Rostovo-prie-Dono 
frontuose sudaužė 65 vokiečių tankus, daugiau kaip 270 
trokų su priešo pėstininkais ir amunicija ir sunaikino 
daugiau kaip du batalionus priešo pėstininkų ir vieną 
būrį raitelių.

Lapkr. 20 d. per žiaurias kautynes vakariniame fron
te mūsų kariuomenė, pagal dar nepilnas skaitlines, su
naikino apie 60 vokiečių tankų, per 70 trokų su karei
viais, kelis kulka svaidžius, apkasų patrankų baterijas ir 
apie keturis batalionus priešo pėstininkų.

NACIŲ VADAS ŠAUKIA 
EUROPOS TAUTAS PRIEŠ

AMERIKOS “BARBARUS”
Berlin. — Naciai suvežė 

15 tūkstančių, sako, darbi
ninkų ir darbininkių iš ke
turiolikos europinių kraštų 
į Berlyną, kad išgirstų kal
bą Vokietijos “darbo fron
to” vado Robert Ley’o. Čia 
buvo prigabenta bulgarų, 
francūzų, norvegų, holandų 
ir kitų tautų žmonių iš Hit
lerio užimtų kraštų.

Jiems kalbėdamas, 
apšaukė amerikonus 
kultūringais barbarais,
kiniais,” o prezidentą Roo- 
seveltą — “nabagu durne
liu.” Jis ragino visas Euro
pos tautas stot išvien su na
cių “naująja tvarka,” jeigu 
tos tautos nenori, kad, gir
di, Amerika jas “sukriušin- 
tų.”

Ta- nacių “darbo fronto” 
komandieriaus šneka buvo 
išversta ir pakartota ketu
riolika skirtingų kalbų.

ANGLAI UŽĖMĖ CAPUZZO, 
PALIUOSAVO SAVIŠKIUS IŠ 

TOBRUKO, LIBIJOJ

Ley 
“ne- 
lau-

Cairo, Egiptas. — Anglai 
atėmė iš italų ir vokiečių 
Fortą Capuzzo, Libijoj, 
šiaurinėj Afrikoj. Jie pa- 
liuosavo iš Tobruko anglų 
kariuomenę, kurią fašistai 
laikė apsupę per paskuti
nius aštuonis mėnesius. Da
bar anglai laipsniškai apsu
pa porą vokiečių divizijų 
tarp Tobruko ir E!gipto sie
nos.

Vokiečių pasipriešinimas 
smarkeja, ir per dvi pasku
tines dienas anglai Libijoj 
pasivarė pirmyn tiktai kele
tą mylių pirmyn.

Dabartinėje ofensyvoje 
prieš fašistus Libijoje ang
lai sunaikino apie 150 jų

Roma. — Sakoma, kad 
maršalas Petain, vyriausias 
vadovas Franci jos “nepri
klausomos” dalies, važiuos 
šia savaitę pasimatyt su 
Hitleriu.

Uniontown, Pa. — Per 
pastarąjį mainierių streiką, 
streiklaužiai šūviais sužeidė 
viso 14 pikietininkų.

Vichy, Francija. — Kari
nis francūzų teismas įkali
no vieniem iki 20 metų dvi
dešimt keturis pabėgėlius 
Ispanijos komunistus, esą, 
už sudarymą revoliucinės 
grupės.

Japoną Ministeris Sako, 
Nenusileisim Amerikai
Tokio.-Japonijos min. pir

mininkas Tojo užreiškė, 
kad Japonija nedarys Ame
rikai nė per nago juodimą 
nusileidimų kas liečia japo
nų pasiryžimą įvest savo 
“naują tvarką” rytinėje 
Azijoje, reiškia, Chinijoje, 
gal taip pat Thailande (Sia
me) ir kituose kraštuose to
je srityje.

Japonų spauda vis grąsi- 
na Jungtinėms Valstijoms 
už tai, kad jos nepardavinė
ja Japonijai žibalo ir kitų 
karui reikalingų medžiagų.

Deportuota 10,000 Kataliką 
Iš Šiaurinės Airijos

Berlin. — Anglija depor
tavo 10,000 airių katalikų iš 
protestoniškos šiaurinės Ai
rijos į katalikišką Airių Re
spubliką, kaip rašo nacių 
laikraščiai. Jie sako, kad tie 
airiai esą deportuoti pagal 
prez. Roosevelto įsakymą 
kaipo neištikimi Anglijai.

Šiaurinėje Airijoje yra 
statomos stovyklos Ameri-

tankų, o savo prarado apie(k°s orlaiviams ir karo lai
50 tankų. Anglai daugiau
siai veikia amerikiniais tan
kais, oru šaldomais. Šie 
tankai pasirodo treja tiek 
geresni už nacių tankus. 
Amerikiniai anglų orlaiviai 
antra tiek daugiau sunaiki
na naciu orlaivių, negu na
ciai anglų amerikinių orlai
vių.

Pittsburgh, Pa.—Del pa
starojo mainierių streiko 
pagaminta 30,000 tonų ma
žiau plieno.

vams.

Vėl Išrinko Ph. Murray CIO Pirmininku ir Kt. Tuos Pat 
Vadus; Murray Pasmerkė Pelnagrcbius, Darbininkų Ėdikus

Detroit, Mich. — Pirm 
užbaigiant suvažiavimą In
dustrinių Unijų Organizaci
jos — CIO, penki šimtai de
legatų vienbalsiai vėl išrin
ko Philipą Murray CIO pir
mininku. Jie atstovavo pen
kis milionus CIO unijistų. 
Tapo išrinkti ir kiti tie pa
tys viršininkai šios unijų 
organizacijos.

Delegatai per 35 minutes 
i sveikino iš 

naujo išrinktąjį pirmininką 
Murray. Jis gi savo kalbo
je karštai šaukė visus į tau
tinę vienybę Amerikai ginti 
ir hitlerizmui sumušti; pas
merkė darbininkų kandžio- 
tojus, tuos “kvailus ir vai
kiškus samdytojus, tamsu - 
nus,” kurie reikalauja įsta
tymais aprėžti darbininkų 
teises. O tarp jų žymią vie
tą užima fašistu pataikū
nai iš Amerika Pirmiausiai" 
Komiteto, su savo vadais 
Lindberghu ir kitais pana
šiais.

PRIEŠ DOLERINIUS 
PATRIOTUS

Philip Murray smerkė, 
kaip raketierius, tuos fab
rikantus, kurie neva tar
nauja valdžiai už dolerį per 
metus, bet. išgauna iš val
džios riebius karinius užsa
kymus ir paskui stabdo bei 
sabotažuoja šalies gynimo 
darbus, atmesdami teisin
gus darbininkų reikalavi
mus, stumdami juos į strei
kus.

Nuo karo laimėjimo prieš 
fašistus užpuolikus daug 

; priklauso ir darbininkų 
būklė, sakė pirmininkas 
Murray, atiduodamas pa
garbą tiem “rankpelniam, 
kurie kitu kraštų karo lau
kuose lieja savo kraują ir 
aukoja pačias savo gyvy
bes už teisę gyventi.” 
PANEIGTA JOHN LEWI

SO POLITIKA
Šis CIO suvažiavimas, 

kaip jau pirmiau “Laisvė
je” minėta, užgyrė preziden
to Roosevelto politiką, re
miančią Anglija, Sovietu 
Sąjunga ir Chinija prieš 
užpuolikų fašistu “ašį.”

Žymėtina, kad suvažiavi
mas neėmė net svarstyt 
John L. Lewis’o “mažumos” 
rezoliucija, prieštaraujan-

didžiausias jos istorijoj kri- 
zis, nes hitlerizmo pavojus 
tiesioginiai grūmoja pačiai 
Amerikos žmonių teisei to
liau gyventi kaipo laisvai 
tautai.

“Tas pavojus reikalauja, 
kad visi Amerikos žmonės 
išvien darytų viršžmogiškas 
pastangas gamint ir gamint 
karo reikmenis, kurie turi 
būt pristatyti šalims ir tau
toms kovojančioms, kad su- 
kriušintų hitlerizmą...

“Turi būti numaskuota 
kiekviena tokia grupė bei 
asmuo ir turi būti vedama 
kova prieš tokią grupę bei 
asmenį, kurie stengiasi ar
dyt tautinę vienybę arba 
paskirstyt Amerikos žmo
nes, kandžiodami darbo 
unijas ar silpnindami jas, 
per skriaudas bei neigimus 
vienos tautybės prieš kitą, 
vienos religijos prieš kitą 
arba kurie bando paskirstyt
amerikiečius, skelbdami uŽ- 
gerinimą fašistų bei nusi
leidimus jiems.”

VOKIEČIAI, SAKO, UŽĖMĖ 
ROSTOVĄ, PIETINĖJE 

UKRAINOJE

Berlin. — Vokiečių ko
manda praneša, kad jie už
ėmę Rostovą prie Dono, 
prieplaukos ir pramonės 
miestą su puse miliono gy
ventojų, pietinėje Ukraino
je. Naciai vadina Rostovą 
vartais į Kaukazo žibalo 
šaltinius.

Vokiečiai teigia, kad jie 
nusigrūmę jau 15 mylių į 
rytus nuo Rostovo.

atMaskva^ — Sovietai 
griebė dalį ploto, kurį na
ciai buvo užėmę ties Kalini
nu, 95 mylios į šiaurių va
karus nuo Maskvos.
Volokolamsko srityje, Ma

skvos fronte naciai buvo 
užėmę tris kaimus. Sovietai 
kontr-atakomis atgavo du 
kaimus atgal.

(Buvo net pranešta, kad 
vokiečiai užėmę patį Volo- 
kolamską. Pranešimas kol 
kas nepatvirtintas.)

Vokiečiai šiek tiek laimė
jo ties Možaisku, Maskvos 
fronte.

ir-

a
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Tūkstančiai Italų Nubausta Ičia dabartinei Amerikos po-
Už Maistą litikai.

Suvažiavimas priėmė re
zoliucija, kur sveikina “mū
sų brolius kituose kraštuos** 

maisto ^wvo^an^us Hitlerį”
ir nutarė, kad “CIO va 1 dv-

Berlin. — Naciai sako, 
kad jie įsibriovę į šiaur-ry
tinius priemiesčius Tūlos, 
110 mylių į pietus nuo Mas
kvos.

Roma. — Rugsėjo mėne
sį buvo nubausta 6,592 Ita
lijos gyventojai už i_ 1___
šmugeliovimą, už jo krovi- . , A ,
mąsi ir branginimą. Fašis-I^a 
tų spauda dejuoja, kad mai-. 
sto klausimas darosi vis 
sunkesnis.

ORAS. — Šį pirmadienį 
šalčiau, dalinai apsiniaukę.

su demokratiniais uniiu ju
dėjimais visame pasaulyje.”
ŠALIES VIENYBĖS RE

ZOLIUCIJA
“Amerikai dabar gręsia

Zagrebe, Kroatijoj. —Na
ciai pakorė du kroatus, ku
rie mėtė bombas į auto-bu- 
są, vežusį vokiečių lakūnus.

Kuibišev, Sovietai, lapkr. 
21. — Raudonoji Armija 
atkariavo nuo vokiečių du 
punktus K rimo pusiausaly- 
je.

pa
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Nors anglų ofensyvas Libijoj ir nėra 
tiesioginė pagalba Sovietų Sąjungai, tai 
dar nėra anglų liaudies reikalaujamas 
Vakarų Frontas, bet jis vis vien turės 
reikšmės, jeigu anglai jį pilnai praves iki 
galo. Jeigu anglams pavyks sunaikinti 
nacių ir fašistų jėgas Libijoj, užimti ją 
arba nors Viduržemio Jūros pakraščius, 
tai jie galės padaryti didesnį spaudimą 
prieš fašistų Italiją ir dalį savo karo jė
gų permesti į kitus frontus.

Jeigu anglams gerai pavyktų šis ofen
syvas, tai jis galėtų paveikti į Turkiją. 
Jei pastaroji atsistotų kovoj prieš nacius 
ir fašistus, tai atsidarytų Balkanų fron
tas, kuris suardytų visus Hitlerio ir 
Mussolinio planus. Imant atydon anglų 
prisiruošimą, jiems pergalė galima.

C( _____________________________

ATSKAITAi Al K į BROW-
derio Išlaisvinimui

bų ‘žmonės naftą rado. 1928.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

‘‘Garsas” Klaidina Skaitytojus

‘‘Garsas” (No. 47) rašo: “Karo specia
listų apskaičiavimais, Sovietų Rusija 
turi daugiau tankų ir kitų ginklų, negu 
naciai.” Šį prasimanymą “Garsas” skel
bia jau ne pirmu kartu. Joki rimti karo 
specialistai tokio kvailo dalyko neskelbia.

Kiekvienas protaująs žmogus supras, 
kad Sovietų Sąjunga negalėjo ir negali 
pasigaminti daugiau tankų ar kitų karo 
pabūklų, kaip naciai, kurie yra pagrobę 
visos Europos tankus, ginklus ir indus
triją. Tik nacių pakalikas, kuris nori pa
kenkti Sovietų Sąjungai, o kartu Angli
jai ir Amerikai, įkalbinėja, būk Sovietai 
turi daugiau ginklų, kaip naciai. Kas 
tik buvo iš amerikiečių Sovietų Sąjun
goj, jų tarpe Harrimanas, R. Ingersoll’is 
ir kiti, pripažįsta tą tiesą, kad Sovietų 
kariuomenė puikiai kariauja, kad ji pri
versta pasitraukti tik todėl, kad dauge
lyje atsitikimų naciai turėjo šešis tan
kus prieš kiekvieną Sovietų tanką, o tas 
patsai ir orlaivyno klausime.

Kodėl gi “Garsas” skelbia tą netiesą? 
Todėl, kad jis nori pakenkti Sovietų Są
jungai, Anglijai ir Amerikai, kad jis nori 
įkalbėti, kad nereikia Amerikoj gaminti 
ginklus ir siųsti Sovietams, nes būk So
vietai jų ir taip daug turį,.,bet “iššaudę” 
generolus vis vien nieko 'nepadarys na
ciams. Šios taktikos laikosi visi nacių 
šalininkai. Jų tikslas kenkti gamybai ir 
ginklų pasiuntimui į Sovietų Sąjungą, 
kuri yra stipriausias ir atkakliausias na
cių priešas.

Panašios taktikos naciai ir jų šalinin
kai laikosi visais klausimais. Šių žodžių 
rašėjui teko pirkti metalinių dalykų. 
Krautuvės savininkas pasirodė vokietys 
— pro nacis. Jis tuojau pradėjo tiradą, 
kad viskas brangsta, o greitai ir pirkti 
nebus tų reikmenų Amerikos žmonėms, 
nes, girdi, “Rooseveltas viską atiduoda 
bolševikams, civilizacijos priešams.” Tuo
jau buvo aišku, kur link veda tokios 
kalbos. Tai nacių taktika* niekinti Roo- 
sevelto valdžią, kenkti Anglijos, Ameri
kos ir Sovietų bendrai veiklai prieš bar
barus nacius. Jie tą skelbia maisto bran
gumo reikale, jie siūlo “nesikišti į Euro
pos reikalus.” Tą patį mes randame 
“Garse” ir kitoj lietuvių spaudoj, kuri 
dažnai talpina tiesiai nacišką propagan-

Anglų Ofensyvas Libijoje
Anglijos aukštojoje komandoje pada

ryta pakeitimai. Tuojau po to prasidėjo 
anglų generalis ofensyvas prieš Italijos 
fašistus ir Vokietijos nacius Afrikoj — 
Libijoj. Iš pat pradžios anglams sekasi. 
Jie turėtų laimėti, nes per kelis mėnesius 
į Egipto anglų armiją plaukė iš Ameri
kos tankai, karo orlaiviai, ginklai ir 
amunicija.

Libija yra Italijos fašistų kolonija. Iš 
karo pradžios Mussolinio gaujos buvo 
įsibriovę į Egiptą, apie 100 mylių, ir grū
dosi lipikui Suezo Kanalo. Anglai, gavę 
padrūtinimų iš Amerikos, ne vien išgrū
do Mussolinio gaujas, virš 100,000 suėmė 
jų į nelaisvę, bet giliai buvo nužygiavę 
į Libiją, užėmę Derną ir net Bengazį. 
Bet Italijos fašistai gavo iš nacių padrū- 
tinimo ir anglus išvijo į Egiptą, o anglų 
dalį armijos apsupo Tobruko prieplau
koj, kuri ten išsilaikė nuo šių metų pra
džios.

Šis naujas anglų ofensyvas turi tiks
lą sunaikinti fašistų ir nacių karo jėgas 
Libijoj, užimti Libijos pakraštį, kuris su
teiktų anglų karo laivynui ir oylaivynui 
gerą progą veikti prieš Italiją, ypatingai

' i

Labai Apkultas Italijos Laivynas
Pirm karo pradžios Mussolinis labai 

didžiavosi savo “legionų armija,” orlai- 
vynu ir karo laivynu. Karas parodė, kad 
Italijos fašistai silpni. Anglų armija su
pliekė juos Ethiopijoj ir anglų karo lai
vynas kelis kartus skaudžiai sudaužė 
Italijos karo laivyną. Iki šiol Mussolinis 
dar nelaimėjo nei vieno jūrų mūšio prieš 
anglus Viduržemio Jūroj. O Italijos fa
šistams parankiau kariauti, nes jie turi 
daug bazių ir jiems gelbėja jų subma- 
rinai ir orlaiviai.

Pagal anglų davinius, jie nuskandino: 
1 italų šarvuotį, 6 kruizerius, 22 naikin
tojus, 33 submarinus ir daug pagelbinių 
karo laivų. Anglai kelis kartus sugadino 
veik visus Italijos šarvuočius ir kruize
rius. Taip, kad Italijos karo laivynas yra 
labai apsilpęs, apdaužytas ir daug nete
kęs komandos.

Greta karo laivų, Italijos fašistai daug 
neteko armijos transportų ir kitų laivų. 
Vien nuo birželio, 1941 metų, anglų da
viniais, jie paskandino 112 Italijos laivų, 
būtent: 8 didelius transportus, 32 preky
bos laivus, 30 armijos reikmenų laivus, 
5 karių transportus, 15 skūnerių, 9 tan
ke rius, ir 13 kitokių. Bendrai apie 300,- 
000 tonų.

Šie anglų pasisekimai Viduržemio Jū
roj jiems daug pagelbės supliekti nacius 
ir fašistus Libijoj, nes tatai trukdė fa
šistams reikmenų pristatymą.

Kas Bus iš Tų Derybų?
Jau antra savaitė Jungtinėse Valstijo

se derasi specialis Japonijos imperialistų 
atstovas Kurusu. Jis kelis kartus matė
si su prezidentu Rooseveltu ir valstijos 
sekretorium Hull. Visi jaučia, kad Japo
nijos imperialistai nori pasinaudoti pro
gą ir išsiderėti sau daugiau laisvių pa
vergimui kitų tautų Tolimuose Rytuose. 
Bet kaip tos derybos eina, tai kol kas 
yra tik spėliojimų.

Bendrai, reikia laukti, kad Roosevel- 
to valdžia padarys viską, kas galima, kad 
neleidus Japonijos imperialistams atsiek
ti jų tikslą. Amerika iš vienos pusės dės 
pastangų atitraukti Japoniją nuo Vokie
tijos ir Italijos fašistų, o iš kitos pastoti 
kelią Japonijos agresijoms.

Lietuviški Naciai Spaudos Bosai
Kai kurie lietuviški laikraščiai iš

spausdino tokią žinią iš Portugalijos:

“LISABONAS, Portugalija, lapkr. 17 
d. — Kaip iš kelių gautų “Į Laisvę” nu
merių matyti, jo leidėjų jau nebepasira- 
šįnėja Lietuvos Aktyvistų Frontas, kaip 
tai buvo tuojau po sukilimo prieš bolše
vikus.

“Leidėjas iš viso nepasirašinėja, taip 
pat nematyti redaktorių pavardžių. Ties 
antrašte “Į Laisvę” padėtas prierašas: 
Kauno dienraštis.

“Per visą puslapį skelbiama, kad 
“šiandien vienas puslapis dedamas vokie
čių kalba.”

“Šiauliuose leidžiama savaitraščio “Tė
vynė” leidėju paskutiniu motu pasiraši
nėja Lietuvių Nacionalistų Partija. “Tė
vynės” redaktorium naciai paskyrė žur
nalistą Simą Migliną.

“Mariampolėj leidžiamas laikraštis 
“Naujoji Gadynė” taip pat perėjo į lie
tuviškų nacių rankas.”

Aiškų, šitame pranešime nieko nau
jo nėra tiems, kurie dalykus supranta. 
Nes “Lietuvos Aktyvistų Frontas” buvo 
niekas daugiau, kaip lietuviškų nacįų 
frontas. Jie, kaip sakė jų vadas Virbic
kas, padėjo Vokietijos kariuomenei “bol
ševikus sumušti,” jie buvo surengę “su
kilimą.” Dabąr, kai Lietuvą valdo Ro- 
senbergas, Lohsė ir Rentelnas, joki ak

Iki šiol Lietuvių Piliečių 
Komitetas Išlaisvinimui E. 
Browderio yra gavęs aukų 
sekamai:

Įplaukos:
Surinkta Brooklyne rugs. 

26 d., 1941 $18.57.
J. Sharis, Girardville, Pa. 

$1.00.
LLD 28 kp., Waterbury, 

Conn. — $2.00.
LLD 28 kp., susirinkime 

surinkta — $3.00.
LLD 3 apskr., N. Haven, 

Conn., surinkta — $11.20.
LLD 40 kp. ir pavieniai, 

McKees Rocks, Pa.—$13.50.
LDS 19 kp., Elm Grove,

Athol,Joseph Daubaras, 
Mass. — $5.00.

LLD 20 kp., Binghamton,

Surinkta per A. Sherbi- 
nas, McKees Rocks — $1.75.

LLD 3 apskr., Hartford, 
Conn. — $10.00.

Eva Pildis, Philadelphia, 
Pa. — $1.00.

Cliffside, N. J., LLD 77 
kp. — $y)o.

Cambridge, Mass. LLD 8

kp. — $5.50.
LDS 17 kp., Wilmerding, 

Pa., per J. Piontką $5.00.
Įplaukos iš viso — $84.52.

Išlaidos:
Spal. 3, 1941 pirkta štam

pų, 500 po 3c. — $15.00.
Spal. 13 už konvertus ir 

laiškus — $14.53.
Spal. 26, už štampas, 8 po 

3c. — 24c.
Spal. 19, už štampas, 3 po 

3c. — 9c.
Išlaidos iš viso — $29.86.
Išlaidas atėmus iš įplau

kų, Komiteto ižde su lapkr. 
19, 1941, buvo $54.66.

Labai nuoširdžiai prašo
me organizacijų ir pavienių 
geros širdies žmonių, kurie 
dar nesate aukoję šiam tik
slui, prisidėti finansiškai 
prie mūsų pastangų atida
ryti Atlantos kalėjimo du
ris ir išlaisvinti Earl Brow- 
derį, tą žymiausių anti-fa- 
šistinių jėgų vadą Jungtinė
se Valstijose.

Liet. Piliečių Komitetas, 
Ižd. Elsie Gasiūniene,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

JUODASIS AUKSAS
Nafta — vienas pagrindi

nių milžiniškos komunizmo 
statybos plano įvykdymo 
veiksnių.

Su visų svarbiausių liau
dies ūkio sričių augimu, iš
augo ir tarybų naftos pra-
mone, kuri jau 1931 metais 
gamybos didumu užėmė an
trą vietą pasaulyje, užleis
dama primenybę tik Jungt. 
Valstijom. Tai buvo pasiek
ta per atkaklią garsių Ba
ku miesto naftininkų kovą. 
Tarybų Azerbaidžanas kas
met pateikia per 70% visos 
Sovietų krašte gaunamos 
naftos.

1920 metais gegužės mė
nesyje Baku ' naftos vers
mėse pradėjo kurtis naujas 
gyvenimas.

Tuo laiku niūriai atrodė 
naftos versmės. Baku dar
bininkai gavo sunkų paliki
mą: pusiau sudegusius, su
griautus bokštus, smėliu už
verstus naftos šulinius, su
žalotus, aprūdijusius įren
gimus.

Suvalstybinta naftos pra
monė negalėjo darbo išplės
ti seno, sugriauto ir sudė
vėto pramonės ūkio rėmuo
se. Medžiaginei — techni
nei naftos pramonės tieky- 
bai buvo reikalinga didelė
pagalba.

Šią paramą bakiečiams 
teikė Leninas ir Stalinas. V. 
I. Leninas ypatingą dėmesį 
kreipė naftininkų reikalam. 
Jis giiiai suprasdamas da
lyko esmę stato techninės 
pagalbos klausimą:

“Reikia sustiprinti dėme
sį ir rūpestį Baku.

Prašau įtraukt į STO pro
gramą sistematingas Baku 
pagalbos priemones su už
sienių užpirkimų panaudo
jimu. Reikia nuolatos ste
bėti tai, kas daroma Baku 
ir kuo mes jam padedam” 
(Lenino raštų rinkinys, XX 
t., 229 pusi.). Toks buvo ge
nialiojo Lenino nusistaty
mas. 1920 metų rudenį į 
Baku atvyko draugas Sta
linas bakiečių organizaci
jai pagalbą suteikti. Jis ba
kiečiams iškėlė naftos pra
monės techninio pertvarky
mo ir naujausių darbo me
todų įvedimo planą.

Prieš revoliuciją visas 
naftos gavimas Baku rajo
ne buvo sutelktas šešiose 
vietose. Per dvidešimt ta
rybų valdžios metų, per 
staliniškų penkmečių laiką, 
rasta ir į darbą įvesta 20 
naujų naftinių plotų.

Bakiečių kova dėl kiek
vieno naujo naftinio ploto,

herojiškų;. žygių ik> laimėj i-„ko j p,\ beį.jgS/,nerąįĮp.j|feflfey- 
mų. .1*“?

Štai garsioji Iljičo įlanka, metais Kara-ČUchure Jreng- 
Ji yra pirmas stambus naf- tas šulinys Nr. 2 ištryško 
tinis plotas, įkurtas tarybų fontanu, duodamas apie 700 
valdžios metais. Baku naf-'tonų lengvosios naftos per 
tininkai, Kirovo vadovauja-'parą. Tokia buvo naujos 
mi, 1922-23 metais atkaria-.'naftos ploto pradžia. Per 

-'dešimtį metų čia buvo ras- 
pylė įlankos dalį žemėmis ir ta apie dešimt naftos hori- 
tuo būdu padarytame ,plo- zontų, įkurtas stiprus naf- 
te pradėjo naftos tiekybos tos ir dujų gavimo trestas 
darbus.

Iljičo įlanka vadinama
Baku naftinio rajono “Auk- naftininkų darbas, ėjęs S. 
siniu dugnu.” Čia ypač tur-'M. Kirovo ir Sergo Ordžo- 
tingi šuliniai. Per paskuti- nikidzės vadovybėje, grąži- 
niuosius dvejus metus įlan-'no Azerbaidžano naftos 
koje atrastas naujas naftos'pramonę į pilną gyvenimą, 
horizontas. Jis yra 2,000 
metrų gilumoje.

vo iš juros didelį plotą, už

—“Kaganovičneft” trestas.
Nenuilstamas b a k iečių

Naftos pramonės rekon- 
Šio hori- strukcija ir atstatymas vy- 

zonto šuliniai pradėti nau- ko atkaklioje kovoje su vi- 
doti. Jie fontanu švirkščia1 
per parą išmesdami 3,000—žuaziniais 
4,000 tonų grynos naftos.

Pastaruoju metu Iljičo į-1 tuotojais. Ypatingai didelių 
lankoje kuriamas jūrinis laimėjimų 
naftos gavimas. Bokštus 
stato jūroje ant polių. To
kių bokštų eilė jau teikia 
naftą iš jūros dugno.

Nuostabi Kara-Čuchuro 
(Juodojo slėnio) istorija. 
Čia kapitalistai naftos jieš-

sais liaudies priešais, bur- 
nacionalistais ir 
technikos šabo-naujosios

bakiečiai nafti
ninkai pasiekė per staliniš- 
kuosius penkmečius.

Tarybiniu ordenu apdo
vanotas Azerbaidžanas yra 
Tarybų Sąjungos pagrindi
nė naftos bazė.

T.

<

Važinėjant Po Michiganą
diįcai padeda naciams, truk
dydami veikimą prieš hitleriz- 
mą ir kenkdami vienyti lietu
vius rėmimui prezidento Roo
se velto Nacionalės Vienybės 
program© pravedimui.

f

nacių 
prieš

Antanas Daukša, pasižymė
jęs sportininkas (būdanlas Mi
chigan Universitete), sūnus ži
nomų veikėjų Daukšų, apsive
dė su p-le Gudeliauskaite, iš 
Collinsville, Ill.

Abudu jaunavedžiu jau ge
ras laikas pažįstu. Buvo sma
gu juos sutikti.

Geros kloties.

Grand Rapids, Mich.—Lap
kričio 9 čia turėjome LLD 66 
k p. mitingą. Turėjome tenkin
tis mažąja sale, tai žmonių 
prisikimšo kiek tik tilpo.

Aš padariau pranešimą apie 
karą, tarptautinę situaciją ir 
apibudinau pačius svarbiau
sius mūsų uždavinius dabar, 
būtent, jungti lietuvius rėmi
mui prez. Roosevelto užsienio 
politikos ir Vienybės Progra- 
mo pravedimui. k

Lietuvių tarpe yra 
talkininkų, tai reikia 
juos kovot.

Baigus* pranešimą buvo eilė 
klausimų. Taipgi rinkta au
kos lėšų padengimui ir para
mai “Vilnies”. Surinkta 
$12.09. St. Vilkūnas pirmiau 
paaukojo “Vilniai” dolerį (ir 
SSSR rėmimui dolerį), o F. 
Draugelis paaukojo “Vilniai” 
$5. Viso tad susidarė $18.09. 
Lėšom paimta 82 centai, tai li
ko $17.27.

Mitingas pavyko.
Buvo reengta prakalbos, 

bet Sūnų-Dukterų Draugijos 
pirmininkas nedavė svetainės.
Pats jis nepriešingas, bet bi- aukštybėse nenoimali pa- 
jąs skundikų.

Tie skundikai seka chicagiš- 
kius Hitlerio talkininkus. Vie
tos valdžiai jie dedasi dide
liais patriotais, bet kas sten
giasi trukdyti mūsų veikimui, 
juk padeda naciams.

Reikėtų Sūnų-Dukterų Drau
gijai priimti rezoliuciją pa
smerkiančią skundikus ir pa
siusti atatinkamom valdžios

Michigane jau yra nemažai 
sniego. Važiuojant iš Chicagos 
vietomis matėsi nejaukus vaiz
das. Medžių lapai žali, žolė 
dar vis žalia, o sniego jau 
nemažai.

Atrodo, kad medžiai ir au
gmens buvo pasirengę ilgam 
rudeniui, bet žiema atėjo 
greit, žali lapai maišosi su 
sniegu.

Vienas mano sankeleivių pa
filosofavo : “Kaip ant žemės,

dėtis.”
Juo toliau į šiaurę, tai dau

giau sniego ir netaip drėgna.

miestas 
didokas,

Muskegan. — Šis 
gan industrinis ir 
apie 80,000 gyventojų.

Lietuvių čia, sakoma, yra 
apie 70 šeimų, bet išsimėtę po 
visą miestą it niekada daug 
jų nesueina.

i

<►

del jo išnaudojimo, kupina įstaigom, parodyti, kad skun-

Bendras vaizdas iš CIO suvažiavimo Detroite; jis įvyko pereitą savaitę.

tyvistai jiems nereikalingi. Jiems dabar 
reikalingi toki šunyčiai, kurie laižytų 
jiems kojas. O tokiais šunyčiais ir yra; 
lietuviški naciai, su savo partija, — “Lie
tuvos Naci j Analistų Partija.” Viską, ką

įsako galvažudžiai Rpsenbergas, Lohsė 
ir Rentelnas, lietuviški naciai šventai 
pildo. Todėl jiems ir pavesta valdyti 
laikraščiai ir viskas.

’ Bet ar ilgam?!

Mitingas čia nesušaukta. 
Vieni dirba naktimis, kiti die
nomis, tai nebuvo galima.

Aplankiau “Vilnies” skaity
tojus. P. Juškio neradau, nes 
dirbo. Pirmiausia susiradau 
Salotus. Su jais gerai pasikal
bėjome. Jiedu buvę mainose.

Pirmus lietuvius sutikau, 
kurie yra gyvenę Harlan aps
krityje, Kentucky valstijoj, 
kur dažnai įvyksta pasišaudy
mai. Jiedu pasakojo gan įdo
mių dalykų apie Harlaną.

Saloticnė yra mano kaimin- 
ka iš Lietuvos. Ji paeina iš 
Jezno miestelio.

Mudu su Salotu nuėjova pas 
Jankauskus. Jie turi sūnų, ku
ris kalba ir rusiškai ir lietu
viškai. Jie turi gražų namą.

Jankauskienė su sūnum at
vyko iš Lietuvos jau po karui. 
Ji mačius daug vargo laike 
karo. Berniuką atsivežė dar 

j vos 10 metų. Dabar jis jau 
diktas vyras.

Jankauskas myli skaityti, 
nors sunkiai dirba. Su juo ma
lonu kalbėtis.

Jankauskai atsinaujino “Vil
nį.”

Paskui nuėjome pas Kau
pus, senus vilniečius. Pats 
Kaupas dirba naktimis. Rado-

(Tąsa 5-me pusi.)
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Pirmadienis, Lapkr. 24, 1941 LAISVfi

Lapkričio 28 d. sueis 121 
metai, kai gimė Fridrichas 
Engelsas — genialiausias 
mintytojas ir revoliucionie
rius, didysis Markso drau
gas ir bendradarbis, vienas 
iš mokslinio komunizmo kū
rėjų, to mokslo, kuris, pui
kiu drg. Stalino apibūdini
mu, yra pagrindinių darbi
ninkų klasės interesų moks
linė išraiška.

“Didžiausias pasauliniai 
istorinis Markso ir Engelso 
nuopelnas, — pasak Lenino, 
— yra tas, kad jie moksli
niu analizu įrodė neišven
giamą kapitalizmo žlugimą 
ir jo perėjimą į komunizmą, 
kuriame žmogus nebus dau
giau žmogaus išnaudoja
mas.

Kitas didžiulis Markso ir 
Engelso nuopelnas tas, kad 
jie nurodė visų kraštų pro
letarams jų vaidmenį, jų 
uždavinį bei pašaukimą: 
pirmiems sukilti revoliuci
nei kovai prieš kapitalą, su-
telkti šioje kovoje aplink 
save visus darbininkus ir 
eksploatuojamuosius.”

Galingosios Markso ir 
Engelso idėjos vėliau buvo 
išplėstos ir patvirtintos ge
nialiais bolševizmo kūrėjų 
Lenino ir Stalino darbais, o 
taip pat milijonų Didžiosios 
Tarybų Sąjungos darbinin
kų, valstiečių ir inteligen
tijos socialistiniu darbu.

# *
Fridrichas Engelsas gimė 

1820 metų lapkričio 28 d. 
Barmene, Reino krašte, ne
toli Trijero — Markso gim
tinės. Reino provincija an
ais laikais buvo pirmaujan
ti kapitalistiniu požiūriu 
Vokietijos sritis.

Engelso tėvas — teksti
lės fabrikantas — buvo at
kaklus konservatorius, veid
mainiškai religingas, des
potiško būdo žmogus. En
gelso motina Elzė van 
Haar, filologo! duktė iš Ha- 
mmo, atvirkščiai, buvo link
smo būtfĮo į jumorą linkusi 
moteris.

1837 metais Engelsas, tė
vui pageidaujant, buvo pri
verstas apleisti gimnazijos 
suolą ir stoti kontoristu į 
stambią eksportinę firmą 
Bremene. Čia laisvu nuo 
darbo laiku jaunasis Engel
sas uoliai imasi mokslo, gi
lindamas savo politinį bei 
mokslinį išsilavinimą ir vis 
plačiau pažindamas amžiais 
krautus pasaulinės kultūros 
lobvnus.

“Tais laikais vokiečių fi
losofijoje vyravo Hėgelio 
mokslas, ir Engelsas tapo 
jo pasekėju,” — rašė Leni
nas. — Hėgelio veikalai pa
darė Engelsui didžiulį, neiš
dildomą įspūdį. Tačiau, su
sižavėjęs Hėgelio filosofija, 
Engelsas sugebėjo pastebėti 
ir jos silpnąsias, neigiamas 
savybes. “Aklu Hėgelio se
kėju aš, žinoma, nebūsiu,” 
— rašo Engelsas, nurodv- 
damas, kad gyva, tikroji fi
losofija reikalai!ia nustaty
ti ryšį tarp mokslo ir gy
venimo, tarp filosofijos ir 
gyvenamojo momento ten
dencijų, kad filosofijai ir 
politinei praktikai reikalin
gas “tarpusavio persiėmi- 
mas.” O kaip tik šio rvšio 
tarp filosofijos ir politinės 
praktikos Hegeliui ir trū
ko.

Siekęs gyvos politinės 
veiklos, Engelsas labai do
misi, radikaliai literatūri- 
niai-politinei krypčiai “Das 
Junge Deutschland” (Jau
noji Vokietija) priklausan
čių, publicistų, rašytojų bei

Fridrichas Engelsas
Rašo A. NIKOLAJEVĄ — L. JAKOBSON

Fridrichas Engelsas ilw
poetų, kaip Liudviko Ber- 
nės, Henriko Heinės, gar
sios dramos “Uriel Acosta” 
autoriaus Karolio Gutzkovo 
ir kt. kūriniais. Engelsas 
tampa revoliuciniu demo
kratu. Viename laiške savo 
draugui Greberiui Engelsas 
labai neigiamai pasisako 
apie Prūsijos karalių Frid
richą - Vilhelmą III. “O, aš 
tau galėčiau papasakoti 
daug įdomių dalykų apie 
valdovų meilę savo valdi
niams. Aš laukiu ko nors 
gero tik iš to valdovo, ap
link kurio galvą skamba 
liaudies antausiai ir rūmuo
se revoliucijos išdaužyti 
langai.”

Nuo 1841 metų rudens 
Engelsas atlikinėjo garinę 
prievolę viename artilerijos 
pulke Berlyne. Su dideliu 
atsidėjimu Engelsas studi
juoja karo meną, iš dalies 
artileriją, ir tampa bombar- 
dieriu. Tuo pačiu metu En
gelsas, kaip laisvas klausy
tojas, lanko Berlyno univer
sitetą. Čia jis suartėja su 
pažangiųjų studentų ir jau
nųjų mokslininkų — kairių
jų hegeliečių kuopele: bro
liais Bruno ir Edgaru 
Baueriais, Maksu štyrne- 
riu, Keppenu ir kitais. Vie
nu šios kuopelės vadovų bu
vo Marksas, prieš Engelsui 
atvykstant apleidęs Berly
ną. Kuopelės dalyviai entu
ziastingai pasakojo Engel
sui apie Markso protingu
mą ir nepaprastus jo gabu
mus. Ir ypatingo studento 
iš Tryro — Karolio Markso 
— paveikslas giliai įsmigo 
Engelso širdin.

1842 metų rudenį atlikęs 
karo tarnybą, Engelsas tė
vo buvo pasiųstas į Angliją 
dirbti stambioje tekstilės į- 
monėje Mančesteryje. Kaip 
tik kapitalistinėje Anglijoje 
Engelsas aiškiai suprato, 
kad dirbančiųjų masių var
gų pagrindinė priežastis 
glūdi tame, kad gamybinės 
priemonės sudaro privačią 
kapitalistų nuosavybę. Su 
ypatingu atsidėjimu Engel
sas tiria Anglijos darbinin
kų gyvenimą ir buitj, ak
tingai dalyvaudamas čartis- 
tų judėjime. Giliai domėda
masis Anglijos darbininkų 
gyvenimu ir jų darbo sąly
gomis, Engelsas smulkiai 
išstudijuoja anglų politinės 
e k o n omijos klasikus — 
Adomą Smitą ir Dovydą 
Rikardą. Anglijoje Engel
sas parašo savo pirmąjį 
stambų veikalą “Kritiškos 
pastabos politinės ekonomi
jos klausimais”, kuris, anot

Markso, buvo “genialus 
ekonomijos mokslo škicas.”

Jau savo pirmuosiuose 
veikaluose Engelsas apibū
dina proletariatą, kaip ga
lingą jėgą, skirtą sociali
nei revoliucijai įgyvendinti. 
1845 metais pasirodė puiki 
Engelso knyga “Darbinin
kų klasės padėtis Anglijo
je.” Šiame veikale Engelsas 
pirmą kartą išreiškė mintį, 
kad proletariatas principi
niai skiriasi nuo visų anks
čiau priespaudoje buvusių 
klasių, nes jo gyvenimo ap
linka sudaro sąlygas pro
letariatui susiburti ir lai
mėti kovą su kapitalizmu.

“Ir prieš Engelsą labai 
daug kas vaizdavo proleta
riato kančias ir nurodinėjo 
reikalą jam padėti, — rašė 
Leninas. —Engelsas pirmas 
pareiškė, kad proletariatas 
ne tik kenčianti klasė, kad 
kaip tik nelemta ekonominė 
padėtis, kurioje yra prole
tariatas, nesulaikomai stu
mia ji pirmyn ir verčia ko
voti dėl savo galutinio išsi
laisvinimo.”

1844 metų rugpjūčio 
mėn., grįždamas iš Anglijos 
į Vokietiją, Engelsas užsu
ko i Paryžių ir ten susitiko 
su Karoliu Marksu. (Elngel- 
sas su Marksu susipažino 
anksčiau, 1842 metų lapkri
čio mėn., Kiolne, laikraščio 
“Rheinische Zeitung” re
dakcijoje) . R e ikšmingas, 
dešimtį dienų trukęs, Mark
so ir Engelso susitikimas 
Paryžiuje davė pradžią ko
vos sąjungai, didžiajam 
dviejų genialiųjų minty to jų 
ir revoliucionierių bendra
darbiavimui.

Tuo metu Marksas ir En
gelsas jau buvo komunistai. 
Jie sugebėjo pervertinti ir 
pakeisti savo filosofines pa
žiūras, pereidami nuo kai
raus Hėgelio idealizmo į 
dialektinį materializmą. Jie 
taipjau pakeitė ir savo po
litines pažiūras, pereidami 
iš revoliucinio demokratiz
mo i komunizmą.

Pirmajame bendrame sa
vo veikalč “Šventoji šeimy
na,” parašytame 1844 me
tais, Marksas ir Engelsas 
stojo prieš buvusius savo 
vienminčius filosofus, kai
riuosius hegeliečius, kurie 
stengėsi nutolti nuo politi
kos ir pereiti į gryno filoso
favimo sferą, atsiriboti nuo 
“tamsios masės,” “minios.”

Kitame savo darbe — 
“Vokiečių ideologija” — 
Marksas ir Engelsas kriti
kuoja vadinamą “tikrąjį so
cializmą,” kurio atstovai 

tikrai revoliucinį proletaria
to išstojimą pakeitė senti
mentaliai svajoto j iškaiš pa
mokslais apie visuotinę mei
lę ir broliškumą, parodyda
mi, anot Engelso “purslotą 
■bejėgiškumą.” Marksas ir 
Engelsas stoja prieš pasy
viai stebėtoj išką Feuerba- 
cho materializmą, pažymė
dami, kad filosofai tik įvai
riais būdais aiškino apie pa
saulį, tuo tarpu kai kalba 
eina apie jo pakeitimą. Ge
nialiame Markso - Engelso 
veikale “Vokieč. ideologija” 
pateikti pagrindiniai komu
nistinės revoliucijos teori
jos bruožai.

Marksas ir Engelsas, bū
dami trijų svarbiausiųjų 
XIX-jo šimtmečio idėjinių 
srovių — klasiškos vokiečių 
filosofijos (Hėgelis, Feuer- 
bachas), klasiškos anglų po
litines ekonomijos (Smitas, 
Rikardo) ir prancūzų uto
pinio socializmo — tęsėjais 
ir užbaigėjais, sukūrė savo 
genialiąją mokslinio komu
nizmo teoriją.

Markso ir Engelso laukė 
pasauliniai istorinės reikš
mės uždavinys — sujungti 
mokslinį socializmą su re
voliuciniu proletariato ju
dėjimu. 1846 metais jie įs
teigia Briuselyje “Komunis
tinį ryšio komitetą” — spe
cialų organizaciniai politinį 
centrą, kurio paskirtis buvo 
nustatyti ryšius tarp revo
liucinių darbininkų grupių, 
išsklaidytų po Vokietiją, 
Angliją, Prancūziją ir kitus 
kraštus. Kitas didžiulės 
reikšmės uždavinys buvo 
kovoti su įvairiomis sekto
mis, smulkiai buržuazinė
mis srovėmis darbininkų 
judėjime, su veitlinginizmu, 
prudonizmu, “tikruoju so
cializmu” ir t.t.

Tais pačiais metais En
gelsas dalyvauja vokiečių 
darbininkų - emigrantų su
sirinkimuose Paryžiuje. Čia 
jis iškelia tris pagrindinius 
komunistų uždavinius: “1. 
Proletariato interesų gyni
mas prieš buržuazijos inte
resus; 2. Siekimas panai
kinti privačią nuosavybę, 
padarant ją visuomeniniu 
turtu; 3. Pripažinimas, kad 
šiems tikslams įgyvendinti 
nėra jokios kitos priemo
nės, kaip tik • prievarta — 
revoliucija.”

(Bus daugiau)

Mirtis už Narystę Komu
nistų Partijoj

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų teismas nusmerkė 
mirtin du Prilepo gyvento
jus už priklausymą Komu
nistų Partijai.

Makvos jaunuoliai, užsilipę ant pastatų stogų, su 
ugnies gesinimo priemonėmis saugo pastatus nuo 
vokiečių bomberių.

WORCESTER. MASS.
Daugiau Auku Medikalei 

Sovietu Pagelbai
Lapkričio 6 d. atsibuvo ban- 

kietas, surengtas drg. Frances 
Skeltienės gimtadienio dienos 
paminėjimui.

Tur būt todėl, kad draugė 
Skeltienė yra rėmėja progre- 
syvio lietuvių judėjimo, tai į 
jos pagerbimo bankietą susi
rinko didelis būrys draugių ir 
draugų.

Svečiams besilinksminant, 
draugei M. Petkūnienei prisi
minus apie didvyriškas Raudo
nosios Armijos kovas su pa
saulio priešu hitlerizmu ir pa
prašius kiek kas išgali paau
koti Raudonosios Armijos me
dikalei pagelbai, tapo surink
ta aukų $20.25.

Aukojo šios ypatos:
A. Raulušaitienė $5. Po $1: 

M. Sukaskienė, M. Petkūnie- 
nė, P. Petrauskienė, 13. že-

Aukos Pagalbai So
vietų Sąjungos

Aukos plaukia, plaukia 
visu smarkumu. Tas yra 
puikus dalykas, kad mūsų 
lietuviai atjaučia kovojan
čius karžygius Sovietų Są
jungoj.

Sekami prisiuntė blanko- 
mis aukų. Tie, kurie davė 
mažiau $5.00, tai vardų čia 
neskelbsime, bus pažymėta 
tiktai Iždininkės raporte, 
kuris telpa sykį į mėnesį. 
Prašome pasiskaityti:

P. Šlekaitis, Scranton, 
Pa., prisiuntė $12.00; Jonas 
Lastauskas Camden, N. J. 
$26.00.

H. Žukienė, Binghamton, 
prisiuntė blanką su $25.20, 
stambesnės aukos buvo nuo 
J. /Skrebe, $5.00; Sovietų 
Pritarėja, $5.00 ir H. Žu-
kienė, $5.00.

Iš Coleman,
Algirdą „Grinkų, gavome 
$43.00."

Helen Gulbin, Forest Ci
ty, Pa., $8.00.

K. Plečenis ir J. Dundulis 
po $5.00, Toledo, Ohio.

Julius Stupur, Portland, 
Oregon, prisiuntė $32.25. 
Stambesnės aukos buvo nuo
S. žukienė ir Tom George, 
po $5.00.

Mary švegždienė, Easton, 
Pa., prisiuntė $33.00. Stam
besnės aukos buvo nuo An
toinette Kaulinis ir Vladas 
Unikas, po $5.00.

Lucy Rauduvė, W. Pitts
ton, Pa., prisiuntė $48.40.

S. Brusokas, Brooklyn, 
N. Y., prisiuntė $5.75.

Anna Shalton, Mary Al- 
ben, Johnston City, III., pri
siuntė $18.00.

LDS 167 kp., per P. Ma
linauską, E. Rochester, N. 
Y., $5.00.

V. Smalstienė, Detroit, 
Mich., prisiuntė $13.00, 
stambesnės aukos nuo A. 
Kvedaravičienė ir Wm. Mi
lus,m po $5.00.

Petras Bokas, Waterbu
ry, Conn., $9.00.

K. Bagdonas, So. Bend., 
Ind., prisiuntė $20.00. ALD
LD 35 kp., $10.00.

A. Žemaitis, Baltimore, 
Md.; $16.25. Stambesnės au
kos nuo J. Ola $10.00 ir J. 
Stanys, $5.00.

John Rūbas, Middlefield, 
Ohio, prisiuntė nuo lietuvių- 
ūkininkų $32.00. ALDLD 51 
kuopa aukavo $25.00.

S. Kirslis — J. Kalvelis, 
B ridge water, Mass., $52.00. 
Stambesnės aukos nuo: AL
DLD 71 kp., K. Peslis, J.

Kalvelis, S. Kirslis. Visi po 
$5.00.

S. Paulenka, iš I>owell, 
Mass, p r i s i untė $26.50. 
Stambesnes aukos nuo: J. ir 
U. Daugirdai, $7.00 ir F.
Kaladinskas, $6.00.

Per Ohio Lietuvių Vieny
bės Konferenciją, spalių 10 
d., $61.36. Stambesnės au
kos nuo ALDLD 190 kp., 
$26.36; ALDLD 22 kp., $5.- 
00 ir P. Boika, $5.00.

A. Balčiūnas, Montreal, 
Canada, $5.00.

A. Burt, Raymond, Wash, 
prisiuntė $9.00. Nuo LDS 
36 kp., $5.00.

Pr. Jočionis, Dearborn, 
Mich., $5.00.

LDS 66 kp., Hudson, 
Mass., $10.00.

Ona Daukšienė, Grand
Canada, per,Rapids, Mich., $50.00. Stam-

besnės aukos nuo Mr. & 
Mrs. T. Karnavich; Ant. 
Apacenka, Mr. & Mrs. S. 
Korsikas, Mr. & Mrs. A. 
Daukša ir ALDLD 66 kp. 
po $5.00.

John Stanevich iš Sum- 
merlee, West Va., $21.82. 
Stambesnės aukos nuo LDS 
149 kp., $10.00 ir Peter 
Frayer, $5.00.

K. B. Karosienė, Oak
land, Calif., $40.00. Stam
besnės aukos nuo ALDLD 
198 kp., $24.00 ir po $5.00 
nuo J. K. Chaplik, J. ir K. 
Jankauskai; J. ir K. Karo
sai.

Per “Vilnį,” Chicago, TU., 
du čekiai, vienas už $93.00, 
kitas už $53.00. Viso $146.

Nuo J. Cedronas, Brook
lyn. N. Y;, $10.35.

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Pašalpinė Draugija, G r. 
Rapids, Mich., $25.00.

Per M. Wallev, Ft. Lau
derdale. Fla., $25.00.

Per J. Kazlauskas, Hart
ford. Conn., $42.68.

LDS 168 kp., Kearny, N. 
J., $5.00.

Ona ir Jonas Galminai, 
Dearborn, Mich.. $10.00.

Liet. Am. Piliečių Kliu- 
bas, Gardner, Mass., $20.00.

Am. Liet. Moterų Kliu- 
bas. Cleveland. Ohio. $50.00.

PMS, 4-tas Apskritys per 
P. Boka, Waterbury, Conn., 
$27.72. '

Per J. Smith, Philadel
phia, Pa., gauta sekamai: 
Phila. Organizacijos $100; 
per prakalbas $119.84 ir A- 
LDLD 6-tas Apskritys $25. 
Viso $244.84. Puiku!

Širdingai tariame ačiū.
Smulkesnės aukos tilps iž
dininkės raporte.

Lietuvių Kom. Pagalbai 
Sovietų Sąjungos, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

_____________ Trečias puslapis

meikienė, A. Valatkienė, M. 
Šiupenienė, F. Skeltienė, J. 
Skeltis, J. Karsokienė, D. Mi- 
čiulienė ir E. čeponienė.

Po 50c.: M. Kižienė, B. 
Garbus, B. Valančauskienė, 
M. Mazurkienė, U. Tumanie- 
nė, A. Pilkauskas, E. Trasikie- 
nė ir J. Gustaitis. P. Bacevi
čius aukojo 25c.

Pinigai priduoti vietinio sky
riaus komiteto nariui A. Pil
kauskui.

Visiems aukotojams širdin
gai ačiū.

Bankieto rengėjos:
M. Petkūnienč
T. Norvaišienė.

IIII ore, Md.
Kas Dedasi Mūsų Mieste
Lapkričio 13 d. miesto ma

joro II. W. Jacksono suorga
nizuotas komitetas “Kovai už 
Liuosybę” surengė masinį susi
rinkimą didžiausiam miesto 
Lyric teatre, šiame susirinki
me dalyvavo daug miesto val
dininkų su majoru IL W. Jack, 
šonu pryšakyj, buvo daug žy
mių kalbėtojų iš kitų valstijų, 
kaip tai, lakūno Ch. Lind- 
bergho pusbrolis adv. A. F. 
Lindbergh iš Texas valstijos. 
Jis kalbėjo gana gerai, pa
smerkė savo pusbrolio Ch. 
Lindbergho žalingą politiką 
šios šalies reikalams ir nusta
tytai politikai. Adv. Lind
bergh as pagyrė karžygišką 
Raudonosios Armijos kovą su 
visos Europos gengsteriais na
ciais.

Kitas geras kalbėtojas buvo 
buvęs kongresmanas Maury 
Maverick, iš Texas valstijos. 
Jis pasakė, kad mes turime 
atiduoti pagarbą karžygiškai 
Raudonajai Armijai. Tai iš
šaukė didžiausių aplodismen
tų.

Aš šičia nenoriu minėti tam 
tikrų nuotikių šio susirinkimo, 
bet galima pažymėti, kad ne 
tik iš patyrimų šio susirinkimo, 
bet ir iš daugelio kitų paty
rimų, fašizmo kukšdėjimo pro
paganda yra gana stipri, ši 
propaganda yra visokio pobū
džio — anti-semitinė, rasinė, 
ir prieš ateivius. Lietuviškų fa
šistų propaganda turi tą patį 
pobūdį. Beveikiant tenka susi
durti su žmonėmis, kurie ne
skaito kitokios spaudos, kaip 
lietuvių fašistų spaudą. Jų bur
nojimas prieš žydus, prieš So
vietų Sąjungą ir t.t. neturi ri
bų. Fašistų tikslas: nesvarbu 
kokiu būdu, bile tik sudemora- 
lizavus daugiau žmonių ir pa
kenkus šios šalies valdžiai.

Šičia reikia pažymėti dviejų 
aukštesnių mokyklų (High 
School) senas kovas, kurios 
turi politinio pobūdžio. Poly 
mokykla, kurioj priguli dau
giausiai “amerikonų” ir vo
kiečių vaikai, o Miesto (City 
High School) mokinasi dau
giausia žydų tautos ir ateiviai 
vaikai. Per ilgas metų eiles 
tarpe šių mokyklų studentų ei
na “football” rungtynės. Poly 
mokyklos studentai visada 
pralaimi rungtynes. Lapkričio 
15 d. įvyko rungtynės, Poly 
pralaimėjo 18-0. Lapkričio 14 
dieną, prieš footballo rungty
nes Poly studentai, 1,500 jų, 
užpuolė City mokyklą. Išdau
žė langus, duris ir visą bildin- 
gą su akmenimis apdaužė. 
Footballo rungtynių darže su
daužė rungtynių prietaisus. 
Pašaukus policiją, areštavus 
padaužų vadus, kiti studentai 
apdaužė policiją su akmeni
mis. Uždarius triukšmadarių 
vadus Į belangę, subėgę vaikų 
tėvai prie policijos stoties rė
kavo ir reikalavo paliuosuoti 
jų “nekaltus” vaikus.

Labai aiškiai galima maty
ti, kad fašistų propaganda vei
kia gana lanksčiai prieš žydus 
ir ateivius. Jeigu vaikų tėvai 
reikalavo policijos paliuosuo
ti savo “nekaltus” vaikus, tai 
žinoma, kad tėvai gana daug 
prisidėjo prie suorganizavimo 
šio padaužiško užpuolimo.

Dabar kyla klausimas, ko
dėl City mokyklos studentai 
visada taip labai sumuša foot
ballo rungtynėse tuos “ameri
konus” iš Poly mokyklos? Man

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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(Tąsa)
Bet kas įstabiausia — jį niekaip nega

lima būtų pavadinti plepiu. Visa, ką jis 
kalbėjo, visuomet buvo įdomu ir protin
ga. Per du kelionės mėnesius jis nė karto 
nepasikartojo. Jis turėjo tikslių žinių 
veik visose gyvenimo srityse. Būdamas 
inžinierius, jis neseniai pasitraukė j poil
sį ir gyveno iš mažo kapitalo, teikusio 
jam kuklias pragyvenimo lėšas ir nepri
klausomumą, kurį jis labai vertino ir be 
kurio jis, matyti, negalėtų gyventi nė va
landėlės.

— Tik atsitiktinai aš nepasidariau ka
pitalistu, — kažkaip tarė mums misteris 
Adamsas. — Ne, ne, ne, tai visai rimtai. 
Jums tat bus įdomu išgirsti. Savo laiku 
aš svajojau pasidaryti turtingu žmogu
mi. Aš uždirbdavau daug pinigų ir nuta
riau save taip apsidrausti, kad artėjant 
penkiasdešimt metų iš draudimo bend
rovių gaučiau stambias sumas. Yra tokia 
draudimo rūšis. Reikėjo mokėti milžiniš
kus įnašus, bet sutikau tai daryti, norė
damas senatvėje pasidaryti turtingu 
žmogum. Aš pasirinkau (dvi garbingiau
sias pasaulyje draudimo bendroves —Pe
terburgo bendrovę “Rusija” ir vieną do
riausią vokiečių bendrovę Miunchene. 
Serai! Aš maniau, kad net visas pasaulis 
galėtų eiti velniop, o Vokietijoje ir Rusi
joje nieko neatsitiks. Taip, taip, taip, 
misteriai, jų tvirtumas nekeldavo jokių 
abejonių. Bet štai devyni šimtai septy
nioliktais metais pas jus įvyko revoliu
cija ir draudimo bendrovė “Rusija” nus
tojo gyvavus. Tuomet visas savo viltis 
aš perkėliau į Vokietiją. Devyni šimtai 
dvidešimt antrais metais man suėjo ly
giai penkiasdešimt metų. Aš turėjau 
gauti keturis šimtus tūkstančių markių. 
Serai! Tai labai dideli, milžiniški pinigai. 
It devyni šimtai dvidešimt antrais me
tais iš Miuncheno draudimo bendrovės 
aš gavau tokį laišką: “Labai gerbiamas 
Herr Adamsai, mūsų bendrovė sveikina 
jus sulaukus penkiasdešimt metų am
žiaus ir prideda keturių šimtų tūkstan
čių markių čekį”. Tai buvo doriausioj! 
pasaulyje draudimo bendrovė. No, no, 
no, serai! Paklausykite! Tai' labai, labai 
įdomu. Už šią visą premiją aš galiu nu
sipirkti tik vieną degtukų dėžutę, nes

tuo metu Vokietijoje buvo infliacija ir 
šalyje buvo papiltusios milijardiškos ku
piūros. Tikrinu jus, misteriai, kapitaliz
mas — tai labiausiai siūbuojąs daiktas 
žemėje. Bet aš laimingas. Aš gavau pa
čią geriausiąją premiją — aš nepasida
riau kapitalistas.

Misteris Adamsas labai lengvai žiūrėjo 
į pinigus — truputį jumoro ir jau visai 
mažai pagarbos. Šiuo atžvilgiu jis buvo 
visai nepanašus į amerikietį. Tikrasis 
amerikietis pasiruošęs žiūrėti jumoris- 
tiškai į viską pasaulyje, tik ne į pinigus. 
Misteris Adamsas mokėjo daugybę kal
bų. Jis gyveno Japonijoj, Rusijoj, Vokie
tijoj, Indijoj, puikiai pažino Sovietų Są
jungą. Jis dirbo prie Dnieprostrojo, Sta
lingrade, Čeliabinske, ir senosios Rusijos 
pažinimas leido jam suprasti Sovietų Są
jungą taip, kaip retai pavyksta svetim
šaliams. Jis po SSRS keliavo šiurkščiuo- 
se vagonuose, kalbėjosi su darbininkais 
ir kolchozninkais. Jis matė šalį ne tik to
kią, kokia atsiverdavo jo žvilgsniui, bet 
ir tokią, kokia ji buvo vakar ir kokia ji 
bus rytoj. Jis matė ją judėjime. Ir todėl 
studijavo Marksą ir Leniną, skaitė Sta
lino kalbas ir išsirašydavo “Pravdą.”

Misteris Adamsas buvo labai išsiblaš
kęs, bet tat nebuvo tradicinis ramus 
mokslininko išsiblaškymas, o audringas, 
agresyviškas išsiblaškymas sveiko, no
rinčio žinoti žmogaus, pagauto kokio 
nors pasikalbėjimo arba kokios nors 
minties ir šiam laikui užmirštančio visą 
pasaulį.

Visame, kas lietė kelionę, misteris 
Adamsas buvo nepaprastai atsargus ir 
netikras.

— Šį vakarą būsime Čikagoj, — kal
bėjo missis Adams.

— No, no, no, Bėki, nekalbėk taip. Gal 
— būsim, o gal ir nebūsim — atsakyda
vo jis.

— Klausykite, — įsikišdavome mes, 
—bet iki Čikagos liko tik šimtas mylių 

ir turint galvoje, kad mes vidutiniškai į 
valandą nuvažiuojame trisdešimt my-

— Taip, taip, taip, serai, — sumurmė
jo misteris Adamsas,—o, no! Dar niekas 
nežinoma.

(Bus daugiau)

Jau Antra Savaitė, kaip S.L.A. Pildomoji 
Taryba Konferuoja Chicagoje

SUSIVIENIJIMAS TURJS BŪ
TI “PERORGANIZUOTAS IŠ 

PAGRINDŲ”

Užgyrė Roosevelto Politiką, 
Bet Pasmerkė Rooseveltą

Perskaitę antgalvius ne vie
nas SLA narys pagalvos: “Na, 
kas čia? Kodėl reikalinga SLA 
‘perorganizuot iš pagrindų’ ? 
Pagaliaus, jeigu sutinkame su 
Roosevelto poltika, tai kam 
smerkti patį prezidentą?”

Taip, atrodo nelogiška. Bet 
pas mus viskas galima. Tas 
viskas dėjosi, paaiškėjo ir už- 
rekorduota SLA 6-to apskri
čio konferencijoj sekmadienį.

Kadangi dabar eina Pildo
mosios Tarybos nominacijos, 
tad teikėsi į konferenciją at
silankyti net keturi PT nariai. 
Tiesa, trys ir gyvena čia pat, 
tad jiems nepertoliausia at
vykti. Iš New Yorko buvo tik 
sekretorius Vinikas, kuris čia 
atvyko “labai svarbiais SLA 
reikalais.” Atvyko jau virš sa
vaitė atgal ir manąs pabuvoti 
dar kelioliką dienų.’ Esant di
džiumai PT narių, o iš kitų 
dviejų gavus įgaliojimus dary
ti tokius tarimus, kokie bus 
matoma reikalingi, tikimasi 
neužilgo daug naujo.
Suks Susivienijimą 
Smeton-nacių Linija

Konferencijoj pakalbėti
šaukta visi 4 PT nariai: Gu- 
gis, Mikužiūtė, Dr. Biežis ir 
Vinikas. Visi jie kalbėjo pa
prastu tonu: kaip sunku yra 
jiems vesti tokios didelės or
ganizacijos reikalus! Niekas 
kitas to negalėtų padaryti, nes 
“nesuprastų.” Ir 2 metus iš
buvęs PT nariu dar negali ži
noti visų “triksų,” o kas jau

prie dalyko, 
perorganizavimu 

kodėl 
o čia

■ savo
Vinikas,

iš

būtų išrinkus visus naujus, tai 
baisu ir pamislyti!

Reiškia: nominuokite ir bal
suokite už mus, nes kitaip pra
žūsite ! Tai labai pigios rūšies 
politinė reklama.

Bet eikime 
Kaip su
SLA iš pagrindų” ir 
Rooseveltas čia geras, 
vėl negeras?

Tą bandė Išaiškinti 
kalboj sekretorius
bet vargiai bent mažuma de
legatų jį suprato. “Perorgani
zuoti SLA iš pagrindų” ver
čią dvi sąlygos. Viena, tai tų 
dešimties valstijų egzaminato
rių raportas ir rekomendaci
jos, kurių vis dar nariams ne
paskelbia. Ir šį sykį p. Vini
kas tik vieną tų rekomenda- 
tesiteikė paaiškint, tai tą, kad 
kuogreičiausia reikalaujama 
perkelti visas SLA turtas į 
Pennsylvanijos valstiją: pini
gai, bondsai, mortgičiai ir tt.

Rooseveltas ir Anglija 
—“No Good”

Antra priežastis, kodėl SLA 
reikia “perorganizuoti iš pa
grindų,” tai kad jis neesąs ga
na “tautiškas.” O tam labai 
kliudą, ar atspėsite kas? Roo
seveltas ir Anglija! Vinikas 
dėsto toliaus:

SLA galėtų daug daugiaus 
pasitarnauti “tautai,” jei mes 
galėtume priversti Roosevel-! 
tą, kad jis išreikalautų iš Sta
lino suteikti mums tokią galią, 
jog ne Stalinas darytų tvarką 
Sovietų Sąjungoj, bet SLA 
paskirti žmonės. Sako, į ką 
tai panašu, Rooseveltas pasie
kė į mano ir jūsų kišenius, iš
traukė iš mūsų kruvinai Už
dirbtus čielą bilioną dolerių ir 
padovanojo “žvėriškiem bol-

ševikams!” O tuom tarpu lie
tuviams naciams ir krimina
listams, kurie sėdi Sovietų Są
jungos kalėjimuose — nei cen
to !

Anglija ir ne geresnė, kaip 
ir Rooseveltas. Girdi, Susivie
nijimo centras norėtų pasiųsti 
į Vokietiją ir nacių okupuotą 
Lietuvą pinigų, o Anglija pas
toja kelią ir neleidžia iš Ame
rikos nei centelio naciams. 
Dėlto reikia protestuoti netik 
prieš Roosevelto ir kitų mūsų 
valdžios vyrų “neteisingą” el
gesį, bet “neglostyti” nei An
glijos.

Beje, p. Vinikas nei žode
liu nepasmerkė, net nei nepri
siminė, kad dabar Lietuvoje 
būtų bloga po nacių okupaci
ja. Priešingai, tik kartojo Goe- 
bbelso paleistą propagandą 
per išgamą Ancevičių apie 
bolševikų “barbariškumą” ir 
“žiaurumą.”

Pagaliaus savo ilgą tiradą 
Vinikas užbaigė pareiškimu, 
jog: Jei nebus galima “suvaL 
dyti” Rooseveltas ir Anglijos 
vyriausybė, tai SLA turi bent 
taip persiorganizuoti, kad ga
lėtų apsaugoti “nuo išnykimo 
Lietuvių inteligentiją, kuri da
bar randasi pabėgusi užsienyj 
(Berlyne ir Amerk.)” Tai reiš
kia, suvažiavę Chicagon ir at
sivežę čia neatvykusių PT na
rių įgaliojimus, jie dabar ban
dys pasukti SLA tokia kryp
tim, kad legaliai prisiimti “ant 
burdo” visą Smetonos veislę, 
netik esančius Amerikoje, bet 
ir Berlyne.

į Kaip paprasta SLA konfe
rencijose, delegatams neduo
ta nei žodis tarti ant PT ra
portų. Taip raportavo, taip ir 
pasiliko. Mat, PT nariai ge- 
riaus žino už paprastus duok
lių mokėtojus, kas mums “ge
ra,” o kas ne.
Rooseveltas “OK,” 
Rooseveltas —• “No Good”

Tam tikrais savotiškais su-
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(Tąsa 5-me pusi.)
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išlaidas liko 
Aukų per šį 

buvo surinkta

dikčiai 
lietuvių

Sūnų ir 
Draugijos 
viso Wor-

Karas tęsis kol fašizmas 
nušluotas į šiukšlynų, 
dar bus sužeistų kovo- 
juos visus mes turėsim

America On Guard!
Above h a reproduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original ‘'Minute 
Man’* statue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of America's defense preparations.

Van Nuys, Calif. — Per 
traukinio gaisrą tunelyje 
sudegė 5 žmonės.

Worcester. MassDetroito žinios

ON SALI AT>Ol R POST OFFICE OR RANK

/ /v • ■•r* v w I
p)etiniais a^kįįoįo Z. pirmįniii" 
kas*- Dr. \ Mohįvidas pasiūlė 
“vienbalsiai užgirti dabartinę 
Roosevelto • A d ministracijos 
politiką.”

Pasiūlymas vienbalsiai už- 
girtas.

Bet neprabėgus nei pen
kiom minutom iššaukia rezo
liucijų komisiją. Komisijos na
rys Stulpinas atsistoja ir pra
neša, kad jie visai nesitarę ir 
neturį jokių rezoliucijų pasiū
lyti, bet, jeigu pirmininkas 
reikalauja, ir jeigu kiti du re
zoliucijų komisijos nariai su
tiks, jis pats pasiūlysiąs rezo
liuciją.

Ištiesų ką Stulpinas bandė 
skaityti negalima pavadinti re
zoliucija, o tik jo paties ant 
šmotelio popieros keli pasižy
mėjimai. O jie buvo sekamo 
turinio: SLA 6 apskritys būti
nai turi spirti Rooseveltą ir 
Hull, kad jiedu padarytų 
“tvarką” Rusijoj. O kada jau 
“suvaldysime” pačių savo val
džią, tada reikia daryti spau
dimas ir ant Anglijos, kad ga
lėtų iš Amerikos nuvesti pa- 
gelbą į Vokietiją ir “Ostlan- 
dą.”

Ir ši “rezoliucija vienbal
siai” priimta.
Kitkas buvo tik “mažmožiai” 

ir neverta kalbėti. Nebent tiek, 
kad pirmininkas užsispyrusiai 
varė delegatus indorsuoti da
bartinę PT sekamam terminui. 
Išprašius laukan PT narius 
balsuota 4 atvejais. Balsus 
skaitė pats pirmininkas ir jo 
paskirti nariai. Pagaliaus “su
sitaikė,” kad 4 ar 5 balsų dau
guma PT “indorsuota,” bet 
pasigirdus balsam, jog čia dar 
ne Hitlerio Reichas, pirminin
kas “susimylėjo” ir pavėlino 
delegatams balsuoti už tokius 
kandidatus, kokie jiems atro
do geriausi.

Kadangi SLA yra ne politi
nė organizacija, tad ir kon
ferencijoj politikos “išvengta.” 
Galų gale prieš pat uždarymą 
Apskričio vald. įgaliota “dė
tis prie bile kokių organizaci
jų ir veikti kaip išmano, kad 
išgelbėti lietuvių inteligentiją 
nuo išnykimo.”

Akyvaizdoj to visko, mano 
širdingiausias patarimas vi
siems SLA nariams:

Nominacijose ir rinkimuose 
paliuosuokim esamus Pildomo
sios Tarybos narius nuo “per
sunkiu” pareigų ir išsirinkime, 
naujus. Nebijokime, SLA ne
pražus.

SLA 36 Kp. Delegatas.

Lapkričio 28 d. vakare LDS. 
Centro Sekr. • J. Siurba duos 
prelekciją apie LDS reikalus, 
4097 Porter St. Visus kviečia 
dalyvauti šį penktadienį.

Lapkričio 29 d. 8 vai. va
kare LDS kuopos kalakutų va
karienė ir Šokiai Draugijų Sve
tainėj ant Porter St. Ten da
lyvaus ir d. J. Siurba, LDS. 
Centro Sekr.

Pirmadienis,.'

$950.00 1 Sovietų j Pagalbai
Lapkričio 14 d. įvyko galu

tina atskaita įvykusio banketo 
26 d. spalių, kuris buvo su
ruoštas per Worcesterio komi
tetą teikimui medikalės pagal
bos Sovietų Sąjungos kovoto
jams prieš fašistų gaujas, ku
rios užpuolė Sovietų Sąjungą.

Pasekmės buvo labai geros. 
Padengus visas 
pelno $284.00. 
banketą
$443.65. Po banketo atėjo dar 

aukos. L.L.D. 155 moterų 
aukojo $50.00. Ši kuopa 
banketą paaukojo $25.00, 
per abu kartus pasidaro 

Draugė O. Dvarec- 
surinko ant blankos

Baltimore, Md
(Tąsa nuo 3čio pusi.

atrodo, kad tie vaikai svei
kesniu valgiu maitinasi, dau
giau pripratę prie sunkumų ir 
daugiau turi naujų idėjų. Ši
tas viskas duoda daugiau fiziš
kų ir moralių vikrumų.

Lapkričio 15 d. teisėjas nu
teisė penkis studentų vadus 
užpuolikus pasimokėti po 
pabaudos.

Koki metai atgal, nors 
šių mokyklų studentai, bet
tų pradinių mokyklų vaikai — 
vokiečių vaikai — prievarta 
vienam žydų tautos vaikui iš
rėžė su peiliu svastiką ant 
kaklo.

Naciška propaganda visur 
galima pastebėti. Su kreida iš
rašoma svastika, arba išbrai
žoma peiliu ant sienų viešose 
vietose. Daug yra nacių val
džios įstaigose, todėl valdžia 
nesiima griežtesnių priemonių 
prieš nacių propagandą Ame
rikoj.

Taipgi koki metai-atgal, na
ciai pagriebė nakties laiku 
vieną lenkų tautybės žmogų 
už kalbėjimą prieš nacius, ir 
mirtinai primušė' Jeigu būtų 
duota valia duž Vėrė juslėms na
ciams ,tai jie it šitoj Šalyj pra
dėtų draskyti Žmones, taip, 
kaip daro Ėuropoj.

J* Balsys.

Padėką Dienoj per trau
kinių susidūrimus su sker
sai važiuojančiais automo
biliais trijose vietose- Ame
rikoj buvo užmušta 12 as
menų.- w

LDS 52 kp. Prakalbos
Lapkričio 15 d. įvyko LLD. 

52 kp. prakalbos, kurios buvo 
suruoštos per LLD 10 Apskr. 
Kalbėjo d. V. Andriulis iš 
Chicagos, “Vilnies” redakto
rius. Prakalba pasakyta labai 
gerai apie dabartinius pasau
linius įvykius ir kas liečia dar
bininkus mus čion Amerikoje. 
Prakalba buvo labai žingeidi 
ir suprantama ir žmonės labai 
ramiai klausėsi. Po prakalbos 
ir aukų rinkimui buvo eilė 
klausimų ir kiekvieną klausi
mą kalbėtojas atsakinėjo aiš
kiai. Aukų surinkta dėl lėšų 
padengimo $8.50.

Prakalbose žmonių galėjo 
būti dikčiai daugiau, nes bu
vo liuosas vakaras nuo darbo 
ir gamta nevargino—nė šaltis, 
nė lietus. Bet, rodosi, nebuvo 
ganėtinai garsinta ir kitokių 
pagražinimų nebuvo, kas vi
lioja žmones atsilankyti į 
prakalbas. Vakaras baigėsi 
draugiškai ir gražiai.

Apie Aido Chorą
Šių metų aidiečių rudeninis 

pirmas koncertas pavyko ne
paprastai gerai ir buvo gausi 
programa iš įvairių solistų, ba
letų šokių, stygų orkestros, 
Kroatu Choro ir Aido Choro 
merginų, vyrų, ir mišraus cho
ro dainų. Programa tęsėsi virš 
trijų valandų laiko ir viskas 
buvo viliojančiai gražu. Bile 
vienas galėjo suprasti, kad bu
vo įdėta nemažai energijos ir 
triūso dėl, tokio ilgo ir gražaus 
koncerto. Man labai patiko | gyvuoti. Prie to reikia būtinai 
pirmininkė jaunuolė D. Biršto- 
niūtė, visą dalyką perstatė 
tvarkiai ir aškiai lietuviškai.

Tik gaila, kad rengėjai ne
pradėjo biskį anksčiau kon
certo, tad būtų buvę daugiau 
laiko pabaliavoti ir aidiečiams 
būtų buvę geresnės 
pasekmės.

Koncerte dalyvavo 
svečių iš tolimesnių 
kolonijų, ir draugai Simans ir 
jo žmona iš Clevelando, Ohio. 
Draugas V. Andriulis dalyva
vo koncerte ir pasakė trumpą, 
bet gerą prakalbėlę apie dar
bininkiškus laikraščius ir ra
gino užsirašyti “Vilnį” ar 
“Laisvę.” Iš Saginaw, Mich., 
dalyvavo draugai Ig. Lingevi- 
čius, A. Kapušaitienė ir Bu- 
rauskas. Malonu buvo pasitikti 
ir su jais draugiškai pasikal
bėti.

žmonių buvo pilna svetai
nė, retai taip daug esti, kad 
net daugeliui eilėse reikėjo 
stovėti svetainės pakraščiuose. 
Rodosi, vakaras gerai pavyko.

Po šio koncerto, jeigu ai- 
diečiai padirbėtų, tai galėtų 
dikčiai gauti naujų narių, nes 
girdėjau kalbant porą jaunuo
lių, kad tėvai juos leistų su 
mielu noru, bet jaunuoliai ne
nori eiti, kad niekas iš Aido 
Choro narių juos nepakalbina. 
Tas rodo, kad aidiečiam tik 
reikėtų padirbėti, o narių ga
lėtų gauti gaųa didelį skaičių.

Iš Tankų Dirbtuvės
Jau dirba visais garais 

Chryslerio Tankų Arsenalas 
ant Van Dyke Rd. ir ten dar
bininkai buvo pastatę reikala
vimą, kad būtų pakeltos algos, 
bet nuo pradžios kompanija 
visai nenorėjo skaitytis su rei
kalavimais. Tad buvo paduo
tas grasinimas kompanijai, 
kad darbininkai išeis į streiką, 
jei nebus išpildyti jų reikala
vimai. Bet pora dienų atgal 
atsėjo kalbėtis su tos dirbtu
vės darbininku, ir jis aiškino, 
kad kompanija sutikus pakel
ti algas ant 15 nuošimčio, ar
ba 15 centų ant kiekvieno už
dirbto dolerio. Ir, rodosi, kad

tas. yra tiesa, nes' vietiniai laik
raščiai jau nieko nerašo apie 
tai.
Tarpe Clevelando ir Detroito

Lapkričio 8 ir 9 dd. mes su 
savo šeimyna sumanėme ap
lankyti savo gimines William 
ir vaikus, Joseph, Ruth Va
lentus, ir Vincą Karmuzą ir 
kitus savo gerus draugus 
clevelandiečius. Atvykus į 
Clevelandą pirmiausia prisiėjo 
sustoti pas draugus Metelius, 
kurie yra labai malonūs ir pa
žangūs draugai. Vėliau aplan
kėme savo gimines ir M. Ja
nis,— Januškevičienę, d. Stri- 
peikus, Romandus ir tt. Kur 
tik nuvykome, visur . buvome 
draugiškai priimti ir labai bu
vo smagu apsilankyti.

Besikalbant su Lyros Choro 
nariais, pasirodė, kad pas ly- 
riečius nebuvo dėta pastangų 
įvykinti rengiamą koncertą 
lapkr. 9 d. Ant tos dienos buvo 
užkviestas Detroito Aido Cho
ras pildyti programą ir aidie- 
čiai su mielu noru rengėsi pa- 
sitarnaut lyriečiam ir buvo 
taip gerai prisirengę, kad ga
lėjo duoti labai puikų koncer
tą be kitų spėkų paramos. Bet 
kad lyriečiai taip nevykusiai 
padarė, tai aidiečiai labai jau
čiasi paniekinti ir nemano to
liau kooperuoti su lyriečiais 
už tokį pasielgimą.

Ant Lyros Choro negalima 
daug bartis, nes žinoma, kad 
Choras negali egzistuoti be 
kitų organizacijų paramos. 
Todėl čion puola kaltė ir ant
kitų pažangesnių org. narių ir. aprūpinti. Kuomet eina apsi- 
valdybų, kurie leido Lyros [gynimo kova, užuojautos žo- 
Chorui prieiti prie tokio laips
nio, kad negalėjo surengti pa
rengimo ir dabar jau choras 
kaip likviduotas. Pažvelgus 
į tai, dabar clevelandiečiai tu
rės diktą spragą ir trukumą 
lietuvių veikime. Mano supra
timu, yra gana spėkų ir ener
gijos pas tūlus lyriečius ir jie 
būtinai turėtų Lyros Chorą at
gaivinti ir vėl galėtų puikiai

šios 
kp. 
per 
tai
$75.00. 
kienė 
$36.65. Surinkta $20.25 per 
drauges B. Skeltienės gimtu
vių dienos banketą. J. Minei- 
kio iš Montello auka $2.00 ir 
aukojo šie worcesterieciai po 
$2.00: F. Mačiulis, A. Leters- 
kis ir $3.00 priduota be para
šo. Pridėjus auką 
Dukterų Broliškos 
$100.00, susidaro
cesterio sukeltų pinigų dėl So
vietų medikalės pagalbos 
$943.55, kurie jau yra pa
siųsti Naujos Anglijos Medi
kalės Pagalbos Sovietų Sąjun
gai, Lietuvių Komiteto iždi
ninkui M. Kazlauskui.

čia noriu pabrėžti, kad mū
sų darbas, draugės ir draugai, 
dar neužbaigtas, dar tik pra
džia, 
bus 
daug 
tojų,

prisidėtą LLD. kp. ir LDS. kp. 
nariams, nes choras visiems 
turi rūpėti ir choras tarnaus 
visiems.

Todėl, draugai clevelandie- 
čiai, sudėję spėkas į daiktą, 
stengitės tą trūkumą atpildyti, 
nes be choro ir dailės-meno 
veikimas pasiliks ant vienos 
kojos.

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
^BONDS' 
ANDSTĄMP3

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

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

Tel.: EVergreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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Pažangiu Lietu viii Tarybos 
Metine Konferencija

• ' , ■•••" . i r

** Tok is pasikalbėjimas buvo 
vienoj lietuviškoj buče^nėje, 
šeštadienį, pirm nebuvėlio pre
zidento prakalbąs. Ma.

f

*

BOSTON, Mass. — Einant 
PLT Sekretoriaus pareigas, iš 
PLT Konstitucijos, paragrafo 
IV-to, šaukiu PLT Metinę 
Konferenciją, kuri įvyks gruo
džio 7 d., sekmadienį, 12 vai. 
dieną, Žinyčios Svetain., 2 At
lantic St., So. Boston, Mass.

Prašome visų PLT narių ir 
skyrių išrinkti savo delegatus, 
ir pasiųsti juos į posėdį. Kon
ferencija bus labai žingeidi ir .. ..
naudinga visais būdais. Visų įkalbos Municipal Svetainėje, 
PLT skyrių nariai turėtų kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti. Toj 
konferencijoj jūs girdėsite vi
sų metų PLT veiklą tarpe pa
žangiųjų, ir visų lietuvių Nau
joje Anglijoje.

Viena Pastaba: į konferen
ciją tik tie bus įleidžiami, ku
rie turės su savim atsivežę

mandatus, ar kitus paliudiji
mus nuo atsakomingų veikė
jų. Pos.ėdyj balsas tik tam 
bus duota, kuris yra oficialus 
delegatas į tą šaukiamąją 
konferenciją.

Nekurie skyriai da šlubuoja 
su mokesčiais, tad prašome 
atsivežti paskirtus mokesčius 
su savim. Tą būtinai reikia at
likti prieš konferenciją.

Po konferencijai įvyks pra-

E. Broadway, So. Boston, 
Mass., kaip 7:30 vai. vakare. 
Vėliau bus pranešta, kas kal
bės tose prakalbose. Turėkite 
vilti, kad žymūs kalbėtojai 
bus pakviesti kalbėti. Taipgi 
turėsime muzikalę programą.

B. F. Kubilius, 
PLT Sekretorius.

Važinėjant po Michiganą
(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 

me namie Kaupienę su marčia 
ir Kavaliauskienę, kuri minė
jo savo varduves. Turėjome 
valgyti ir linksmintis. Kaip gi 
nedarysi to varduvėse. Su Ka
valiauskiene buvo vyriškis ai
rių tautybės... Geras žmo
gus, plačia pasauliožiūra. 
Daug kalbėjomės. Jis už rėmi
mą SSSR.

Pas Kaupus ir apsinakvo
jau. Ant rytojaus susitikau 
Kaupą ir jų jauną sūnų.

Worcester, Mass.
(Tąsa nuo 4-to puslapio) 

džių jau neužtenka, reikia' 
darbo, reikia aukų.

Kovotojai aukoja savo gy
vybę, mes aukojam dolerius 
jųjų pagalbai. Visi stokim 
prieš kruvinąjį fašizmą, kad 
ji sunaikinus. Greitoj ateityj 
turėsim prakalbas, bus pra
nešta, kaip tik gausim kalbė
toją. žinau, kad skaitytojas ( 
sveikins worcesteriecius už šį 
gražų darbą. Čia suvedu į pa
žintį iš jų gražių darbų šiuos 
drauges ir draugus, kurie 
daug dirbo. Jiems priklauso 
didis ačiū už jų nuoširdų pa
sidarbavimą ir aukas, štai jie: 
E. Dovidonienė, E. Kanapkie- 
nė, B. Valončauskienė, E. Tra- 
sikienė, A. Pilkauskas, F. Rep
šys. Ig. Lozaravičia. Taipgi, 
bankete renkant aukas per 
klaidą neužrašiau aukos šių 
žmonių: M. žukienė, kuri au
kojo $20.00; J. Bacevičienė 
aukojo $10.00. Po $5.00 au
kojo drg. Laurinavičiai ir J. 
Krukonis. O kur buvo pasa
kyta J. Vizbaras aukojo $2.00, 
turėjo būti J. Virbaškis. Ant 
blankų surinko ir pridavė ban
kete M. Mozurkienė $22.30. 
P. Sadauskas $28.00. Šių dvie
jų blankų vardai aukavusių 
jau tilpo pavieniai “Laisvėj”. 
Šios nemalonios klaidos įvyko 
skubiai berašant, kuomet grei
ta rinkliava svetainėj buvo, 
atsiprašau visų. Ir jeigu pasi
taikė dar kieno auka neužra
šyta, tai sužinojęs mielai tą( 
pataisysiu, širdingiausis ačiū 
jums visiems už šias gražias 
aukas, draugės ir draugai. Už 
pergalę Sovietų Sąjungos mes 
stovėsim kaip mūras!

J. M. L.

Monongahela, Pa,
Apie Laidętn.vęs ir Kunigo 

Nešvarų Pamokslą
Spalių 31 dieną ipįrė Ar- 

dickienė. Tapo palaidota lap
kričio 3 d. MQnongaJielos šv. 
Marijos kapinėse. Bažnytinės 
apeigos buvo atliktos Donores 
lietuvių katalikų bažnyčioje. 
Laidotuvėse dalyvavo geras 
būrys žmonių. Jų tarpe buvo 

svetimtaučių, 
sūnus užlaiko 
ir turi

15 d.

nemažai ir 
nabašninkės 
rimų užeigą 
žįstamų.

Lapkričio
gatvių ir užeinu tris 
besikalbančias, 
mas pasakiau 
Viena iš jų sako:
“Na, na,” sakau, 
gero man pasakysi ? 
ko:

daug

nes 
gč- 
pa-

einu šali- 
moterėles 

Aš praeida- 
gerą vakarą.” 

Ei, sustok.” 
‘ką gi taip 

sa-
Kodėl tu nepaduodi j 
e” apie kunigo Sadaus-

Jauna Kaupienė 
kiūtė, iš Centralia, 
vai dabar gyvena 
Heights. Pažangūs
“Vilnies” skaitytojai.

Petkų kita 
turi

yra Pet- 
Ill. Jos tė- 
Muskegan 
žmonės ir

duktė yra dak- 
ofisą Muskegan 
yra lietuvių, ke- 
“Vilnį”. Gaila,

tarė ir 
Heights. Ten 
lėtas skaito 
kad ten sustoti negalėjau.

Muskegane jei lietuviai tu
rėtų kokį centrą, susieitų, tai 
būtų galima judėjimas suda
ryti. Reiktų stengtis.

čia yra LLD ir LDS kuopos, 
bet neskaitlingos.

Jaunų čiagimių lietuvių yra 
nemažai. Manau, LDS jaunąs 
organizatorius turėtų čia apsi
lankyti.

Iš Muskegan leidausi pas 
farmerius.

Važiuojant į Hart jau ma
tėsi daugiau sniego ir mažiau 
žalių lapų. Laukai čia jau vi
sai balti.

Miškeliai gražūs. Primaišy-

Juo toliau į šiaurę—daugiau 
eglių matosi. x

Kelias geras, sniego ant jo 
nėra. Husas bėga smarkiai, 
pralenkdamas automobilius, 
kurie kažin dėlko neskubi, ir 
kurių čia neperdaugiausia ma
tosi ant kelio.

Retai ir tingiai krinta ma
žos snaigės.

Šilta ir jauku sėdėti buse.

Pittsburgh, Pa.
Revolveriu Apsikrikštijęs
Bučeris :—Ar eisi į prezi

dento Smetonos prakalbas?
Kostumeris : — Te, neįdo

mu... Samozvancas, vadinasi 
da ir dabar prezidentu. O jis 
niekad nebuvo prezidentu. 
Prezidentas turi būt žmonių 
•išrinktas. O jis pats išsirinko 
save. Pasivadino prezidentu. 
Revolveriu apsikrikštijo. Vie
toj švęsto vandens—tai kulka 
ir parakas. Būta čia tokio pre-

J

igg ■LAisva?: ,
.. . .. .’J trXj, •

: įsįidptu vėse ? d ąįy yavo. < Pasjtįei^ 
1v a 11, a I • t eišybė, ką ' t < >:; m o ■ - 
torelės man pasakojo. Sako, 
tikra tiesa. Net, sako, važiuo
jant namo nuo kapinių 
vienas amerikonas klausė, 
tas kunigas sakė, “bulius, 
bū, bū?” Paaiškinus jam,

taip bažnyčiojeko, “negražu 
kalbėti.”

net 
ką 
bū, 
sa-

Darbus
Iron Division 

darbininkų išė-

v:i1 111... u

Očagos Žinios
Šauniai ir Entuziastiškai Pra

ėjo “Vilnies” Koncertas

Penktas^puplapIs iA

- Coschocton
Foundry 500
jo į streiką. Reikalauja 5 cen
tų pakėlimo algos. Streikas 
prasidėjo lapkričio 10 d.

Taipgi lapkričio 17 d. pra
dėjo streiką 
korporacijos 
mainieriai.

Bethlehem Steel 
anglies kasyklos

APRĖŽĖ PIENO VARTO
JIMĄ ANGLIJOJ

sakau, 
ir nieko

gyveni- 
pradėjo 
bolševi- 
neščias 
vaikus

ko pamokslą?”
“Kame dalykas,” 

“aš į bažnyčią neinu 
nežinau ir tose laidotuvėse ne
dalyvavau.”

Moteriškė aiškino: Aną ne- 
dėlią palaidojome Ardickienę. 
Taigi kunigas Sadauskas pa
sakė pamokslą. Pradėjo viską 
gražiai apie velionės 
mą. Ale toliau, kai 
apie bolševikus, kaip 
kai 30 kunigų išžudė, 
moteris žudė, mažus
žudė ir tūkstančius lietuvių iš
žudė. Girdi, jūjų ir čionai yra, 
o labiausia tie, kurie skaitote 
bedieviškus laikraščius “Vilnį” 
ir “Laisvę”, užmiršote Dievą, 
bažnyčią ir katalikišką tikėji
mą. Gyvenate be sakramentų, 
kaip gyvuliai, kai buliai. At
minkite, Lai numirsite, gulėsi
te, kaip kiaulės uodegas už
rietę, ale kur jūsų dūšia bus? 
Numirus nesišaukite katalikiš
kų kunigų, ale šaukitės prie 
protestonų-liuteronų. O kokios 
jų maldos, ko jos vertos, tiek, 
kiek bū, bū, bū, bū, bū.

Taip ir užsibaigė kun. Sa
dausko pamokslas.

Ant rytojaus nueinu pas vie
na, kuris nėra bolševikas, bet

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
E 212 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

ISRAEL AARON
■153 Dahill Road Brooklyn. N. Y.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa

wl? geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom .spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway LI“©

Tel. Glenmore 5-6191

London. — Suaugusiems 
Anglijos gyventojams nuo 
šiol bus leidžiama pirkt tik
tai po kvortą pieno per sa
vaitę miestuose, turinčiuo
se po 30,000 gyventojų ar 
daugiau. Bet nėščios mote
rys, ’ kūdikiai ir ligoniai ga
lėsią gaut pieno kiek rei
kiant.

4JWOPP//V&

“Vilnies” Preso Fondui 
Sukelta Virš $500!

Lapkr. 16 d. buvo stambus 
įvykis Chicagos progresyvių 
lietuvių gyvenime. Diena pa
sitaikė graži ir j Sokol Hall, 
kur įvyko “Vilnies” koncertas, 
žmonių suplaukė didelės mi
nios. Svetainė, apačioj ir bal
kone, buvo kupina. Koncerti
nė programa prasidėjo beveik 
punktualiai ir praėjo didžiau
siu pasisekimu.

Publika buvo mišri. Daug 
buvo žmonių, kurių pirmiau 
netekdavo matyti “Vilnies” 
parengimuose.

Pirmininkavo M. Batutis, 
“Vilnies” direktorius. Progra
mą >atidarė Latvių Choras, va
dovaujamas Karlo Masosol. 
Dainavo gerai. Publika smar
kiai plojo.

Agotėlė Kenstavičienė, kaip 
ir visuomet, savo dąinomis pa
darė gilaus įspūdžio. Publika 
ją labai šiltai priėmė.

Stambi mūsų 
naujanybė buvo 
tai - dainininkai 
abudu neregiai, 
ko vėliau girdėt,
si jų tikrai pasekmingu pasi
rodymu.

Olga Dubinec buvo šio kon
certo pažiba. Jos balsas nėra 
labai stiprus, bet metodiškas, 
gerai išlavintas. Koncerto da
lyviams ypač patiko jos rusiš
kos dainos.

Mūsų Trio — Dočkienė, 
Abekienė ir Yuden — kaip 
ir visuomet, dainavo labai ge
rai.

koncertuose 
du muzikan- 
Mac & Bob, 
Kiek tik te- 
visi džiaugė-

Toliaus tenka pagirti Cicero 
Moterų Chorą, kuriam vado
vauja D. Yuden. Gražiai cice- 
rietės dainuoja ir publika ne
sigailėjo jom aplodismentų.

Gausių aplodismentų gavo 
Povilas Stogis, neseniai sugrį
žęs iš savo kelionės Brookly- 
nan, kur dalyvavo “Laisvės” 
koncerte.

Programą baigė mūsų didy
sis pirmlaipsnis Kanklių Cho
ras, vadovybėj Juozo Kenstavi- 
čiaus.

Neperdedant galima pasaky
ti, kad muzikalė programa bu
vo gera. Kas dar svarbu pažy
mėti, ji šiuo kartu nebuvo per 
ilga ir tas davė progos L. Prū- 
seikai pasakyti ilgesnę prakal
bą.

Aukos “Vilnies” Reikalam
Pasakęs prakalbą apie demo

kratijos karą prieš hitlerines 
gaujas, L. Prūseika kalbėjo ir 
“Vilnies” reikalais, apibūdinda
mas “Vilnies” rolę. Jisai pa
prašė aukų ir aukos tuoj gau
sia srove pradėjo plaukti. Šiuo 
kartu aukų rinkimas buvo su
organizuotas “amerikoniškai.” 
čia-pat nuo estrados kalbėtojas 
garsino aukotojų pavardes. Bu
vo dešimkių, buvo penkinių ir

■m11,- — 
labai (daug (.dolerinių .į J.|Juo<^i 
tis > nųo^Michiganb^f ahnėtių ^at
vežė $50.

Nekurie draugai pridavė sa
vo aukas vėliau, jau po prog
ramos.

“Vilniai” iš viso buvo sukel
ta daugiau kaip penki šimtai 
dolerių. Tai rekordinė suma.

čia dar pridursiu, kad buvo 
renkami parašai po peticija pa- 
liuosuoti Earl Browderj.

Pasibaigus programai, prasi
dėjo šaunus biznis prie baro ir 
virtuvės. Šokėjų taip-pat buvo 
labai daug.

Smagu, kad “Vilnis” darosi 
vis populi^riškesnė Chicagos ' 
lietuviuose.

Reporteris.

čiuojama, kad naciai sušau
dė ir pakorė jau 103,000 
žmonių užimtuose kraštuo
se už pasipriešinimus 
kiečiams.

vo-

London, lapkr. 18. — 
na gandai, kad vokiečių 
laivyno generolas Udet pats 
nusižudė.

oro

Kuibišev, Sovietai. — Iš 
Londono atvyksta į Sovie
tus Lenkijos ministeris pir
mininkas gen. VI. Sikorskis.

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

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

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

NOTARY 
PUBLIC

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

Telephone
STagg 2-5043

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

J U|Uf N LABEL

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cakę. 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, StoUe* 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas. 

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

10 55,9,5,y 2
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Christmas 
Seals

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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 MOŠŲ SPECIALŲ SAVAITES.HI HAT NIGHTCLUB

Savininkai:
J. STANELIS IK S. RUTKAUSKAS

ĮSI WEST 51l!> STREET. BAYONNE, N. J.
VARPO KEPTUVE

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

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE SAKUS*

Ų n

?

WORCESTER, MASS.
Pažangių Lietuvių Tarybos susi

rinkimas Įvyks 25 d. lapkr. 29 En
dicott St. Visi nariai ir delegatai 
dalyvaukite ir atsiveskite naujų na
rių.

UŽEIGA 
'♦! Rhcingold extra Dry AIuh 
2 Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINĖS 
§ Importuotų ir Vietinių

i Kasdien Turime 
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

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

— .. X..- •   —- J  t . ...  — ——•

VISUOMENĖS ATYDAI
Ar jūs žinote, ką

: tai reiškia

14ŠIMTŲ14?
b Jei norite žinoti, tai se

kite dienraštyje pra
nešimus apie tai

B Trumpu laiku bus pranešta, 
R ką tai reiškia 14 šimtų 14, 
B apie kuriuos daugelis kalba

y

•č

M'

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA. 

I 
Telefonas Poplar 4110

■

J. M. L. Sekr. 
(276-277)

■

B

1
ii

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

PITTSBURGH, PA.
Ketvirtadieni, lapkričio 27 d., 

jvyks svarbus masinis susirinkimas 
dėl medikalčs pagalbos visom armi
jom, kurios kariauja prieš Hitlerį. 
Kalbės His Grace, The Metropoli
tan Benjamin, galva rusų bažnyčių 
(Orthodox) Amerikoje ir Vladimir 
D. Kazakevich, ekonomistas. įžan
ga veltui. Pradžia 8 vai. vak. North 
Side Carnegie Music Hall, E. Ohio 
& Federal Streets. Kviečia visus 
Rusų-Amer. Medikalės Pagalbos Ko
mitetas.

(276-278)

v g

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Ąvenuę 

Tarp Ten Eyck ir Maujer $ts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietiritis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
t • *. • v £ I .* F V » < * • • I

Ęrooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 8-7179

$
i CHARLES J. ROMAN

( Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką pątarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.
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i VERI-THIN* FOSTtK- 

15 |«w»li, pink w 
gold filltd coi», GuUdK* 
bock................... $33.7»

VERI-THIN* DORCAS 
,— 15 [•««!», pink gold 

eol*. GulWite boek 
,..........................$33.73

M- S. ’’AT. OFF. PATINU FINDING

LIPTONROBERT
JEWELER

701 Grand St. Brooklyn, N. Y<
Tarpe G toliam Ir Manhattan Aves.

Stokite į mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 
palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.
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Andai susitikus grupelę pa
žįstamųjų, pradėjo teirautis, 
kokie vaidintojai dalyvaus vai
dinime “Pavogtas Kūdikis”?

Neabejotina, jog ir dauge
liui atsilankančiųjų pageidau
tina žinoti, todėl čia seka vi
sų vardai:

Berta Fulton, Uršulė Bagdonienė, 
Helena Rinkevičiūtė, Juozas Byro- 
nas, Albertas Navickas, Povilas 
Venta, Nikodemas Pakalniškis, Jur
gis Klimas, Petras Grabauskas, Jo
nas Lazauskas, Julė Stankaitienė, 
Nelė Juškaitė, Ona Repsevlčiutė.

Šventiškai Apvaikščios 
Cacchione Išrinkimų 

Miesto Tarybon
Išrinkimas New Yorko Mies

to Tarybon pirmo kovingo 
darbininkų reikalų gynėjo Pe
ter V. Cacchione, komunistų 
kandidato, sudarė brookly- 
niečiuose gana šventišką nuo
taiką. Ant greitųjų nusitarta 
iškilmingai pasveikinti pirmą 
komunistą tarybininką ir jam 
duoti progą dar kartą savo iš- 
rinkėjams papasakoti, ko jis 
ketina siekti nuėjęs Miesto 
Tarybos posėdžiuosna.

Apart paties Cacchione, 
gauta paskilhęs kalbėtojas ir 
vadas William Z. Foster, K. 
P. nacionalis pirmininkas, 
taipgi Gil Green, jaunimo va
das. Ir abelnai tikimasi įdo
mios programos ir entuziastiš* 
ko mitingo. Kviečia visus.

Cacchionės išrinkimo minė
jimo mitingas įvyks jau šį pir
madienį, lapkričio 24-tą, Broo- 
klyno Academy of Music, 30 
Lafayette Ave. Pradžia 8 v.

Mūsų biznieriai - rėmėjai 
“Thanksgiving” — Padėkavo- 
nės Dieną turėjo ekstra gerų 
užkandžių :

P. Kapickas—gerų kilbasų 
ir geros šinkos.

Ig. Sutkus davė savo kos- 
tumeriams ir svečiams “turkie- 
nos” pietus.

S. Mišiūnas — taipgi davė 
gerus “turkės” pietus.

Mateušas Simonavičius vi
suomet turi gerų silkių ir mė
sų.

Masiulis ir jo partnerys tu
ri gerų degtinių — šnapsų, 
alaus ir gerų užkandžių.

Joseph Zaidas visuomet 
ri gerų valgių ir itališko 
liaus dešrų.

Maciaus su broliukais
manskais, kurie turi krautuvę 
ant Grand St. Pas juos visada 
pilna svieto, o prieš šventes 
dar daugiau. Tačiau greit pa
tarnauja.

Harleme Vystosi Veikimas už 
Daugiau Žaismaviečiy ir 

Darbus Susidijai

tu- 
sti-

ši-

Liūdnos

Lietuvių Piliečių Komitetas 
ragina lietuvius skaitlingai da
lyvauti mitinge, pasidžiaugti 
laimėjimu, prie kurio ir lietu
viai gražiai prisidėjo.

L. K. N.

Nuvesta į

žinios: Padėkų Die- 
apsirgo Skudienė.

ligoninę.

šiomis dienomis plėšikai ap
vogė laikrodininko Jono Sut- 
kaičio krautuvę, išnešė apie 
$500 vertės laikrodėlių. Vagi
liai jieškomi.

Nikodemas Pakalniškis, 
Daugelyje veikalų vaidinęs įvairias 
roles; kiekviename vaidinime atsi
žymėjęs savo sceniškais gabumais ir 
tinkamu nudavlmu.

“Pavogtas Kūdikis” veikalą 
vadovauja Aldona šertvietytė, 
jis bus ateinantį sekmadienį, 
lapkr. 30, pradžia 5 vai. va
kare, New National Hali, 
261-67 Driggs Ave., Brooklyn. 
Po vaidinimui bus šokiai.

Įsigykite iš kalno bilietus— 
jų galima gauti pas vaidinto
jus ir “Laisvės” raštinėje.

Vienas iš Komisijos.

Daug ParaŠŲ už Brow- 
derio Išlaisvinimą

R. židžiūno šeima atvažiuos 
iš So. Bostono, Mass., apsigy
venti Brooklyne.

J. K. Brooklynietis.

Pereitą savaitę St. Jude’s 
bažnyčioje, 99 W. 99th St., 
Harleme, įvyko tos apylinkės 
negrų ir baltų gyventojų ben
dras susirinkimas tikslu iš
dirbti planus susiedijos gero
vei ir gynimui dviejų negrų 
jaunuolių, kurie, kaip buvo mi
tinge nurodinėta, areštuoti 
dėlto, kad sulyg susiedijoj pa
skleistų girdų reikėję ką nors 
areštuoti.

Mitinge įsteigta Susiedijos 
Gerovės Komitetas ir įgalio
tas veikti už atidarymą dau
giau mokyklų gyventojų pasi
linksminimo reikalams, pra
plėsti Policijos Atletiškos Ly
gos kliubus, panaikint rezi
dencinį padalinimą, įvest jau
nukams apsigynimo progra- Į 
mą, remt Negrų Kongreso 
kampaniją už darbus apsigy
nimo industrijoj, įsteigt negrų 
berniukams ir mergaitėms 
amatų mokyklas.

Mitinge taip pat nusitarta 
masiniai dalyvauti areštuotų 
berniukų kvotime. Ir pasiųsta 
majorui LaGuardijai dvi re
zoliucijos — viena smerkianti 
laikraščius, kurie “nuteisė ber
niukus net nelaukus kvotimo,” 
taipgi reikalaujanti “geresnių 
butų, darbų ir pasilinksmini
mo centrų mūs susiedijai,” o 
kita smerkė norinčius atako
mis ant negrų sunaikinti “neg
rų ir baltųjų vienybę.”

Scena iš judžio “Pergalės Sparnai”, perstantančio Sovietų oro did
vyrio Valerijaus čkalovo atsiekimus. Judj antra savaitė sėkmingai 
rodo Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

čiai, naujai išrinktoj bus 4 ; 
komunisto nebuvo rioi vieno, 
naujoj bus 1 ; negro nebuvo 
nei vieno, naujoj bus 1 ; mote
ris buvo viena, naujoj bus 3.

Kada masės veikia, dalykai
pagerėja, kiekviena visuome
nės grupė gauna jei ir nepil
nai atatinkamą vietą, tai nors 
šiokią tokią atstovybę spren
dime savo reikalų. Kas gali
ma pasakyti apie ką tik pra
ėjusius New Yorko miesto 
rinkimus, tas tinka bile kuriuo 
visuomenišku svarbiu klausi
mu.

Aukojo Sovietų Pagalbai 4

Brooklyniečiai Kitur
Jonas Siurba, LDS Centro 

sekretorius, išvažiavo organi
zacijos reikalais Chicagon, iš 
kur grįždamas aplankys Det
roitą, Clevelandą, Pittsburgą 
ir gal tūlas kitas kolonijas pa
sitarti su veikėjais, taipgi pa
sakyti prakalbų.

Pereitą savaitę R. Mizara 
lankėsi Waterburyje, A. Bim
ba—Baltimorėj, D. M. šolom- 
skas—Eastone. Retai pasitai
ko šventadienis, kad vienas ar 
keli brooklyniečiai veikėjai 
nebūtų išvažiavę talkinti ko
lonijoms.

Savo ruožtu, kolonijų vei
kėjai neužmiršta brooklynie- salėse, 
čių: kada čia įvyksta koki 
svarbesni veiksniai, kolonijų 
draugai skaitlingai dalyvauja.

Mokyklom Sutrumpina 
Šventes

Kada Masės Pasijudina, 
Visi Būna Aprūpinti

Skelbiant vardus 
koncerte aukojusių 
Sąjungos pagalbai, 
vardas P. Janiūno,

švietimo Taryba nusprendė, 
kad miesto mokyklos turėsian
čios pradėti mokslą sausio 2- 
rą, penktadienį. Buvo norėta, 
kad ta viena diena būtų pra
leista, kadangi 3 ir 4 sausio 

j mokyklos visvien būna užda
romis ir mokytojai, taipgi mo

tu rėti ilgesnę

ta diena mo- 
vyriausia dėl- 
dienos miestas 

duodamą 
kurios

kiniai galėtų 
atostogų.

Esą nutarta 
kykloms veikti 
to, kad be tos
prarastų valstijos 
mokykloms paramą, 
gavimui mokyklos privalo vei
kti mažiausia virš 190 dienų 
per sezoną. Vienos dienos 
mokslas lėšuosiąs miestui apie 
milioną dolerių.

Flushing Parke kas šešta
dienio vakarą nuo 5:15 iki 6 
vai. bus greito čiuožinėjimo 
lenktynės.

Kada masės tyli ir snaudžia, 
tada sauja gobšų gali susi
glemžti viską ir tuos pačius 
žmones kamandavoti prieš jų 
pačių norą. Taip atsitinka ir 
rinkimuose. Anais metais ma
žiau piliečių dalyvavo balsavi
muose ir pažangesnis elemen
tas, o taip pat ir politinės pei 
kitos mažumos, nors ir labai 
reikšmingos miesto gyvenime, 
buvo nublokštos į šalį.

šiemet, dėl esamos be galo 
svarbios pasaulinės padėties, 
newyorkieciai daugiau sukru
to. Daug daugiau piliečių da
lyvavo balsavimuose. To pa
sekmėj Miesto Taryba padidė
jo nuo 21 iki 26 narių ir dik- 
čiai šie rinkimai pakeitė pa
čios tarybos išvaizdą. Esamoj 
taryboj buvo tik du darbie-

“Laisvės”
Sovietų 

praleista 
bayonnie-

čio, kuris aukojo $1. Per dau
guma pasitaikė rinkėiams-už- 
rašinėtojams tūlus neužrašyti 
ar netaip užrašyt pavardes. Su 
kuriais taip atsitiko, prašome 
atleisti. Užrašinėta buvo au
kojusieji ne mažiau $1. 
_____________ L_____________________________  

Skelbkites savo biznį dien
rašty] “Laisvėje.”

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

LIETUVIŠKAS KABARETAS

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

ft

TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Pikietas Prie YMCANewyorkieciai energingai 
darbuojasi nacionaliame para
šų rinkimo vajuje už Brow d e- 
rio išlaisvinimą, kaip skelbia 
Piliečių Komiteto raštinė, 1133 
Broadway, New Yorke.

Nustatydamas ketvirtadie
nį, lapkričio 27-tą, kaipo pa
skutinę dieną to vajaus, ko
miteto sekretorius Louis Wein
stock pareiškė: “Earl Browde- 
rio laisvė priklausys nuo tų 
peticijų.” Dedama pastangos, 
kad milionai norinčių pasisa
kyti už Browderio išlaisvinimą 
būtų pasiekti su peticijomis.

Parašai bus įteikti preziden
tui Rooseveltui per specialę 
komiteto pasiųstą delegaciją. 
Dėlto, sako komitetas, labai 
svarbu, kad masės amerikiečių 
turėtų progos padėti savo bal
są po tuo prašymu.

Darbuotojai su peticijomis 
lanko susirinkimus, pramogas 

bažnyčiose, teatrus. 
Taipgi renkami parašai ant 
gatvių kampų, einant po na
mus, šapose ir aplankoma net 
laivai, kurių įgulos noriai duo.- 
dančios savo parašus.

L K. N.

Lankėsi Brooklyn e
Al Purvėnas švenčių atsto- 

gomis buvo parvykęs apsilan
kyti pas tėvus. Jis jau kelin
tas mėnuo išvykęs iš namų, 
dirba Akrone, Ohio, apsigyni
mo industrijoje Ta proga sve
čias pereitą penktadienį lan
kėsi ir Aido Choro 
pasimatyti su savo 
aidiečiais ir LDS 
taipgi laisviečiais.

pamokose 
draugais 

veikėjais,

Ofisų ir Profesionalų Dar
bininkų Unija, CIO, pikietuoja 
YMCA centralinę raštinę, 224 
E. 47th St.,, prie Grand Cen
tral Stoties, protestui prieš 
tos raštinės nusistatymą prieš 
uniją.

Pareikalauta tos įstaigos 
darbininkų slapto balsavimo 
pasirinkimui unijos.

lik •a
Dr. J. J. Kaškiaučius

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

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

Nuėmė Lindbergho Vėliavą
Amerikos vėliava, kurią 

Charles A. Lindbergh buvo 
nuvežęs Paryžiun savo skridi
me 1927 m., ir kuri nuo to 
laiko iki šiol kabodavo Lafa
yette viešbučio valgykloj, Uni
versity PI. ir 9th St., New 
Yorke, tapo nukabinta, kad 
“prisilaikyt visuomenės politi
kos.”

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

------------------ B
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Le VANDA
B

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI

Bar and Grill Savininkams

GREEN STAR RAR & GRILL
Lie. No. L1080

ji

GASPADORIšKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARŠČIAI.

RYTO IKI VĖLAI VAKARO

laukiant.
Lietuvių Bar & Grill 
x Biznierių Sąjunga.

Jie prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 
ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Staf 
at,resas.

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Ev. 4-8698

Padčkavones Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

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

337 Union Avenue g
Brooklyn, N. Y. 8

Tel. Stagg 2-0783 g
NIGHT—HAvemeyer 8-1158 S
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Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

Kiekvieną s u batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

RANDAV0JIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys dėl moters ar merginos. Garu 
apšildomas ir yra visi patogumai 
gyvenimui. Kreipkitės: 101-57— 
Į08th St., Richmond Hill, N. Y.

PAJIEŠK0J1MAI
Pajieškau Elzbietos Yumplot, pir

miau gyveno 260 Siegel St., Brook
lyn, N. Y. Prašau atsišaukti: L.

* Stakovskas, Wilson, Conn. (274-276)

PRISTATOME J NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047.

BARZDA, Savininkas
“Laisves” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies Valgiai
Gaminami Europiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo 
klibas ai ir kepta paršiena.

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

REIKALAVIMAI
Reikalinga 20 moterų prie parin

kimo avių žarnų ir prie mieravimo. 
Gera alga. Nuolatinis darbas. Gali
ma privažiuoti Myrtle Ave., Wilson 
Ave., DeKalb Ave. gatvekariais ar 
eleveiteriais. Duodame kavos veltui. 
Visi patogumai prie darbo. Prašome 
kreiptis: Casing Company, 195 Wil
son Ave», Brooklyn, N. Y. (arti De
Kalb Ave.) (275-280)

Reikalinga namų darbininkė ir 
virėja, pageidaujama, kad būtų ma
loni ir dirbusi prie namų darbo. 
Sutiksime priimti ir atvykusią iš 
Europos (refugee). Namai randa
si New Rochelle miestelyje, taipgi 
yra dvi mergaitės, lankančios mo
kyklą. Atlyginimas $65. Telefonuo- 
kite: Vanderbilt 6-5850.

. (276-278)

Reikalinga mergina dirbti saldai
nių krautuvėje (Ice-Cream & Candy 
Rarlor). Gali būti ir nepatyrusi. 
Kreipkitės pas Frank Mayer, 543 
Grand Street, Brooklyn, N. Y. 

(276-278)

Antradienį, lapkričio 25 d., 
(Nov. 25th) Lietuvių Bar & 
Grill biznių savininkų įvyks 
svarbus susirinkimas, Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė., Broo
klyne. Prasidės 2-rą vai. po 
pietų. Visi lietuviai Bar & 
Grill bizniu savininkai yra 
kviečiami dalyvauti tame susi
rinkime, nes aplinkybės verčia 
mus pasitarti svarbiais šios 
rūšies biznio reikalais.

Būkime punktuališki. Būki
me paskirtu laiku, kad ne
reiktų eikvoti laiko vieniems 
kitų

“LAISVES” 
KONFERENCIJA

BANKIETAS
Visų “Laisvės” bendrovės 

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

Po konferencijos bus ban- 
kietas toje pačioje vietoje. ♦

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

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

IWO Veda Viešą Rinkliavą 
Kariaujančių Paga'bai

Int. Workers Order, didžio- 
tarptautiška darbininkų pa- 

šalpinė, pradedant lapkričio 
22-ra, baigiant 25-ta visame 
mieste veda rinkliavą sukelti 
pinigų kariaujančių prieš hit- 
lerizmą šalių pagalbai, tame 
skaičiuje ir Sovietų Sąjungai.

Organizacija jau , sukėlė 
virš $200,000.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

417 LORIMER ST.

ATDARA NUO ANKSTI
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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




