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Walter Duranty savo nau
joj knygoj “The Kremlin and 
the People” cituoja vieną 
Prancūzą, kuris jam pasakęs:

“Nepamirškite, kad Sovietų 
Sąjungoje p e n k takolonistus 
sušaudė. Mes gi padarėme 
juos kabineto minis teriais

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Francija šiandien pavergta 
ir bejėgė po nacizmo jungu. So
vietų Sąjunga gi didvyringai 
laikosi prieš Hitlerio pragariš
ką karinę mašiną.

Skirtumas labai didelis. O 
betgi buvo įmonių, kurie plūdo 
ir smerkė Sovietus, kai jie 
anais metais apsivalė nuo Hit
lerio agentų.

VOKIEČIAI, SAKO, ESA Užnri^Q VOKIEČIAI, SAKO, ESĄ U: ouomijos įvaras prieš 25 mylių nuo maskvos

Sovietus Kenkia Ame 
rikai, Sako Stimson

Suomija Veikia Kaip Nacių Įrankis Prieš Amerikos ir An- 
I glijos Pagalbą Sovietam; Stato Pavojun Pačios Suomijos 

dėiiams iš “Naujosios Gady-' Keikalus, bako Ministeris btimson ir ten. Burns 
nės” visai sugadino nervus la-| ---------
bai skaitlingas, labai pavykęs' Washington. — Jungtinių1 siunčiami iš Jungtinių Vals
ai---- u:J “Laisvės” koncer-' Valstijų vyriausybė vis!tijų ir Anglijos.dienraščio “Laisvės 
tas.

Suėjo tie žmonės, 
remti “raudonąją 
“Sarmata .. . sarmata . .." šau
kia tos nelaimingos gazietos va
ri jotai.

Pamiršta 
kiekvienas 
darbininkas, inteligentas ii* biz- vokiečiais, jinai elgiasi kaip 
nierius, ne tik lietuviai, bet vi- įrankis nacių karo mašinos;

" iLLi “prieš pačios Suo-
'mijos galutinuosius reika-

ir “duoda galimybės
Naujosios Gady- vokiečiams sukaupt jų pa-

štabas, sušilę darbuojasi sįangas į veiksmus kenks
mingus Jungtinių Valstijų

Į reikalams.”
Suomijos kariuomenė pa

deda vokiečiams daryt už-
Cubos respublikos pažangus puolimus linkui sovietinės 

prezidentas Batista pasakė:
“Amerika padeda Britanijai'geležinkelio, einančio L o--- v ----- x------------  --

ir Rusijai kiek išgali. Ameri-(Murmansko į Maskvą; o tų kalauja pristatyt reikmenų 
ka dar neturi pasiuntus armi- 'užpuolimų “tikslas yra vie- Rusijos armijoms, o vokie- 
jos į Europa, bet Amerika pa- nas — uždaryt Murmansko čiai verčia Suomiją elgtis 
siųs armiją, jeigu Europos1 
laisvė priklausys nuo Ameri
kos armijos ...

“Šiais laikais buvimas 
paisančiais reikštų, kad 
esame ne žmonės. Cuba 
maža šalis be resursų, bet kiek 
mes turime, mes su džiaugsmu 
sudedame ant altoriaus laisvės 
tų žmonių, kurie miršta už lais
vę.”

Berlin, lapkr. 26. — Vo
kiečių karinis atstovas sa
kė, kad jie dalėję iki 25 my
lių nuo Maskvos ir stumią 
rusus į vidujines Maskvos 
gynimo linijas.

(Vokiečiai užėmę Gora. 
kaimą, 40 mylių į šiaurius 
nuo Maskvos, kaip pranešė 
Londono radijas.)

Naciai teigia, kad jie su-

Naciai Šiek Tiek Laimi Maskvos 
Fronte; Sovietai Nužygiavo 75 
Mylias Pirmyn Doneco Srityj

Raudonoji Armija Atkakliai Kovoja Maskvos Fronte, bet Didesnės Vokiečių Jėgos kai kur 
Privertė Sovietu Kariuomenę Pasitraukti į Naujas Apsigynimo Pozicijas; Pietuose 

Sovietai Sunaikino Dvi Nacių Divizijas

istengiasi paveikt Suomiją -į Laivyno ministeris Stim- lauž^. atkaklų Raudonosios 
girdi, pa- Finliandija pasitraukt išfson pateisino Suomiją, kol Armijos pasipriešinimą ir

_______ A « - - - i t rr n Ir’ZN 11 n wy innrnniiH l\ /■ nfirrmją. ^aro prieš Sovietus.

Maskva, lapkr. 26. — So- vietomis nuvijo nacius 75 
vietų radijas praneša, kad mylias atgal.
padėtis .Maskvos fronte te-i___ _____ . _____________

Ukrainoje, Doneco srityje 
sovietinė kariuomenė su sti
priomis jėgomis raitų kazo-

bėra rimta, bet sovietinės SUNAIKINO DVI NACIŲ kų atmetė vokiečius 62 my-užėmę kelis miestelius Mas- 
[kvos srityje.[ji kariavo, kad atgaut že

mes, prarastas per pirmes
ni karą su Sovietais, bet 
dabar suomiai jau veikia 
kaip vokiečių partneriai 
“rusiškoje žemėje į rytus 

'nuo Ladogos ežero.”
GENEROLAS BURNS 
SMERKIA SUOMIJĄ

’ Jungtinių Valstijų gene
rolas James H. Burns, 
Lend-Lease (paskolų) fon
do viršininkas, narys Ame
rikos buvusios pasiuntiny
bės Maskvoj, taipgi smerkė 
Suomiją už talkininkavimą 
naciams prieš Sovietus. 

Murmansko prieplaukos ir iGen. Burns sakė, kad “Jun- 
einančio iš gtinių Valstijų politika rei-

Amerikos laivyno minis
teris H. L. Stimson lapkr. 

jie, kad dabar 25 d. įspėjo Suomiją, kad, 
nuoširdus žmogus, toliau kariaudama išvien su

si, didžiuojasi remdami Raudo- veikia 
nąją Armiją. I “

Sarmata ne jiems, bet tiems/Jus” 
kurie, kaip 
nės” i 
Hitlerio banditiškos armijos 
naudai. |

Brooklyno publika žino, kur 
eiti ir ką paremti.

ne
mes, 
yra

Beje, prezidento Batista va
dovaujama iCubos valdžia įsa
kė visiems darbdaviams pakel
ti savo darbininkams algas nuo 
20 iki 25 nuoš.

-Maskvos kelią, kad demo
kratinės šalys negalėtų juo- 
mi pristatyt daugiau reik
menų Sovietam,“ kaip sakė 
ministeris Stimson.

Jis nurodė, jog tame fron
te naciai turi milžinišką 
daugumą savo kariuome
nės, ir suomiai ten ne patys 
veda karą, o tiktai tarnauja 
kaip vokiečių pagalbininkai, 
ypač, kad užkirstų kelią 
ginklams, kurie Sovietams

taip, kad kenktų pristaty
mui tų reikmenų.”

Gen. Burns pageidavo, 
kad Suomija “kaip galint 
greičiau liautųsi taip vei
kus.”

London. — Anglai prane
ša, kad Libijos pajūriu jie 
pažengę dar kiek pirmyn, 
bet mūšis tarp jų ir fašis
tų nenulemtas. Abi pusės 
kenčia didžius nuostolius. *

TOLESNI NACIŲ LAIMĖJI
MAI MASKVOS FRONTE

Maskva, lapkr. 26.—Nau
jausias Sovietų radijo pra
nešimas sako, kad vokiečiai 
su didelėmis jėgomis tankų, 
orlaivių ir pėstininkų pra
laužė sovietinį Stalinogors
ko frontą ir pasiekė mies
telį V (gal Venevą).

(Venev stovi už 40 mylių 
į šiaurių rytus nuo Tūlos, o 
Tula už 110 mylių į pietus 
nuo Maskvos. Stalinogorsk 
yra geležinkelių centras, 
apie 40 mylių j pietų rytus 
nuo Tūlos.)

Srityje Klin, 50 mylių į 
šiaurių rytus nuo Maskvos, 
vokiečiai perkirto sovietinį 
vieškelį ir užėmė kelis kai
mus. Sovietai kontr-ata- 
kuodami atėmė iš nacių 
penkis kaimus.

PAGALBINES DIVIZI- j Kas atgal. Dabar Raudono- 
JAS PIETŲ FRONTE 
Berne, šveic., lapkr. 26.— 

New Yorko Times kores- 
fronte, Rosto-pondentas Daniel T. Brig- 
dar tebesiau- ham telefonu perleido savo 

__ _____ gatvėse tarp (laikraščiui sekamas žinias, 
raudonarmiečių ir vokiečių, gautas iš Sovietų-vokiečių 
Kitur šiame fronte Sovietai karo fronto/

pozicijos abelnai atsilaiko. 
Atvyko daugiau pastiprini
mų šiam frontui prieš vo
kiečius.

Pietiniame
ve-prie-Dono 
čia mūšiai

Hitleriečiai Skelbia 
Žymius Savo Laimėji

mus Maskvos Srityje
Berlin, lapkr. 26. — Na

ciai sako, kad jie Maskvos 
srityje turėję naujų plačių 
laimėjimų. Jie, esą, užėmę 
dar kelis miestelius Mask
vos apsigynimo plote.

Vokiečių .laikraščiai rašo 
apie gręsiantį Maskvai su
naikinimą, jeigu ji nepasi
duos. *

Sovietai su Angly Tan
kais Atkariavo Pozi
ciją Maskvos Fronte

ji Armija nuo Šachtų žy
giuoja į pietų vakar, linkui 
Mariupolio, stovinčio prie 
Azovo Jūros. Jei Sovietam 
pavyktų pasiekt Mariupolį, 
tuom jie atkirstų dideles 
vokiečių jėgas esamas Ros
tovo srityje.

Sovietai sunaikino dvi di
vizijas, atsiųstas pagelbėt 
saviškiams atsilaikyt šiame 
fronte prieš Sovietus.

1931 metų spalių mėnesį su
vargęs bedarbis vardu Peter 
V. Cacchione, italų darbininkų 
tėvų sūnus, šiaip taip dasika- 
sa iki didžiosios Hudsono upės'manda teigia, kad jie ir to- 
Jersey. City mieste. Į liau sėkmingai veikią prieš

Bet kaip persikelti per upę? Sovietus.

Naciai Nuskandinę 5 Kariniai Sovietų ir Vo- 
Anglijos Laivus kiečių Nuostoliai

Kuibišev, Sovietai, lapkr. 
26. — Vokiečiai su didžio
mis tankų ir šarvuotų auto
mobilių jėgomis nusigrūmė 
60 mylių į rytus nuo Tūlos.

Vokiečių Submarinai Kirtę 
Smūgius Angly Karo Laivam

SAKO, KAD NACIAI AR
TINĄS! PRIE MASKVOS

London, lapkr. 25. —Tur
kijos radijas skelbė vokie
čių pranešimus, kad jie žy
giuoja pirmyn nuo Voloko
lamsko linkui Maskvos, ir 
jiem telikę tiktai 18 mylių 
ir pusė pasiekt Maskvą.

Berlin. — Vokiečiu ko-! v

Prašo jis vieną praeivį, prašo 
kitą duoti jam nikelį baigimui Naciai oficialiai skelbia, 
kelionės į pasaulio didžiausį ir į kad greitieji jų kariniai lai- 
garsiausį miestą. Vienas gera-jvukai nuskandino keturis 
širdis žmogus padaro jam tą pilnai prikrautus prekinius 
malonę.

Pasiekęs New Yorką P. 
Cacchione randa prieglaudą 
vienoj miesto “flopauzėje” ant 
25th St. Darbo j ieško, bet ne
gauna. Susitinka su kitais be
darbiais. Įstoja į bedarbių or
ganizaciją.

čia jis susitinka su komu
nistais. Po trylikos mėnesių 
įstoja į Komunistų Partiją. Ap
sigyvena Brooklyne. Išrenka
mas partijos organizacijos sek
retorium.

Peter atsistoja revoliucinio 
judėjimo pryšakin. 1937 me
tais partija pastato jį kandi
datu į Miesto Tarybą. Rinki
mus pralaimi tik dviem šim
tais balsų.

1939 metais jis vėl kandida
tuoja, bet rinkimų taryba ne
leidžia jo vardui pasirodyti ant 
baloto. Partija atsišaukia į 
Brooklyno piliečius Cacchionės 
vardą įrašyti į balotą. Apie 25 
tūkstančiai piliečių parašo jo 
vardą.

šiemet Peter vėl kandidatuo
ja ir šį sykį tampa išrinktas!

anglų laivus, viso 16,500 to
nų; tarp jų buvo ir vienas 
žibalinis laivas. Vokiečių 
greitlaiviai turėjo smarkų 
susikirtimą su kariniais an
glų laivais naikintuvais, ly
dėjusiais tuos prekinius lai
vus. Bet visi vokiečių greit
laiviai sugrįžo sveiki.

Vokiečių komanda sako, 
kad jų orlaiviai nuskandino 
vieną karinį anglų greitlai- 
vį.

Anglai keliais laivukais 
lapkr. 23 naktį mėgino išsi- 
kelt ant šiaurinės Franci jos 
kranto. Vokiečiai juos at- 
mušę su dideliais nuosto
liais anglams.

SUNAIKINTAS ITALŲ 
SUBMARINAS

Roma. — Italų komanda 
pripažino, kad anglai sunai
kino viena Italijos submari
ne Viduržemio Jūroje.

Maskva. — Sovietų Žinių 
Biuras lapkr. 25 d. paskel
bė, jog kare su naciais So
vietai iki šiol prarado 2,- 
122,000 kareivių, užmuštų, 
sunkiai sužeistų ir nelais
vėn paimtų. Tuo pačiu .lai
ku naciai neteko 6,000,000 
kareivių — užmuštų, rimtai 
sužeistų ir paimtų į nelais
vę.

Sovietų kariuomenės nuo
stoliai šitokie:

490,000 užmuštų, , 1,112,- 
000 sužeistų ir per 520,000 
dingusių.

Ginklų nuostoliai iš So
vietų pusės yra sekami:

7,900 tankų, 6,400 orlai
vių ir 12,900 kanuolių.

Nacių ginklų nuostoliai 
šitokie:

Daugiau, kaip 15,000 tan
kų, apie 13,000 orlaivių ir 
19,000 kanuolių.

(Naciai praeitą savaitę 
skelbė, kad Sovietai netekę 
6,000,000 kareivių, kaipo už
muštų bei sunkiai sužeistų, 
ir 4,000,000 nelaisvėn paim
tų. Savo nuostolių naciai 
nenurodė.)

Berlin, lapkr. 26. — Vo
kiečių komanda teigia, kad 
jų submarinas Atlanto Van
denyne nuskandino Angli
jos šarvuotlaivį “Dragon” 
rūšies. Sako, kad kitas na
cių submarinas torpedavo 
ir sužeidė vieną didelį ang
lų karo laivą Viduržemio 
Jūroj, arti Libijos.

LITVINOVAS SKRENDA
Į AMERIKĄ

London. — Iš Irano- Per
sijos išskrido Maksimas Li
tvinovas, naujasis Sovietų 
ambasadorius Amerikai, į 
anglų koloniją Singapore, iš 
kur jis tęs oro kelionę į 
Jungtines Valstijas.

Vokiečiai Parduoda Visus 
Žydu Namus Paryžiuje

Kuibišev. — Sovietai pra
neša, kad jie angliškais tan
kais sukriušino vokiečių 
tankų ataką viename punk
te Maskvos fronte. Šie tan
kai buvo tik trys savaitės 
atgal gauti iš Anglijos. Jų 
kanuolės peršovė net di
džiuosius nacių tankus. 
Raudonarmiečiai su pagal
ba anglų tankų atkariavo 
vieną kaimą.

Klin srityje, po žiaurių 
kautynių, raudonarmiečiai 
pasitraukė į naujas pozici
jas. Sovietinė kariuomenė 
taipgi šiek tiek pasitraukė 
atgal į pietų rytus nuo Tū
los. Naciai truputį laimėjo 
ties Možaisku, Maskvos 
fronte. Bet visur jie nuken
tėjo didžiulių nuostolių.

London. — Anglų laivy
nas nuskandino du fašistų 
laivus, kurie gabeno reik-Pirmas komunistas koncilma- 

nas didžiausiam pasaulio mies- menis į Libiją italams ir vo
te! Riečiams.

■ ' !"■ - ‘V

Vichy, Francija. — Na
ciai Paryžiuje išleido pa
tvarkymą, kad nuo gruod
žio 1 d. bus išstatyti parda
vimui visi žydų namai dr 
bizniai “arijams.” 10 pro
centų gautos už tai kainos 
bus atmušta, sako, išlaidom 
nuosavybės pervedimo ir 
šelpimui žydų pavargėlių; o 
90 procentų būsią atiduota 
žydams savininkams.

Maskva. — Mažas būrys 
anglų tankų supliekė du vo
kiečių batalionus Maskvos 
fronte.

FAŠISTAI LIBIJOJ SUNAI
KINĘ daug Anglų

Roma, lapkr. 26. — Ita
lų komanda skelbia, kad jie 
ir vokiečiai sunaikinę ang
lų kariuomenę į pietus nuo 
Rezegh ir paėmę n^Įaisvėn 
Anglijos generolą Arms
trongą su 5,000 anglų ka
riuomenės. Jie taipgi suė
mę du amerikonus karo tė- 
mytojus ir kelis anglu ir 
amerikiečių laikraštininkus.

Italai užginčija, kad ang
lai užėmę Bardią ar Gam- 
butą Libijoj.

MASKVOS FRONTAS
Maskvos fronte padėtis 

tebėra kritiška, kaip pripa
žino Sovietų atstovas, pri
durdamas, jog 48 sekamos 
valandos išspręs tenaitinį 
klausimą.

Vokiečiai pasivarė kiek 
pirmyn dviejuose punktuose 
j šiaurių vakarus nuo Mas
kvos; kai kur Sovietų 
kontr-atakos šiek tiek lai
mėjo, ypač Klin srityje, 50 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Maskvos. Raudonarmiečiai 
abelnai atremia vokiečius.

Labiausiai naciai štur
muoja Volokolamsko srity
je ir linkui Stalinogorsko, 
esančio už 40 mylių į pietų 
rytus nuo Tūlos. — Vokie
čiu nepajėgė Tūlos užimt, 
tai dabar stengiasi ją apeit.

Sovietai vėl užginčijo, kad 
naciai užėmę Solnečnogors- 
ką, 31 mylia į šiaurius nuo 
Maskvos, nors gręsė pavo
jus tam pramonės mieste
liui, kur buvo nusileidę vo
kiečių parašiutistai; bet 
daugelis jų liko sunaikinta 
dar pirm nusileidžiant. •

Naciai sugabeno didžias 
atsargines jėgas į Maskvos, 
frontą.

*

'j

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, lapkr. 26. — Sovietų Žinių Biuras anksti šian

dien išleido sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė lanki;. 25 d. vedė mūšius prieš priešą 

visu frontu. Ypatingai atkaklūs mūšiai įvyko linkmėse 
Volokolamsko, Stalinogorsko ir Rostovo-prie-Dono.

Lapkr. 24 d. per kautynes ore buvo numušta žemyn 5 
vokiečių orlaiviai. Mes- praradome du orlaivius. Lapkr. 
25 d. arti Maskvos buvo nukirsta žemyn 3 vokiečių or
laiviai.

Lapkr. 24 d. mūsų oro jėgos sunaikino 29 vokiečių 
tankus, 12 šarvuotų automobilių, kelis šimtus trokų su 
kariuomene, kelis trokus su gazolinu, 26 kanuoles, gele
žinkelio traukinį su kanuoliniais šoviniais, 60 automobi
lių ir sunaikino pulką priešo pėstininkų.

(Tąsa 5-me puslapyje)

Kuibišev. — Leningrado 
srityje Sovietai laimėjo 
kautynes, viename tik mū
šyje nukaudami 3,000 vo
kiečių.

Berlin, lapkr. 26. — Vo
kiečių žinių agentūra skel
bia, kad jų ir suomių mi
nos nuskandino du karinius 
Sovietų laivus Suomijos Už- 
lajoj.

ANGLAI ĮNIRTUSIAI ATA
KUOJA VOKIEČIUS

t'

i:

fe i-’.

Cairo, lapkr. 26. — Anglų 
tankai ir kitos jėgos visu 
įnirtimu atakuoja vokiečius 
ir italus, stengdamiesi už
imt-Sidi Rezegh, Libijoj, į 
pietus nuo Tobruko. Anglų 
artilerija ir pėstininkai 
stengiasi prasimušt iš To
bruko, vis dar apgulamo vo
kiečių ir italų.

Bet patiem vokiečiam te
lieka tik keturių, mylių’ 
spraga tarp Tobruko ir E- 

! gipto sienos iki visiško ap-
ORAS. — šį ketvirtadie- supimo iš anglų pusės. Na- 

nį būsią šalčiau ir gal pra- ciai desperatiškai gina tą 
dėsią snigt. spragą.

Berlin, lapkr. 26. — Na
ciai teigia, kad jie Libijoj 
apsupę stambias anglų ka
ro jėgas.

London. — Anglai užgin
čija, kad nacių submarinas 
nuskandinęs Anglijos šar
vuotlaivį “Dragon” rūšies.

L
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Susirūpinkime!
Mums praneša, kad tūluose miestuose 

mūsų krašto visuomenės veikėjai bei ra
dijo komentatoriai pradėjo kalbėti apie 
tai, kad Amerikos lietuviuose veikia ne
mažai nacių šnipų, Hitlerio pakalikų. 
Vienas radijo komentatorius Philadel- 
phijoj jau porą kartų tuo reikalu prisi
minė, ragindamas Amerikos lietuvius 
darbininkus, ypačiai dirbančius apsigy
nimo pramonėje, neklausyti nacių agen
tų ir vengti sabotažo, kenkimo darbų.

Kad Amerikos lietuviuos veikia nacių 
agentai, to niekas neginčys. Jie gauna 
paspirties iš tūlos lietuviškos spaudos, 
kuri nuolat ir nuolat spausdina tik tą, 
kas patinka naciams, — nacių propagan
dą, tiesioginę ar netiesioginę propagan
dą. Žinome ir tą, kad Hitleris yra pri
siuntęs Amerikon visą eilę lietuvių na
cių, kurie, užsidėję ant galvų kankinių 
(“pabėgėlių nuo bolševikų teroro”) vai
nikus, dirba Hitleriui, sėdami jo propa
gandos sėklą, demoralizuodami tam tik
rą visuomenės dalį, kenkdami mūsų 
kraštui apsiginti, darydami viską, kas 
naudinga Hitleriui ir bloga demokrati
niams kraštams, įsijungusiems sunaikin
ti hitlerizmą.

Mes privalome susirūpinti tuo reikalu 
ir žiūrėti, kad tiems nenattdeliarhs, tiems 
Hitlerio agentams nepavyktų uždėti ant 
Amerikos lietuvių tą bjaurią dėmę, — 
hitlerišką dėmę, — kuria jie patys yra 
pasiženklinę! Mūsų pareiga turi būti iš
kelti aikštėn kiekvieną tokį niekšą, dir
bantį Hitleriui ir kenkiantį Amerikai! 
Mūsų pareiga vyti jį laukan iš lietuvių 
tarpo!

Šių metų lapkričio 6 d. mes rašėme 
įvedamąjį, ragindami visus Amerikos lie
tuvius, visus visuomenės veikėjus, visus 
laikraščius, be skirtumo sriovinių pa- 
žvalgų, pamiršti viską ir eiti prie tauti
nės vienybės hitlerizmui sunaikinti. Mes 
ten padavėme ir tam tikrus dėsnius, ku
riais tokia vienybė būtų galima.

Kai mes kalbame apie tautinę vieny
bę hitlerizmui sunaikinti, tai turime gal
voje ne tą, kad panaikinti sa^o partijas 
ir srioves ir pultis vienos kurios parti
jos glėbin. Ne! Mes manome, kad tauti
nė vienybė visų - pirmiausiai reiškia tą, 
kad mes, kaipo tauta, kaipo Amerikos 
visuomenės dalis, pirmiausiai aiškiai ir 
Stipriai stojame už apgynimą mūsų 
krašto, stojame už prezidento Roosevel- 

. to užsieninės politikos pravedimą, sto
jame prieš visokius hitlerininkus, vei
kiančius šioje šalyje; stojame už pagal
bą kariaujančioms prieš Hitlerį šalims 
—Anglijai, Sovietų Sąjungai; susilaiko- 

. me nuo plėtimo bent kokios pro-naciš- 
kos propagandos mūsų spaudoje, prakal
bose, — bus toji propaganda tiesioginė 
ar netiesioginė; stojam už didinimą dar
bingumo apsigynimo pramonėje, už pa
kėlimą gamybos; stojame už išlaisvini
mą Lietuvos!

Tautinė vienybė šiuo metu reiškia tą, 
kad mes visų pirmiausia tvirtai stovime 
už savo krašto, kuriame mes gyvena
me, apginklavimą, už jo pasimotą tikslą 
sunaikinti pasaulio pabaisą, hitlerizmą. 
Tik tokios sąvokos vedini mes galime 
dikčiai prisidėti prie tos didžiosios misi
jos, kurią mūsų kraštas yra pasibrėžęs 
atlikti šiuo taip svarbiu mūsų tautai ir 
visam pasauliui laikotarpiu. Tik šitaip 
veikiant, galima bus iškelti aikštėn vi
sokius hitlerininkiškus niekšus, veikian
čius lietuvių tarpe ir demoralizuojančius 
lietuvių visuomenę. Tik šitaip veikiant, 
mes neleisime, kad koki pronaciški gai
valai žemintų lietuvių vardą.

“Naujienose” tūlas, matyt labai arti
mas joms bendradarbis, pasislėpęs po P.

Gulbio slapyvardžiu, aiškina (“N.” lapkr. 
8 d.), būk jis ir jo atstovaujamas laik
raštis negalįs įeiti į tautinę vienybę dėl 
to, kad jam, P. Gulbiui (matyt, ir “Nau
jienų” redakcijai, kuri jokio prierašo 
prie jo straipsnio neprikergia) rūpi “de
mokratija ir krikščioniškoji civilizacija,” 
o mums, girdi, “krikščioniškoji civiliza
cija” “visai nerūpi.”

Gerai, kad “Naujienos” susirūpino 
krikščioniškąja civilizacija. Mes, prisi- 
pažinsime, rūpinamės ne tiek krikščio
niškąja civilizacija, (būtų gerai, kad p. 
Gulbis paaiškintų, kas ta krikščioniškoji 
civilizacija, už kurią jis tiek daug kovo
jąs), kiek visos žmonijos kultūros ir ci
vilizacijos gynimu. Mes suprantame, ir 
to niekas nebandys užginčyti, kad nūnai 
pasaulyje yra daugiau žmonių, kurie gy
vena ne krikščioniškoj civilizacijoj, negu 
krikščioniškoj. Mes žinome, kad virš 400 
milijonų chiniečių, nekrikščionių, kovoja 
didvyriškai ne tam, kad ten būtų įsteig
ta krikščioniška civilizacija, bet tam, kad 
sumušti žvėrišką Japonijos užpuoliką ir 
gyventi laisvu gyvenimu, statyti savo ci
vilizaciją, savo kultūrą. Ir Amerika 
šiandien deda didžiausių jėgų, kad su
teikti paramos chiniečiams Japonijos im
perialistus sumušti!

Tas pats Gulbis rašo, kad “Laisvė” tu
rėtų pareikalauti iš Sovietų Sąjungos vy
riausybės, kad ši leistų išvažiuoti iš So
vietų Sąjungos tūliems buvusiems Sme
tonos režimo metu ministeriams ir žval
gybininkams, mėsinėjusiems Lietuvos 
liaudį. Jei taip būtų, esą, padaryta, tuo
met “naujoji Lietuvos vyriausybė nusta
tytų užsienių politikos gaires ir, jei ras
tų reikalo, paskelbtų Vokietijai karą.”

“Laisvė” niekad nediktavo Sovietų vy
riausybei, ką ji turi daryti ir nediktuos, 
nes Sovietų vyriausybė yra Sovietų Są
jungoj, o “Laisvė” išeina Brooklyne, vi
sai kitam pasaulio krašte. Neigi Sovietų 
vyriausybė gali diktuoti, ką “Laisvė” tu
ri rašyti ar nerašyti. “Laisvė” gali siū
lyti ir, tam tikrais atsitikimais reika
lauti to ar kito iš Amerikos vyriausybės, 
kurią mūsų krašto piliečiai išrenka, ku
ri yra pastatyta pildyti Amerikos žmo
nių valią. Iš kitos pusės, Amerikos vy
riausybė gali uždėti tam tikras mūsų 
krašto žmonėms pareigas, kurias mes tu
rime pildyti.

Dar naivesnis tuo klausimu pasirodė 
“Vienybės” redaktorius. Jis (lapkr. 14 
d.) rašo, kad, girdi, jei jiems (“lietu
viškiems bolševikams”) reikalinga lietu
vių (tautininkų) parama, tai “tegu jie 
ragina Sovietų Sąjungos vyriausybę,” be 
kitų dalykų, “pripažinti ir atstatyti tą 
Lietuvos vyriausybę, kuri buvo prieš bol
ševikų okupaciją Lietuvoje.”

Šičia, pasirodo, logika yra tikrai fa
šistiška: tegu Sovietai Lietuvoje pastato 
Smetonos vyriausybę, tai tautininkai sto
vėsią su prezidentu Rooseveltu, su jo už
sienine politika, už sunaikinimą hitleriz- 
mo.

Bet tasai redaktorius “pamiršta” tą 
faktą, kad šiandien Lietuvoje jokios vy
riausybės negalima pastatyti, nes ją turi 
pavergęs Hitleris ir jo naciškos jėgos.

Kai Hitleris bus sumuštas, kai Lietu
va bus išlaisvinta, tuomet Lietuvos liau
dis, eidama Roosevelto-Churchillo pa
skelbta deklaracija, pati galės laisvai ir 
nepriklausomai apsispręsti savo ateitį, 
savo reikalus! Ji pati ir vyriausybę pa
sistatys !

Šitaip darydami, tautininkai atsistoja 
labai kreivame kelyje ir jame pastato 
savo pasekėjus. Jie, vadinasi, netiesiogi
niai pareiškia, kad jei Lietuvai nepripa
žįstama tautininkų valdžia (nepaisant 
kur ir kaip), tai jie atsisako remti Ame
rikos vyriausybe jos pastangose sumušti 
Hitlerį!

Toks kelias yra slidus. Jis yra pavo
jingas. Juo gali eiti ponas Tysliava, bet 
neturi eiti joks padorus Amerikos pilie
tis, kuriam rūpi mūsų krašto saugumas 
ir viso pasaulio žmonių laisvė ir kultūra.

Mes dar kartą sakome: visokį nesu
sipratimai turi būti palikti nuošaliai; 
privalome telktis v.ieningan darban, tau- 
tinėn vienybėn hitlerizmui sunaikinti!

Neapykanta Permirkusios “Žinios”
Klerikalų “Darbininkas” nuolatos per

mirkęs melais iv šmeižtais prieš Sovietų 
Sąjungą, tą didžiausį hitlerizmo priešą. 
“Darbininkas” su ukvata persispausdina 
nacišką propagandą ir siekia visaip 
kenkti Anglijos, Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos bendradarbiavimui kovoj prieš 
fašizmą ir hitlerizmą.

Ta “Darbininko” politika kyšo kiekvie
name straipsnyje, kiekviename redakci
jos rašinyj ir net žiniose.

Kas Naujo Kanadoje?
Išsivysto Didelis Politinis nemažą abejonę kelia visuo- 

Krizis menėje.
Kalbant apie mūsų kr aš- Liberalų vyriausybė na

tą, Kanadą, reikia pasaky- mų politikoj daugeliu at- 
ti, kad galima pastebėti vi- žvilgių pamėgdžioja Fran-
są eilę reiškinių, pranašau- ei jos vyriausybės, buvusios
jančių didelį politinį 
Kanadoj.

krizį

Konservatyvų Partija, pa
sinaudodama šalyje esančia 
apatija liberalams, dėl visos 
eilės žygių, apie kuriuos pa
kalbėsime vėliau, pasistatė 
prie šakin senatorių Rt. 
Hon. Arthur Meigheną, pa
naikintos, bet Beneto lai
kais atlikusios bjaurų dar
bą, 98 sekcijos autorių, ir 
išstojo su griežtu reikalavi
mu, kad būtų įvesta Kana
doj konskripcija. Konser
vatyvų Partija pareiškė, 
kad liberalų vyriausybė su 
Kingu priešakyje neatlieka 
užtektinai laimėjimui karo 
prieš hitlerizmą.

Liberalų Partija, ministe- 
rio pirmininko Kingo lūpo
mis pareiškė, kad konskrip- 
cijos Kanadoj nebus, kol jo 
vyriausybė bus galioje. O 
jeigu konskripcijos klausi
mas taps svarbiausiu šalies 
klausimu, tai jis turės būti 
patvirtintas ar atmestas vi
sų gyventojų per rinkimus.

Iš to, kas viršuj pasaky
ta, gali būti aišku, kad į- 
tempimas tarp konservaty
vų ir liberalų partijų nuo
latos didėja ir gali privesti 
prie rinkimų.

Dabar panagrinėkime, ar 
konskripcija yra svarbiau
siu dienos klausimu?

Konservatyvai mano, kad 
liberalų vyriausybė neatlie
ka užtektinai dėl laimėjimo 
karo prieš hitlerizmą vien 
todėl, kad nėra įvedus kon
skripcijos vyrams. Visuo
menė, tačiau; mato kitas 
priežastis.

Kanados žmonės stovi 
prieš Hitlerį ir jo karą. Jie 
pasirengę duoti viską, kas 
tik yra reikalinga. Bet tuo 
pačiu sykiu yra daug tokių 
vyriausybės žygių, kurie

prieš karą ir pradžioj karo, 
politiką. Visokį įstatymai
prieš darbininkus, prieš uni
jas, internavimai antifašis
tų ir unijų vadų, uždarinėji
mas antifašistinių organi
zacijų, laisvė fašistinėms 
organizacijoms, nedraugiš
kas atsinešimas linkui So
vietų Sąjungos iš vyriausy
bės pusės, mechaniškas už
šaldymas algų, nepaisant 
to, kad daugumos darbinin
kų algos visai žemos, ir 
daugelis kitų reiškinių su
laiko daugelį darbininkų 
nuo visiško atsidavimo ir 
pasiaukojimo karui už hit- 
lerizmo sumušimą.

Jeigu Kanados vyriausy
bė būtų demokratiškesnė, 
daugiau kooperuotų su uni
jomis karo vedime, tai kon
skripcijos klausimas būtų 
visai menkas klausimas. 
Kanados darbininkai stotų 
į armiją savanoriais. Nuo 
daugelio tenka girdėti, kad 
jie stotų į kariuomenę, jei
gu juos siųstų į rytinį fron
tą, kur eina kova prieš hit
lerizmą.

Be abejonės, klaidinga su
silaikyti nuo stojimo į ka
riuomenę ar kokių kitų žy
gių už tai, kad šios šalies 
vyriausybė nėra užtektinai 
demokratiška, bet už tokį 
darbininkų n u s i s t a tymą, 
daugiausia atsakom ingi vy
riausybės darbai praeityje 
ir dabar. Sunku tą apatiją 
darbininkams nugalėti, sun
ku darbininkams patikėti, 
kad vyriausybė nepadarys 
taip, kaip Franci jos padarė 
kadangi namų politikoj ji
nai daugelyje atsitikimų 
pamėgdžioja Daladier vy
riausybę.

Konservatyvų partija, iš
naudodama tokią padėtį, 
metėsi į kampaniją su savo

obalsiais, su savo planais. 
Del to išsivysto partijinė 
kova. Ji gali privesti prie 
rinkimų, kurie būtų visai 
bereikalingi.

Kanadai reikia vienybės 
ir darbo. Jeigu būtų vieny
bė, susitarimas dirbti ir ko
voti prieš didžiausį žmoni
jos priešą — hitlerizmą, 
tuomet netrūktų nei sava
norių kariuomenei. Bet tos 
vienybės nebus, kol abi
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stambiosios partijos nepa
statys pirmon vieton tauti
nės vienybės klausimo, kol 
jos nepradės tarp savęs ko
operuoti ir kooperuoti su 
darbininkais, s v a r b iausia 
jėga kare prieš hitlerizmą.

Rinkimai Britiš Kolumbi
joj puikiausiai parodė, kad 
darbo žmonėms nusibodo li
beralų ir konservatyvų par
tinė kova.

(“L. B.”)

“Gyvenimas Lietuvoje 
Normaleja”

Sunku, sakysiu jums, kai 
žmogus meluoti nemoki, o
teisybės — mažai

(Feljetonas)

težinai!
Kaip tik tokiu ir yra mano 
asmuo. Va, rodos, žirafo 
žingsniais pasinio j u žirglio-
ti, kaklą ištiesęs bėgu pas
kui tiesą, bet... priginti jos 
negaliu!

Kankinamas s m alsumo, 
trokšdamas teisingų žinių 
apie einamus pasaulyje vi
sokiausius sumišius ir sąjū
džius, — graibau žinias iš 
tokių šaltinių, kurie man 
atrodo tikriausiais. Tie šal
tiniai — spauda. Todėl iš 
jos ir žinias semiu. Tomis 
žiniomis čionais pasidalin
siu ir su Tavim, mielas 
skaitytojau.

Prašau!
“...Lietuvoje naciai už

draudė lietuviams skersti 
gyvulius. Galima gyvulį už
mušti tik tokiame atsitiki
me, kai jau negalima jis 
pristatyti veterinarijos gy
dytojui.”

Kaip matote, naciai ne
leidžia mūs broliui lietuviui 
net rankų susitepti jo pa
ties augintų gyvulių krau
ju; visa tai mielai atlieka 
jie patys. Tik, kai gyvulė
lis visai jau prie dvėsenos, 
liežuvį iškišęs krato kojeles, 
—tuomet naciai, sutrumpi
nimui gyvulio kančių pavė
lina lietuviui pribaigti jį. 
Pribaigus, žinoma, lietuvio 
prievolė nusmaukti negyvė-

Chiniečiai “snaiperiai”, pasislėpę "gamtos prieglębstyj”, laukia priešo japono.

“Darbininko” No. 89-tam telpa iš Te
herano “žinia” apie Sovietų Sąjungos 
ambasadorių M. Litvinovą. Redaktoriai 
apimti baisios neapykantos prieš antihit
leriniu kus net ir žinios negali paduoti be 
išniekinimo Litvinovo. Štai kelios ištrau
kos:

“Litvinovui, kuris vaikštinėjo kaip pa
klydėlis aerodrome, buvo pranešta, kad 
nėra vietos lėktuve... Litvinovas su sa
vo šeima, kaip sūnus palaidūnas, liko ae
rodrome... Litvinovas, sugrįžęs su savo 
šeima į aerodromą, buvo įsėdęs į Sovie
tų Rusijos neva karinį lėktuvą...” (Mū
sų pabraukta).

Ir taip visa žinia sukoneveikta, sudar
kyta, permirkusi neapykanta prieš tą 
žmOgų, kurį gerbia visas anti-hitlėriškas 
pasaulis. Jis tai “paklydėlis,” tai “sūnus 
palaidūnas.” 0 kas liečia Sovietų lėktu

vą, tai “Darbininko” redaktoriai jį vadi
na “neva karinis,” Įkalbinėdami savo 
skaitytojams, kad Sovietų lėktuvai yra 
prasti, “neva kariniai,” reiškia, nėra tik
rai kariniai.

Bet kada “Darbininkas” deda iš na
cių Vokietijos žinias, tai tuojau jauti jų 
tone, kad jiem viskas prie širdies, viskas 
sava. Štai tame pačiame numeryje tal
pina žinią apie Hitlerio jomarką, kad 
įtraukti daugiau pro-hitleriškų valsty
bių į nacių-fašistų paktą prieš Sovietų

lio kailį ir priduoti jį na-
ciams. Mėsą galima valgyti 
be leidimo...

“...Sviestui mušti irgi 
reikia leidimo, nes naciai 
pieną suvalstybino. Ūkinin
kam įsakyta sugabenti vi
są pieną į tam tikrus punk
tus, kur jis perdirbamas į 
visokius pieno produktus.”

Tysliavos “Vienybėje” sa
koma: “Vokiečiai iš Lietu
vos gabena visą maistą.” 
Jeigu tai tiesa, tai lietu
viams mažai kas beliko ir 
daryti.. Pirmiau, būdavo, 
reikėdavo rūpintis apie rin
ką, maisto produktų eks
portavimą, o nūnai — vo
kiečiai patys viską pasiima 
ir išsigabena...

Paliuosavę lietuvius nuo 
daugelio rūpesčių ir parei
gų, naciai priėjo išvados, 
kad lietuviams ir valgyti 
daug nereikėtų. Atėjusios iš 
Europos žinios sako, kad 
“Lietuvoje netrukus bus į- 
vestos naujos maisto nor
mos, daug mažesnės, negu 
dabar.” Reiškia, yra pilnas 
užtikrinimas, kad lietuviai 
ten iš fasono neišeis! Tuo 
labiau, kai, pasak “Vieny
bės,” “Baltijos valstybių 
žmonėms draudžiama eiti 
net maisto jieškoti ir jo 
pirkti be vokiečių leidimo.”

Šias žinias apie Lietuvos 
žmonių gyvenimą ėmiau iš 
tų lietuviškų laikraščių, ku
rie apsilaižydami skelbė ir 
tebeskelbia Prano Ancevi- 
čiaus prisiunčiamas jiems 
informacijas iš Berlyno. 
Kaip Hitlerio naujoji tvar
ka Lietuvos žmonėms patin
ka — nežinau, nes iš jų jo
kių žinių negaunu. Auto
ritetingas Lietuvos gyveni
mo žinovas p. Tysliava sa
vo “Vienybėje” skelbia: 
“Gyvenimas Lietuvoje laips- 

■ nfškai normaleja” (antgal- 
| vis).

Smalsusis šio laikraščio 
skaitytojas paklaus: “Kur 
faktai, kad Lietuvoje gyve
nimas normaleja?”

Tokių smalsuolių patenki
nimui, čionai paduosiu kele
tą šmotukų iš ancevičinių 
laikraščių. Pasiskaitykite:

“Vilniuje iš didelės vokie
čių gatvės visi žydai iš
kraustyti ir jų vieton žada
ma atkraustyti iš Klaipėdos 
suvokietėjusius 1 i e t u v ius
biznierius.

“Vokiečiai pradėjo lietu
viškus gatvių vardus keisti 
į vokiškus. Vilniuje Vokie
čių gatvės vardas pakeistas 
į “Deutsche Strasse.”

Sąjungą. “Darbininko” redaktoriai rašo: i kareiviams. 
“Šiandien čia (Berlyne) susirenka 10
tautų atstovai pasitarti ir susitarti dėl 
kovos prieš raudonuosius — Sovietų Ru
siją.” ‘

Nėra prieš nacius neapykantos, čia 
nėra “paklydėlių ir sūnų palaidūnų,” čia 
tik tebekyšo neapykanta prieš Sovietų 
Sąjungą.

“Švietimo tarėjo Meškau- 
sko-Germanto įsakymu vi
sose Lietuvos mokyklose 
renkamos aukos vokiečių

“Vokiečiai Lietuvoje pra
dėjo smarkiai kirsti miškus 
ir juos upėmis plukdyti į 
Vokietiją. Lietuvos gyven
tojai susirūpinę, kad iki ka- 
ro pabaigos vokiečiai gali 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Britu lakūnai su orlaiviais “kažin kur Ryty Fronte.

kalba apie aukas Lietuvai, j 
tai yra juoda tamsybė lie
tuvių visuomenės padangė-
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Aukų Medžiotojai
Rašo J. Baltrušaitis

Niekad nebūčiau tikėjęs, Jie, diplomatai, žada tikrai 
kad Amerikoj dabartiniu pasiųsti tenai tas dovanas, 
laiku gyvuoja apie 5,000 or- Būtinai turi būt tos dova- 
ganizacijų, kurios renka au- nos pinigais. Bet su Vokie- 
kas nuo karo nukentėju- 'tija jokių susisiekimų nėra, 
siems, jeigu nebūtų statisti-’Ir nebus tol, kol karas ne
ką tai parodžius. Dabar pasibaigs. Taigi amerikinė 
valdžia jau turėjo įsikišti į spauda stačiai sako, jog tos 
tą “labdarystės” biznį: ji dovanos bus sunaudotos pa- 
panaikino čarterius apie čių diplomatų. Kitas būdas 
dviejų tūkstančių draugijų, traukimui pinigų iš vokie- 
nes jos jau perdaug aiškias čių, tai šaukimas “investuo- 
šelmystes darė labdarystės ti” pinigus į specialį vokie- 
vardu.

Radijo komentatorius W. 
Williams sakėsi pats ištyręs 
vieną tokią draugiją New 
Yorke. Girdi, sudėta į pa
kelį tokių ir tokių daiktų, 
kurie iš viso verti “retail” 
apie 75 centus, o už tai pa
ima apie 8 dolerius. Pake
lis apie 90c vertės atsieina 
daugiau, kaip 9 doleriai. 
Jam atsakė tos draugijos 
bosas, kad tai esą pelno or
ganizacija. Pelnas šios ka
pitalistinės gadynės yra 
švenčiausias dalykas, kuris 
laiko krūvoje tautą ir nai
kina kitas tautas, priverčia 
dirbti, skubinti ir da labiau 
skubinti mašinomis, laivais, 
orlaiviais ir žaibinius karus 
rengti — vis dėl pelno. Bet, 
mat, kartais ir pelno san
tvarkos administracija pa
sako, kad gana tu nesaikuo
jamai didelių labdarybės 
pelnų!

Likusieji du tūkstančiai 
karo vargšų šelpėjų draugi
jų gal ne ką geresnės tiems 
“pašalpgaviams,” bet tegul 
pasilieka biznyje, nes jūk į 
ką būtų panaši ši geroji 
santvarka? — ji būtų pana
ši į didžiąją revoliuciją, jei
gu svetimnaudžiai neturėtų 
kuo gyvuoti!

Tačiau nedarykite išva
dos, kad visos labdarybės 
tokios pat. Y ra keletas 
mums žinomų draugijų, ku
riomis galima pasitikėt. 
Tarp tų yra Draugija Me- 
dikalės Pagalbos Sovietų 
Sąjungai ir dvi anglų drau
gijos, ką remia amerikiečių 
aukomis karo nuvargintuo
sius Anglijoje. Viena drau
gija per radiją retkarčiais 
atsišaukia, prašo paaukoti 
dolerį. Kita dabar pradėjo 
vajų — rinkti šiltus, padė
vėtus, gerai sutaisytus dra
bužius. (British War Re
lief Society).
Aukos Naciam Diplomatam

Amerikoje —- Šiaurinėje 
ir Pietinėje — Vokietijos 
atstovybėms, diplomatams 
pasidarė riestas gyvenimas 
po to, kai nacių valstybės 
fondai tapo “užšaldyti.” 
Propagandai reikia daug 
pinigų, o jų gyvenimui rei
kia da daugiau. Iš Vokie
tijos negali jiems atsiųsti 
pinigų. Tai ką jie daro? 
Kreipiasi į savo tautiečiūs 
vokiečius, spaudžia iš jų pi
nigus visokiais būdais. Ver
čia siųsti per juos dovanas

Kaip būtų malonu, kad 
toki tamsybės garsai grei
čiau nuaidėtų į Vokietijos 
fašizmą ir ten liktu be at
garsio !

Lietuvos jie negali sušelp
ti. Ten žmonės badauja, nes 
viską iš jų atėmė naciai sa
vo karo reikalams. Lietu
viai jau padaryti tikrais 
vergais. Su jais naciai grei- 

ičiau apsidirbo dėl to, kad 
'jau turi patyrimo su len- 
ikais, norvegais ir t.t. Bet jų 
sušelpti negalima, nėra 
kaip. Kas kalba apie jų šel- 

didžiule imperijos galva tę- pimą, tai savo “dūšioj” kai
šėsi nepaprastai ilgai, net ba apie šelpimą jų žudytojų 
penkias savaites. “Badu I-nacių. Ne kitaip. Nes juk
mirštanti” n e o k u puotoj i negalima sakyti, kad jie, tie 
Franci j a galėjo taip ilgai 
kariaut. Kodėl? Gal tie mū
sų miltai pagelbėjo. Dikta
torius Petain, Hitlerio ber
nas, paskirtas neva neoku
puotai Franci j ai valdyti, 
buvo prižadėjęs, kad “nė 
vienas svaras” tų dovanotų 
miltų nenueis į okupuotąją 
Franci ją arba į vokiečių 
nacių valstybę. Bet jis ne
prižadėjo, kad nekariaus 
prieš savo geradėjus, lab
darius. Ir jis tuoj pradėjo 
kariauti prieš miltų aukoto
jus! Petaino prižadai lygiai 
toki pat, kaip paties Hitle
rio.

Tiesa, miltai buvo ne pa
prasta auka: buvo reali di
plomatija — lyg papirki
mas, kad Petain neitų į pa- 
igalbą Hitleriui, kuris tada 
dar bombardavo Angliją. 
Jisai nėjo su savo armija 
pagelbėti Hitleriui, neina ir 
dabar - tik dėl to kad Hit-^“daugybe”'lietuv'iškųjukų

čių pinigyną, vadina mą 
“rueckwundermarks.” P o 
karui, (kurį būtinai vokie
čiai išlaimėsią) būsią sugrą
žinta toji paskola šita rata: 
250 markių už 40 Jungtinių 
Valstijų dolerių. Lotyniško
joj Amerikoj šita operacija 
eina liuosai ir atvirai, iš
skyrus tik Guatemalos res
publiką, kur visi atviri na
cių fondai yra užšaldyti 
taip, kaip ir Jungtin. Vals
tijose.

Hooverio Labdarybė
Kažin, ar nors truputį 

geriau Hooveriui sektųsi 
sušelpti Hitlerio engiamas 
tautas, kaip nacių diploma
tams vokiečių tautą? Var
giai. Nes nusiųsti tenai jo
kių aukų nėra nė kelio, nė 
teisės, nė privilegijos. O jei
gu nusiųstų, tai viskas pa
tektų tiesiog į pasaulio 
kraujagerių nacių nagus. 
Hooveris per radiją giriasi, 
kad jis pirmam pasaulio ka
re pats gerai aukas kontro
liavęs Europos šalyse; Vo
kietijoje taip pat viskas ge
rai ėję. Išvada: taip ir da
bar būsią gerai.. Bet kas prisakė norvegams, kad at
buvo 1914 metais, tai ne įduotų jiems visus kailinius 

drabužius, futras. Mat na
ciams reikia karo fronte. 
Norvegijoj dabar baisūs 
šalčiai prasidėję, be futros 
neįmanoma išlikti gyvam. 
Kas čia rūpi naciams, kad 
svetima tauta išmirs? Juk 
jie taip ir daro, kad išmir
tų. Norvegai, kaip lenkai ir 
francūzai prieš nacių vald
žią nuolatos pareiškia tylų 
protestą, sabotažą. Toki 
žmonės, laisvę mylinti, yra 
našių paskirti išnaikinimui, 
išžudymui. O likusieji, ką 
laisvės nepaiso, yra vergi
jos darbais žudomi. Kaip 
būtų malonu tuos žmones 
sušelpti, kad jie išliktų gy
vi ! Bet negalima. Sušelpi- 
mas kliūtų tiktai jų ir mū
sų amžinai niekšiškiems 
priešams!

Aukos Lietuviams
Lygiai tą pat pasakykime 

apie šelpimą nacių okupuo
tos, pavergtos Lietuvos 
žmonių, ką pasakė nekartą 
anglų ir lenkų spauda apie 
šelpimą po naciais esamų 
norvegų, olandų, francūzų, 
lenkų ir kitų. Tiesiog nega
lima! Tiesiog tai būtų šel
pimas savo priešų, kurie žu
do mūsų brolius ir seseris.

Ką mūsų. tautiečiai, — 
vadinami socialistai, kleri
kalai ir tautininkai garsiai

leris nepaliepia (nes šis 
taipgi yra diplomatas, moka 
mulkinti savo priešus), tuos 
priešus, kurie, rodos, nori 
būt šiaip ar taip mulkinami, 
kad karas jiems ilgiau tęs
tųsi, nes dabar jiems visko 
“permažai ir pervėlai” — 
(“too little and too late”).

Bet ir paprastos aukos, 
nugabentos į nacių užimtus 
kraštus, nepasiektų nelai
mingųjų tų kraštų tautie
čių. Tai tiesa. Mes tą tie
są galime žinot iš to, jog 
vokiečiai naciai atiminėja iš 
tų žmonių visą gerąjį mais
tą, drabužius ir t.t. Štai ke
lios savaitės atgal naciai

buvo 1914 ]
1941 m. Dabar viskas ki
taip. Naciai absoliučiai vis
ką kontroliuoja, — patys 
tiesiok, jokių kitataučių a- 
gentų nelaiko (išskyrus se
niai jiems pasišventusius iš
gamas tarnus!). Naciai turi 
tą daryti, engti visus ir 
graibstyti viską dėl to, kad 
jų tikslo darbas dar toli ne- 
įpusėtas. O jų tikslas — 
užkariauti, pavergti visą 
pasaulį. Jiems aukos iš sa
vo priešų reikalingos taip, 
kaip ir iš draugų. Gal ir 
dabar da prižadėtų “lais
vę” toms aukoms, t.y., leis
tų šelpti tuos, kuriems tos 
aukos būtų skiriamos. Bet 
ar tą jie darys? Niekuo
met. Per frontines duris 
mūsų labdarys įneštų auką 
nelaimingam olandui ar bel
gui, o per užpakalines du
ris vokiečiai naciai tat pa
imtų į valdžios fondą! Pa
vasarį 1941 m. Amerika nu
siuntė laivą miltų neoku- 
puotajai Francijai; jau ir 
Anglijos valdžia leido tą 
malonę padaryti, ko pirma 
neleido, sakydavo, kad bent 
kokia pašalpa teks mūsų 
priešams naciams. Na, ir 
ką padarė ta miltų diploma
tija? Po kelių savaičių ne
okupuotoji Franci j a šoko 

____ *__________  ______  kariauti su Anglija, varžėsi 
j Vokietiją savo giminėms. |už Siriją. Ir tas karas su

t

organi-

klasei

partija

s ą lygo- 
VKP(b)

Markso groja “antruoju 
smuiku,” kad “čia jis tapo 
virtuozu ir buvo velniškai 
patenkintas, kad turėjo tokį 
gerą pirmąjį 
Marksas.”

Fridrichas Engelsas
Rašo A. NIKOLAJEVĄ — L. JAKOBSON

(Pabaiga) Jaukti iš Engelso pasigailė-
“Marksui minis, — rašė Jim0-

Leninas, — Engelsas liko I Savo Partijos draugus En- 
vieninteliu Eūropos sočia- £elsas nepaprastai mylėjo( 
listų patarėju ir vadovu. Į (ir ypatingai rūpinosi jau- 
jį kreipdavosi patarimų bei naisiais 
nurodymų lygiai vokiečiai ral?- . 
socialistai, kurių jėgos, ne- J 
paisant valdžios persekioji-Kalėtų padėti jauniesiems 

draugams.
Engeslas visus stebino sa

vo enciklopediniu visapusiš
kumu. Jis buvo vienu iš la
biausiai apsišvietusių savo 
amžiaus žmonių. Filosofija, 
istorija, politinė ekonomija, 
karo mokslai, gamtos moks
lai, literatūra ir menas, lin
gvistika — štai visi tie lo
bynai, kuriuos pilnai buvo 
pažinęs didysis .Engelsas. 
Mokintis jis nesiliovė iki 
pat savo mirties.

Ryškiausias Engelso vei
klos bruožas buvo jo bega
linis atsidavimas ir pasi
aukojimas darbininkų kla
sės interesams, jo meilė di
džiajam proletariato vadui 
Karoliui Marksui. 40 metų 
bendro darbo su Marksu — 
40 metų didžios draugystės 
ir kovos... Drauge su Mar
ksu Engelsas nukalė aštrų 
filosofiniai politinį moksli
nio komunizmo ginklą, ben
drai su Marksu jie steigė 
revoliucinę darbininkų kla
sės partiją, drauge stovėjo 
tarptautinio revoliucinio ju
dėjimo priešakyje...

“Senovės p a d a vimuose 
daug kalbama apie įvairius 
jaudinančius draugystės pa- 
vyzdižus,—rašė Leninas. — 
Europos proletariatas gali 
tvirtinti, kad jo mokslas su
kurtas dviejų mokslininkų 
ir kovotojų, kurių santykiai 
viršija visus labiausiai jau
dinančius senoviškus pada
vimus apie žmonių draugys
tę.”

Šios didžiosios dviejų di
džiausių pasaulio žmonių 
draugystės pagrindą suda
rė partijos interesai, bend
ras reikalas, bendra kova 
už komunizmą.

Engelsas pasižymėjo di
diems žmonėms įprastu ku
klumu. Kol buvo gyvas 
Marksas, Engelsas visuo
met sakydavo, kad jis šalia

mų, nuolat sparčiai augo, i 
lygiai atsilikusių kraštų at
stovai, pav., ispanai, rumu
nai, rusai... Visi jie naudo
josi turtingu senojo Engel
so žinių, mokslo ir patyrimo 
lobynu.”

Engelsas buvo tarptauti
nis darbininkų klasės vadas 
pilna to žodžio prasme. Jis 
išmintingai mokėjo derinti 
tarptautinį darbininkų ju- 

. .dėjimą, kartu atsižvelgda- 
šistinės filosofijos rėmėjai, mas įr į visus specifinius 
tai dabar, kada eina griež- + a u į j n įus skirtingumus, 
tas “karas tarp dviejų ide-| Glaudžiausi ryšiai jungė 

Engelsą su Vokietijos dar
bininkų judėjimu; kartu jis 
buvo artimiausias francūzų 
proletariato draugas ir pa
tarėjas. Nuo 40-jų metų jis 
buvo aktingiausias Angli
jos darbininkų politinės ko
vos dalyvis. Akyliai sekė 
Engelsas proletariato kovą 
Amerikos Jungt. Valstybė
se, Italijoje, Ispanijoje; gi
liai domėjosi taip pat revo
liuciniu judėjimu Rusijoje.

1889 metais Engelsas 
tingiausiai dalyvauja II 
ternacionalo steigime, 
su įprasta aistra veda 
miama kova dviem fron
tais: su reformistais ir jų 
prisiplakėliais, o taip pat su 
anarchistais - oportunistais 
“iš kairės.”

Ne mažai skaudžių seno 
Engelso smūgių teko pakel
ti “socialistiniams” buržu
azijos pakalikams. Iki pat 
savo mirties Engelsas aist
ringai kovojo su oportunis
tais tarptautinės socialde
mokratijos eilėse. “Pasta
ruoju laiku, — rašė Engel
sas, — socialdemokratinis 
filisteris vėl pradeda jausti 
baimę, girdėdamas kalbas 
apie proletariato diktatūrą. 
Norite, gerbiamieji ponai, 
žinoti, kaip ta diktatūra iš
rodo? Pažvelkite į Pary
žiaus Komuną. Tai buvo 
proletariato diktatūra.”

1891 metais Engelsas, kri
tikuodamas vokiečių social
demokratijos Erfurto pro
gramą, nurodo .pagrindinį 
jos trūkumą: programoje 
nė vienu žodžiu neužsimin
ta apie proletariato dikta
tūrą. Engelsas, kaip revo
liucinis vadas, laikė savo 
pareiga demaskuoti “taikio
jo oportunizmo” garbinto
jus, svajojančius apie kuk
lų, linksmą ir laisvą seno 
kiaulininko “įsijungimą” į 
“socialistinę visuomenę.”

Engelsas, nenumaldomas 
visiems darbininkų klasės 
priešams, buvo tikras tėvas 
ir geriausias kovotojų už 
socializmą draugas. “Tik 
vieno Engelsas niekuomet 
nedovanodavo — melo, — 
rašė apie jį Markso duktė 
Eleonora Eveling. — Netei
singas žmogus, o juo labiau 
sulaužęs ištikimybę parti
jai, niekuomet negalėjo

redaktoriai ir smetoninės 
diktatūros diplomatai yra 
kvailiai. Jie seniai yra fa-

ologijų” — tarp fašizmo ir 
demokratizmo, — jų idėji
nė priedermė yra: paremti 
kaip nors kariaujantį fašiz
mą. Jie iki šiol garsiai ir 
atvirai stojo už Hitlerį, už 
jo fašizmą; bet ateina jiems 
pavojus tais pačiais laips
niais, kuriais Amerikos val
džia eina į karą prieš fa
šizmą, prieš hitlerizmą. Jie 
nemaino savo gairių, bet 
pradeda slėpti jas savo šir
dyj. Goebbelso berno, dr. 
Ancevičiaus žioplai mela
gingas k o r e s p ondencijas 
talpina į laikraščius, bet jau 
romansuoja, neva ne viską 
priima, kaip gerą pinigą. 
Vienok šaukia, kad reikia 
fondų, fondų ir da fondų

paremimui Lietuvos, sušel- 
pimui lietuvių, kuriuos bai
siausi bolševikai “išdeporta- 
vo” į tarpą baisiausių tau
tų — kalmukų, mongolų ir 
kitų ne dievo sutvėrimų!

Toksai aukų medžiojimas 
yra taktingiausias vokiško 
fašizmo ideologijos rėmi
mas. O tuo pačiu sykiu ir 
pasipelnijimas. Juk tos au
kos, ištrauktos iš Amerikos 
lietuvių, negali nueit į Lie
tuvą, tai bus gera parama 
mūsų tautiečių fašistinių 
organų ir organizacijų.

Kaip Hitlerio valdžia da
bar leidžia savo ambasadom 
ir konsulatam Amerikos ša
lyse rinkti iš savo tautiečių 
aukas ir paskolas, taip ly
giai 
yra 
kas

ir mūsiškiam fašistam 
privilegija lietuvių au- 
Lietuvai sunaudoti čia 
Amerikoj. O kada na- 
sumuš Sovietų Sąjungąciai 

ir Angliją, ateis į Ameriką, 
mus išmuš, tada tautinin
kus - socialistus- klerikalus 
paglostys ir tie jiems pa
tieks pilną tų aukų atskai
tą. Yes, vokiečiai akuratiš- 
ki; galima manyt, kad jie 
neužmirš atsilyginti.

Bet mes nenorime, kad 
Hitlerio naciai ateitų į A- 
meriką!

Mūsų Patrijotizmas
Ne tik nenorime, kad hit- 

lerizmas ateitų į Ameriką, 
bet mes nenorime ir to, kad 
čionai mūsų tautiečiai rink
tų aukas parėmimui Hitle
rio valdomos Lietuvos, ki
taip sakant, pareiškimui jų 
(mūsų tautiečių) hitleristiš- 
kos sielos, 
yra
Mes stojame už tai, kad 
prasmegtų tautų naikinto
jai ir pavergėjai. Mes sto
jame už lietuvių tautą, už 
Ameriką ir kitas pažan
gias tautas, kovojančias 
prieš fašizmą - hitlerizmą. |

Jokių aukų neduokime 
kad galėtų pasinaudot fa
šistai, ar naciai, ar jų idė- 1 
jos draugai lietuviai! I

Šitas nenoras 
tikras patrijotizmas. I

ak-
In- 
Jis 
le-

VISUOMENES ATYDAI
Ar jūs žinote, ką 

tai reiškia

14 ŠIMTŲ 14?
Jei norite žinoti, tai se
kite dienraštyje pra

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

» *

kaip Marksas, 
labai domėjosi 

ypač paskutiniai-

įsi-
Engelsas, kurio 
“pažvelgti į 2(L 

nelemta buvo iš- 
išpranašavo did-

Panašiai 
Engelsas 
Rusija, 
siais savo gyvenimo metais. 
Su didžiausiu džiaugsmu 
sveikino jis kylantį Rusijo
je darbininkų judėjimą. 
1884 metais laiške Verai 
Zasulič Engelsas rašo, kad 
revoliuciją Rusijoje jis lai
ko neišvengiama artimiau
siu laiku. Didelį džiaugsmą 
sudarė Engelsui pirmosios 
rusų marksistų g r u p ės 
“Darbo išlaisvinimas” 
kūrimas, 
svajonėms 
jį amžių” 
sipildyti,
džiąją istorinę Rusijos pro
letariato misiją. Revoliuci
nė šviesa pakils iš rytų, — 
sakė Engelsas.

Ir Engelso mirties—1895 
—metais Leninas
zuoja Peterburge “Kovos 
sąjungą darbininkų 
išlaisvinti,” tą busimosios 
bolševikų partijos užuomaz
gą. Dar jaunas būdamas, 
Leninas išsiskyrė “nepa
prastai giliu Markso pažini
mu, mokėjimu pritaikyti 
marksizmą ekonominei ir 
politinei tų laikų Rusijos 
aplinkai...” (Trumpas VK 
P (b) istorijos kursas.) Iš 
mirusio Engelso rankų iš
kritusią komunizmo kovos 
vėliavą aukštai pakėlė ir 
nunešė pirmyn jaunas Leni
nas.

“Neperdedant galima pa
sakyti, kad po Engelso mir
ties didžiausias teoretikas 
Leninas, o po Lenino Sta
linas ir kiti Lenino moki
niai buvę vieninteliai mark
sistai, kurie stūmė pirmyn 
marksistinę teoriją ir pra
turtino ją naujais patyri
mais naujose klasinės pro
letariato kovos 
se...” (Trumpas 
istorijos kursas.)

Lenino - Stalino
nebūtų laimėjusi 1917 metų 
spalių mėn., jei priešakiniai 
partijos kadrai nebūtų per
siėmę didžiąja marksizmo 

(Tąsa 5-me pusi.)

MONTELLO, MASS

Koncertas ir Šokiai
Rengia Montello Liuosybės Dailės Ratelio Choras

Seštadienj, Lapkričio 29 November
LIETUVIŲ TAUTIŠKAM NAME

Kampas No. Main ir Vine Sts., Montello, Mass.

Durys atdaros 6:80 v. v. Pradžia 7 v. v. Įžanga 45c (jsk. 5c tax)

Programo Dalyviai: Amherland Radio Artistai: A. Vasiliauskas, 
Dėdė Petras ir S. Paura, iš Bostono. Taipgi pagarsėjus solistė 
Antoinette Stephens-Steponavičius, Lyric Sopranas iš Chicago, 
III.; Ona Mineikiūtė, sopranas, vietinė radio dainininkė; Lluosybės 

Dailės Ratelio Choras iš Montello, po vadovybe gabaus 
mokytojo G. Stephens-Steponavičiaus.

Gerbiamieji! Kaip matote, programa bus graži. 
Todėl nepraleiskite progos neišgirdę šio koncerto.

Po Koncerto Gros Steponavičių Orkestrą
KOMISIJA

3 HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai: 

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

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

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

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



Ketvirtas puslapis LAISVI Ketvirtadienis, Lapk. 27, 1941

Vienaaukštė Amerikas

Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9—16 — 41------- 60

(Tąsa)
— Neseniai prieš rinkimus į kongresą 

Illinoiso štate, — tarė daktaras, — pas 
mane į namus atėjo žmogus, kurio aš 
niekuomet gyvenime nebuvau matęs. Tai 
respublikonų partijos “Politician.” “Po
litician” — veikėjas, kurio profesija yra 
žema politika. Politika — jo uždarbis. 
Aš nekenčiu šito tipo žmonių — snukin- 
gų, storžieviškų, akiplėšiškų. Būtinai 
burnoje turės seilėtą cigarą, skry
bėlė uždėta pernelyg ant šalies, 
bukos akiūkštės ir padirbtas žie
das ant storo piršto. “Good morning, 
Doc!' — tarė man šis žmogus. — Labas, 
daktare! Už ką jūs manote balsuoti?” 
Aš norėjau duoti jam į snukį ir išmesti 
į gatvę, bet, sulyginęs mūsų pečių plotį, 
supratau, kad jei jau kuris išlėks į gat
vę, tai greičiausiai aš. Todėl aš kukliai 
atsakiau, Jog balsuosiąs už tą kandidatą, 
kuris man labiau patiksiąs. “Gerai, — 
tarė “Politician.” — Jūs, rodos, . turite 
dukterį, ir ji jau keturis metus laukia 
mokytojos vietos?” Aš atsakiau, kad tu
riu ir ji laukia. “Tai štai, — tarė mano 
nekviestasis svečias, — jei jūs balsuosite 
už mūsų kandidatą, mes parūpinsime jū
sų dukteriai darbo. Tačiau mes nieko 
tvirto jums nežadame. Bet jei jūs balsuo
site už mūsų priešininką, tai čia aš jau 
tvirtai galiu pasakyti: niekuomet jūsų 
duktė negaus darbo, niekuomet ji nebus 
mokytoja.” Šiuo ir pasibaigė pasikalbėji
mas. “Ligi pasimatymo, daktare! — tarė 
jis atsisveikindamas. — Rinkimų dieną 
aš jūsų atvažiuosiu.” Na, žinoma, aš la
bai pykau, net kankinausi, piktinausi to
kiu begėdiškumu. Bet rinkimu dieną jis 
iš tikrųjų atvažiavo manęs su automobi
liu. Vėl į mano namus įsikišo jo storas 
cigaras. “Good morning, Doc! — tarė jis. 
— Ar galiu jus nuvešti prie rinkimų 
punkto?” Ir, žinote, aš su juo nuvažia
vau. Aš pagalvojau, kad pagaliau ar ne 
visvien kas bus išrinktas — demokratas 
ar republikonas. O duktė, gali būti, gaus 
darbo. Aš dar niekam, apart jūsų, to ne
pasakojau — gėda buvo. Bet štai tokiu 
politiniu gyvenimu gyvenu ne aš vienas. 
Visur raketas, visur vienaip ar kitaip 
prievartaujama, ir jei nori būti tikrai 
doras, reikia pasidaryti komunistu. Bet 
dėl šito tuo tarpu reikia visa paaukoti. 
Man tai sunku.

Čikagos raketas — pats įžymiausias 
raketas Amerikoje. Čikagoje buvo me
ras, pavarde Čermakas. Jis kilęs iš dar
bininkų, buvojęs profsąjungų vadu ir tu
rėjęs didelį populiarumą. Jis net drauga
vo su dabartiniu prezidentu Ruzveltu. 
Jie net vadindavo vienas kitą pirmuoju 
vardu, taip sakant — sakydavo “tu”: jis 
Ruzveltą — Frenk, o Ruzveltas jį — To
ni. Darbininkai apie jį kalbėjo: “Toni — 
mūsų, darbo žmogus. Šis jau neapgaus.” 
Laikraščiai rašė apie jaudinančią prezi
dento ir paprasto darbininko draugystę, 
(matote, vaikai, ko Amerikoje gali pa
siekti žmogus savo gruoblėtomis ranko
mis?).

Prieš porą ar trejetą m. Čermaką už
mušė. Po jo mirties liko trys milijonai 
dolerių ir penkiasdešimt viešųjų namų, 
kuriuos, pasirodo, laikė apsukrusis Toni. 
Taigi — kurį laiką Čikagos meras buvo 
raketiras.

Iš šio fakto dar neseka, kad visi Ame
rikos miestų merai yra rakė tirai. Ir jau 
visai neseka, kad Jungtinių Valstybių 
prezidentas draugauja su niekšais. Tai 
tik išimtinas aplinkybių sutapimas; bet 
atsitikimas su Čermaku teikia puikų 
vaizdą apie tai, kas yra Čikagos miestas 
Illinoiso štate.

Pirmąjį vakarą New-Yorkas mus iš
gąsdino savo skurdu ir turtu. Čia, Čika
goje, žmogų apima pyktis ant žmonių, 
kurie gaudydami dolerius derlingoje pre
rijoje, ant vandeningojo Mičigano kran
to, pastatė šį baisųjį miestą. Negalima 
sutikti su mintimi, kad miestas gimė ne 
iš skurdo, bet iš turtingumo, iš nepap
rasto technikos, javų ūkio ir gyvulinin
kystės išsivystymo. Žemė davė žmogui 
visa, ko tik iš jos galima paimti. Žmogus 
dirbo nuoširdžiai ir sumaniai, kuo gali
ma tik gėrėtis. Išugdyta tiek duonos, iš
siurbta tiek naftos ir prigaminta tiek 
mašinų, kad viso to pakaktų aprūpinti 
pusę žemės rutelio. Bet gausiai įtręštoje 
dirvoje, priešingai protui, išaugo milži
niškas biaurus nuodingas grybas — Či
kagos miestas Illinoiso štate. Tai kažko
kia absurdo pergalė. Čia visai rimtai imi 
manyti, kad technika kapitalizmo ran
kose — tai peilis bepročio rankose.

, j
(Bus daugiau) C

Detroito Žinios
Detroito Kalendorius Id. (gali būt jau naujoj vietoj).

Lapkričio 28 d. 8 vai. vakare Bus rinkimas valdybos ir kitų 
.kalbės d. J. Siurba, LDS Sekr.' pastovių komisijų. Todėl vi- 
iš Brooklyno. Kalbės apie LDS siems nariams turi rūpėti šis 
reikalus ir kitus svarbius daly- susirinkimas.
kus. įvyks 4097 Porter St. Vi
sus kviečia dalyvauti.

Lapkričio 29 d. 8 vai. vakare 
įvyks kalakutų vakarienė ir šo
kiai, taipgi ten kalbės J. Siur
ba, LDS Sekretorius. Vakaro 
tikslas pagerbti radio progra
mos bendradarbius. Rengia 
Detroito Radio Kliubas. Vaka
rienės tikietas $1.00.

Serga Drg. Daubarienė
Atsiėjo užgirsti dar neseniai, 

kad sunkiai serga drg. Dauba
rienė, 8143 Bliss St. Draugė 
Daubarienė eastsidiečiam gerai 
žinoma draugė ir LDS 86 kuo
pos narė. Linkiu gerai susveik- 
ti.

Apie D. L. Kliubą
įvyko skaitlingas narių susi

rinkimas Detroito Lietuvių 
Kliubo, ir šiuo laiku kliubiečiai 
susirūpinę įsigyti savo namą. 
Kaip girdėt, namą nori pirkti 
westsidej ant Vernor Highway 
ir gražioj patogioj vietoj, tik, 
žinoma, pradžioj daugeliui na
rių nebus gerai, nes buvo pri
pratę - lankytis ant Cardoni 
Avė., dikčiai lietuvių apgyven- 
toj vietoj. Todėl ims laiko, ko
lei pripras prie naujos vietos.

Man labai patiko, kad atsto
vas drg. P. Gudelis davė gerą 
ir aiškų raportą apie Civil 
Rights Federaciją ir jos veiki
mą. Taipgi davė gerą raportą 
iš įvykusios konferencijos Mi-
chigan valstijos priešfašistinį 
veikimą. Raportai buvo su pa
gyrimu priimti.

D. L. Kliubo priešmetinis su
sirinkimas jvyks gruodžio 28

Apie Priešfašistinę 
Konferenciją

Kaip girdėt iš delegatų tūlų 
organizacijų, tai gerai pavyko 
Michigan valstijos Lietuvių 
Priešfašistinė K o n f e rencija 
lapkričio 16 d. Lietuvių svetai
nėj. Tą konferenciją sušaukė 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito Skyrius. Dalyvavo di
delis skaičius delegatų iš dau
gelio organizacijų ir kitų kolo
nijų. Nutarta pravesti gyveni- 
man veikimas prieš fašizmą ir 
t.t. Manau, kad kas nors iš de
legatų aprašys plačiau.

Alvinas.

Wilkes Barre, Pa.
Pranešimas bei Pakvietimas

Ateinantį nedėldienį (lapk. 
30 d.), 6:30 vai. vakare, Liet. 
Progresyvių Kliube įvyks pa
silinksminimo vakaras, kurį 
rengia ALDLD 43 kp. Bus val
gių, gėrimų ir muzikos.

, J šį pasilinksminimo vaka
rą privalot sueiti visi geros 
širdies žmonės! Visas pelnas 
eis sužeistųjų SSRS kareivių 
naudai, kurie lieja kraują ir 
guldo galvas už visų žmonių 
laisvę!

Gerbiami Wilkes-Barr’io ir
apylinkės draugai, pasirodyki- 
me, kad ir mes suprantame ir 
atliekame susipratusių žmonių 
pareigas.

Komitetas.

Montello-Brockton, 
Mass.

Organizuojasi Tarpt autinis 
Komitetas Pagelbai Demokra

tijai ir Sovietų Sąjungai 
Prieš Nacizmą 4-

Lapkričio 27 d. yra šaukia
ma tarptautinė konferencija,
Liet. Tąut. Namo svetainėj, 
Montello, Mass., 7:30 vai. vak. 
I šią konferenciją išrinko dele
gatus lenkų kliubai ir pašelpi- 

i nes organizacijos, taipgi ir lie
tuvių, francūzų, graikų, žydų 
ir kitų tautų. Užkviesti ir pro
fesionalai, kaip tai: protestonų 
kunigai ir įvairių tautų advo
katai, daktarai. I šią konferen
ciją yra kviečiami ir galės da
lyvauti tarptautinės organizaci
jos ir profesionalai:-West Han
over, Bridgewater, Stoughton 
ir No. Abington.

šita konferencija bus istori
nė. Nacių įsiveržimas į sveti
mus kraštus ir žudymas nekal
tų žmonių, vien tik dėl to, kad 
išgązdinus pasaulio tautas, kad 
jiems pasiduotų, kad jie karą 
laimėtų, sujaudino žmones. A- 
merikoj gyvenančios tautos 
tuomi susirūpino, pradės or
ganizuotis tarptautiniai ir 
teikti visokią pagalbą ka
riaujančioms šalims, prieš kru
viną nacizmą, kol nacių viešpa
tavimas bus' sutriuškintas.

Liuosybės Dailės Ratelio 
Choras turi praktikas kas tre
čiadienio vakarą. Nariai visi 
skaitlingai atsilanko. Mat, atei
na didysis koncertas, lapkričio 
29 d. Ten turės pasirodyti, ką 
jie gali. Mokytojas G. Stepona-
vičius deda visas pastangas, 
'kad tik susimokinus kuo ge
riausiai. Šiame koncerte, apart 
radio WHDH stoties artistų, 
pryšakyje su Vasiliausku, dai

nuos O. Mineikytė, vietinė, ir 
Steponavičienė, chicagietė ' ir 
kiti.

Teatrališkas Ratelis irgi ne
snaudžia, mokinasi veik alą 
“Parvažiavo su Kraičiu.” Ma
no sulošti gruodžio 13 d.

Ketvirtadieniais pradėjo pa
mokas Moterų Apšvietos Gru
pė. Mokytojauja G. Steponavi
čius.

Vaikų žiburėlio mokyklėlė

jau prasidėjo lapkričio 15 d. 
Pamokos įvyksta šeštadieniais 
10 valandą ryto. Mokytojauja 
S. Baronas.

Visi suminėti veikimai atsi- 
būna Liet. Taut. Namo svetai
nėj.

Mirė S. Žilinskas, sulaukęs 
suvirs 60 metų amžiaus. Reli
giniai tapo palaidotas lapkričio 
18 d. Priklausė prie St. Roko 
ir Vienybės pašelpinių draugi
jų. Paliko nuliūdime savo šei
myną ir kitas gimines.

Žolynas.

Naujos Anglijos Motery Sąryšio Žinios
Lapkričio 30-tą prasidės mū

sų laukiamas maršrutas. Be 
abejonės mūsų draugės-draugai 
yra prisirengę su visais reika
lingumais sėkmingom prakal- 
bom-pasikalbėjimam. Kiek teko 
sužinoti, visos pažymėtos sąra- 
še-skelbime kolonijos rengiasi 
prie prakalbų.

Liuosos Dienos
Pasimainius - pasikeitus die

nomis šiuo tarpu randasi liuo
sos 2-ra, 3-čia, 12-ta ir 13-ta 
gruodžio. Prašom kolonijų 
darbuotojų „pasinaudoti proga 
ir esant draugei Sasnai tose 
kolonijose, kur rasis liuosa 
diena, prieš ar po prakalbų, 
paskirti draugę ar draugą, ku
ris su ja galės aplankyti gerus 
žmones namuose gavimui skai
tytojų pažangiai spaudai ir pla

tinimui literatūros abelnai bei 
pasitarti moterų veiklos klau
simu.
Prašom Pagelbėti Kalbėtojai 

Transportacijos Reikale
Draugai! Mes prašom, kur 

aplinkybės leis, pervežti kalbė
toją iš kolonijos į koloniją pri
vatinėm mašinom. Tas labai 
daug palengvina kalbėtojai, su- 
taupina daug laiko, energijos, 
kuri susieikvotų susiradimui 
draugų bei svetainių. Visuomet 
praeityje mūsų darbuotojai ko
lonijose gražiai kooperavo ir 
visame mums padėjo, — pilnai 
jais pasitikim ir šiuo tarpu.

Prakalbų reikale kreipkitės 
prie:

M. K. Sukackienė,
18 Hillside St., 

Worcester, Mass.
BEATRICE 

17 jewels . . . $2975

Nashua, N. H.
Visiems Unijistams 

Pranešimas
Lapkričio 9 d. bordirekto- 

riai laikė mėnesinį susirinki
mą. Iš raporto pasirodė, kad 
mūsų unijos Lokalas 405 ge
rai gyvuoja ir jau ižde turi 
virš trijų tūkstančių dolerių 
pinigų. Nežiūrint to, kad uni
ja neseniai susiorganizavus ir 
turėjo nemažai išlaidų, bet vis
gi jau ir pinigų ižde turi. To
liau turės ir daugiau, tik rei
kia unijistams daboti savo vir
šininkus, kad jie teisingai eitų 
savo pareigas. Kada dabosime, 
tai neturėsime progos ant kitų 
kaltę mesti, kad tas ir tas ne
gerai buvo,, kad turėjo būti ge
riau ir t.t. Mes turime darbuo
tis savo unijoje.

Dabar mūsų unija turi du 
viršininku, kuriem moka algas, 
būtent: biznio agentą ir sekre
torių. Atrodo, kad tų dviejų 
viršininkų turėtų užtekti, bet 
dabar agentas reikalauja sau 
pagelbininko. Man atrodo, kad 
tie viršininkai tik turėtų dau
giau darbuotis ir apsidirbtų.

Minėtam susirinkime jau 
buvo duotas pasiūlymas tokį 
trečią viršininką- išrinkti. Bet 
buvo pasipriešinimas ir tas rei
kalas tapo atidėtas ant toliau.

Šį sekmadienį, lapkričio 30 
d., 2:30 vai. po pietų, yra šau
kiamas didelis unijos susirinki
mas. šiame susirinkime bus no
minuojama mūsų lokalo valdy
ba kitiems metams. Svarbu vi
siems unijistams dalyvauti su
sirinkime ir nominuoti gerus 
darbininkus į valdybą. Juk nuo 
valdybos priklauso ir unijos 
gyvavimas, žinote, kad kitais 
metais baigsis mūsų unijos lo
kalo kontraktas su kompanija. 
Turėsime daryti kitą kontrak
tą. Tad svarbu, kad valdyba su
sidėtų iš ištikimų ir gerų vei
kėjų. Susirinkimas įvyks po 
numeriu 20 High St.

Taipgi iš raporto paaiškėjo, 
kad mūsų mieste unijos prade
da smarkiai veikti ir kad tapo 
sutvertas miesto komitetas iš

vienuolikos lokalų, kuris vadi
nasi Union Council. Šis komi
tetas stovės darbininkų reikalų 
sargyboje.

Unijistas.
Nuo Red. Atleisite, kad tu

rėjome smarkia/ sutrumpinti. 
Prašome rašinėti trumpiau, ne
sigilinant į ilgus ir painius iš
vedžiojimus.

Philadelphia, Pa.
Klaidos Pataisymas

Mano korespondencijoj, ku
ri tilpo “Laisvės” No. 274, yra 
įsiskverbus klaida, kurią čia 
pataisau. Ten pasakyta, kad 
Philadelphijos biznieriai mo
ka už radiją $60, o turėjo bū
ti : moka $6 kas savaitė už 
penkias minutes.

Vargų Bitelė.

Great Neck, N. Y.

Apart kitko didelis pasirinkimas ie116i.au uaiKtų, 
nešiojimui ir laikymui namuose

BRIDGEPORT, CONN.

I•LIETU VIŠKA 

j UŽEIGA t 

$ Rhclngold extra Dry Alus b 
j! Didelis pasirinkimas visokių $ 
“ VYNŲ ir DEGTINES | 
§ Importuotų ir Vietinių M 
G • £į
$ Kasdien Turime
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ | 
I   g
t Joseph leidot, Sav. | 
| 411 Grand St., Brooklyn |

Draugai:
Noriu pranešti, kad mano 

tėvelis, K. Lukauskas, randa
si Meadowbrook ligoninėje. 
Jis turės ant viduriu sunkia 
operaciją. Prašyčiau jo drau
gų, kurie gali, kad aplankytų 
jį. Lankymo valandos: nuo 
7 iki 8 vai. vakare, antradie
nį, ketvirtadienį ir šeštadienį, 
o kitose dienose nuo 2 iki 3 
po pietų.

Olga Lukauskas.

andLlis visokių “
ŽOLIŲ IR KNYGŲ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

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.
F. S. SEKITE MCSŲ SPECIALŲ SAVAITES.* "

SKELBKITĖS “LAISVĖJE”

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

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

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

Tel.: EVergreen 8-9805

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

ie116i.au
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SOVIETU OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Maslennikovo komanduojamas raudonarmiečių viene
tas per dešimt dienų kovos sunaikino 9,000 vokiečių ka
reivių ir oficierių ir sudaužą 38 vokiečių tankus, 19 ka- 
nuolių, 19 minų metytuvų ir 230 motorinių dviračių, ir 
pagrobė 5 priešo tankus, 10 kanuolių, 38 trokus, 116 mo
torinių dviračių ir 53 kulkasvaįdžius.

Moskovcevo komanduojamas raudonarmiečių vienetas, 
veikdamas vienoje dalyje pietiniai-vakarinio fronto, kir
to sunkų smūgį vokiečiams — per dieną sunaikino 800 
priešo kareivių ir oficierių, 6 tankus, 5 šarvuotus auto
mobilius ir 26 trokus su kariniais reikmenimis.

Mūsų kariuomenė veikianti pietiniame fronte per die
ną sunaikino 20 priešo tankų, 4 šarvuotus automobilius, 
6 kanuoles, 355 trokus, 13 tankinių trokų su gazolinu ir 
apie 1,000 priešo kareivių ir oficierių.

GRAIKŲ DIVIZIJA 
TEBEKARIAUJA

Viena ištisa graikų ka
riuomenės divizija kariauja 
išvien su anglais Afrikoje 
prieš vokiečius ir italus.

(Naciam užimant Graiki
ją, kai kurios graikų kari
nės jėgos pabėgo į anglų ži
nybą tęst kovą prieš vokie
čius ir italus.)

- Penktas puslapis
T"" .... ..

“RAUDON. ŽVAIGŽDE” GI
RIA ANGLŲ TANKUS

Maskva, lapkr. 25. — 
“Raudonoji žvaigždė,” So
vietų kariuomenės laikraš
tis, giria gautus iš Anglijos 
tankus už jų judrumą, ga
lingus šarvus ir už jų gin
klų smarkumą. Raudonar
miečiai greitai išmoko veik
ti angliškais tankais, su jų 
Dieselio motorais.

Nuteistas, Bet Nesėdės

Naciai Grąsina Visai 
Sunaikint Jugoslavų

Sostinę Belgradą
Ankara, Turkija, lapkr. 

j25. — Čia girdėta, jog na
ciai grūmoja visiškai sunai
kint Jugoslavijos sostinę 
Belgradą, 300,000 gyventojų 
miestą, jeigu jugoslavai - 
serbai ir toliau kariaus 
prie vokiečius.
Jugoslavai Partizanai Kirto 

Naciam Du Smūgius

United Pi’ess, amerikiečių 
žinių agentūra,1 pranešė, 
kad bomba sunaikino viena 
vokiečių knygų krautuvę 
Paryžiuje.

Binghamton, N. Y.
r" "*

Lapkričio 15 d. rimtai su
sirgo Leonardas T vari jonas, 
Literatūros Draugijos ir LDS 
kuopų narys. Guli namie. 
Linkėtina greito pasveikimo.

J.

Quincy, Mass.

Howard P. Hopson, 58 m., 
buvęs Associated Gas & Elec
tric firmos įsteigėjas ir virši
ninkas, federalio teisėjo Al
fred C. Coxe nuteistas du me
tus kalėti už suokalbiavimą 
nusukt nuo valdžios taksais- 
nuo įplaukų $1,886,405 už 
1929 m.

Kadangi Hopsonas jau at
būna 5 metų bausmę už nau
dojimą pašto suktu būdu iš
vilioti iš žmonių $20,000,000, 
tad teisėjas patvarkė, kad jis 
šią bausmę atbus kartu su 
ana, kas praktikoje reiškia 
šios bausmės panaikinimą.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Prakalbos su gražia koncertine 

programa įvyks nedėlioj, lapkričio 
30* d., 7 v. v., 376 Broadway. Kal
bės “Laisvės” redakcijos narė S. 
Sasna iš Brooklyn. N. Y. Dainuos 
Rožė Merkeliūtė ir R. Y. Niaurai 
iš Dedham. Skambins pianistė He
len Žukauskaitė. Rengia N.A.M. Są
ryšis. Įžanga veltui. Kviečiame vi
sus. 

* * *
Draugiškas pasikalbėjimas su d. 

sasna svarbiais moterų veikimo 
klausimais įvyks subatoje, 8 v. v.. 
376 Broadway. Bus arbatos ir už
kandžių. Kviečiame visus atsilanky
ti. — Rengėjos (279-280)

ROCHESTER, N. Y.
Tarptautinis “social” pažmonis 

Sovietų Medikalei Pagelbai įvyks 
lapkr. 28 d., penktadienio vakare, 
8 vai., Gedemino x Svetainėje, 575 
Joseph Ave. Įžanga veltui. Kviečia
me visus. — Kom.' 278-280)

WILKES-BARRE, PA.
Ateinantį sekmadienį, lapkričio 30 

d.. 6:30 v. v. Liet. Progresyvių 
Kliube įvyks pasilinksminimo vaka
ras, kurį rengia ALDLD 43 kp. Į 
šį vakarėlį turėtumėt ateiti visi ge
ros širdies žmonės! Nes pelnas ski
riamas Sovietų Sąjungos karei
viams. — Kom. (278-280)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

28 d. lapkr., 7:30 v. v. Jurginėj 
Svet., 180 New York Avė. Draugai, 
šie metai jau baigiasi, o dar daug 
mūs gerų draugų neužsimokėjo už

Serbai partizanai per du 
skirtingus žygius sunaikino 
dvi eiles vokiečių tankų ir 
šarvuotų automobilių ir ke
lias kuopas nacių ir jugo
slavų kareivių, kurie buvo 
.siunčiami baust sukilėlius 
prieš vokiečius.

Dabartinis Jugoslavijos 
ministeris pirmininkas ge
nerolas Milanas Nedic yra 
pastatytas Hitlerio ir veikia 
kaip nacių įrankis.

Suimti Suokalbininkai 
Prieš Panamos Valdžią
Panama. — Tapo areš

tuoti devyni politikai, tarp 
jų keli buvę policijos oficie- 
riai, už sąmokslą nuverst 
valdžią dabartinio Panamos 
respublikos prezidento Ri
cardo A. de la Guardijos ir 
jo vieton įstatyt Anibalą 
Rios, trečiąjį vice-preziden- 
tą. — Panama yra maža re
spublika Centralinėje Ame
rikoje.

A. Rios yra vadas Pana
mos Liberalų Partijos, kuri 
palanki Jungtinėms Valsti
joms.

Dabartinį Panamos pre
zidentą la Guardi ją pasky
rė ministerių kabinetas po 
to, kai buvo nuverstas prez. 
Arnulf o Arias, nacių drau
gas, o Jungtinių Valstijų 
priešas. La Guardi ja stojo 
už bendradarbiavimą su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Italai Nuskandino Ispaną 
Laivą per Klaidą

Tangier. — Italijos sub- 
marinas per klaidą nuskan
dino prekinį Ispanijos laivą

duokles. Prašome jūsų būti susirin
kime ir užsimokėkite duokles. — 
V. J. K. Sekr. (278-280)

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gystė ruošia metinį balių, 29 d. 
lapkr., 7:30 v. v. Liet. Piliečių Kl. 
Salėje, 338 Central St. Įžanga 20c. 
Užkviečiame visus Lowellio lietu
vius dalyvauti. Pastaba Draugystės 
nariam — kurie nebūsite, turėsite 
pasimokėti vieną dolerį bausmės.— 
Kom. (278-280)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia smagias va

karuškas, lapkr. 29 d., 8 v. v., 408 
Court St. Bus gėrimų ir užkandžių, 
todėl kliubiečiai ir simpatikai už
kviesti dalyvauti, nes esam tikri, 
kad visi būsite patenkinti. Kviečia 
Rengėjai.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkr. 30 d., 4:30 vai. 
dieną, po num. 271 Governor St., 
pas J. B. Nariai malonėkite daly
vauti ir naujų atsiveskite, nes turi
me vieną labai svarbų dalykų šia
me susirinkime išspręsti. — J. Bim-

“Castillo de Oropesa,” 12,- 
000 tonų įtalpos, Vidurže
mio Jūroj, ties Ispaniška 
Morokka. Italam atrodė, 
kad tai būsiąs Anglijos lai
vas “Ondina,” kuris yra pa
našus į' “Castillo.”

Hitleriečiai Areštuoja 
Norvegų Oficierius

Maskva. — Norvegų laik
raštis “Social Demokraten” 
rašo, jog paskutinėmis die
nomis nacių policija suėmė 
vienuoliką Norvegijos ofi
cierių, tarp kurių yra keli 
kapitonai. Kai kurie suimti 
už mėginimą pabėgt iš Nor
vegijos.

Hitlerininkai areštavo dar 
daug kitų norvegų už prie
šingumą vokiečiams.

sis, kuomet neprigulmingoj 
unijoj mokasi nariai tik po 
25 centus į mėnesį.”

Tie du argumentai buvo vy
riausia priežastis C.I.O. pra
laimėjimo. Balsavo iš esamų 
14,334 darbininkų 12,608, 43 
balsai sugadinti. Balsavimus1 
pravedė National Labor Re
lations Board, 15 sekretorių iš 
Bostono skyriaus ir 25 pri
žiūrėtojai iš Washington, D. 
C., sykiu su vietinių unijų at
stovais.

Šioji laivų dirbykla turi 
užsakymų už $600,000,000 
vien šalies apsigynimo kon
traktais.

D. J.

mintyje neišdils mokslinio 
komunizmo kūrėjų — Ka
rolio Markso ir Fridricho 
Engelso paveikslai.

“K.”

“Gyvenimas Lietuvoje 
Normalėja”

(Tąsa nuo 2-to pusi.) 
visus* Lietuvos miškus iš
kirsti.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Z. Virbickienei, Amesbury, 

Mass. — Eilutės persilpnos; 
nepasinaudosime. $1 už “L.” 
prenumeratą perduotas admi
nistracijai ir prenumeratos 
laikas bus prailgintas. Ačiuo- 
jame.

“Vėl rašoma, kad per 
Kauno radiją negirdėti Lie
tuvos Himno. Vilniuje ir 
Kaune per radiją, baigiant 
programą vokiečių kalbėto
jos sušunka: ‘Heil Hitler!’ 
o lietuvis palinki tik ‘Labos 
nakties maloniems klausy
tojams.’

“Rygoj leidžiamas vokie
čių laikraštis paskelbė, kad 
Šiauliuose ir Mažeikiuose

i Fridrichas Engelsas
Laivų Dirbyklos Darbininkų 

Balsavimai
Lapkričio 19 d. pagalinus 

įvyko darbininkų balsavimas, 
kurios unijos norima. Per ilgą 
laiką ėjo didelis trynimasis 
tarp CIO ir neprigulmingos 
unijos. Jau šiais metais buvo 
atidėtas balsavimas trečiu sy
kiu. Per paskutines savaites, 
buvo begalinė propaganda iš j 
abiejų pusių, kad balsuoti už 
C.I.O. ir prieš. Jokie miestavi 
rinkimai tiek popieros neišeik
vojo, kiek čia buvo per porą 
savaičių išeikvota. Po du syk 
ant dienos, įeinant ir išeinant 
iš darbo, buvo dalinamas laik
raštukas ir šafirografuoti la
peliai.

Balsavimo pasekmės tokios: 
už CIO 3564 balsai, prieš 8991 
balsas. Reiškia didelė didžiu
ma palieka su neprigulminga 
unija atstove — Bethlehem 
Steel Corp. Fore River Yard 
darbininkų. Tai yra neginčija
mas faktas.

Priežastis to didelio pralai
mėjimo dėl CIO, tai John L. 
Lewis politika ir veiksmai su 
iššaukimu mainierių streiko 
šalies apsigynimo produkcijos 
laiku. Taip ir ėjo aidėjimas 
tarp darbininkų: “jeigu lai
mės C.I.O., turėsime streiką. 
O kas jo nori be reikalo, tik 
todėl, kad kompanija pripa
žintų ir nuo kiekvieno darbi
ninko iš ‘pėdės’ išskaitytų 
duoklėmis po $1.25 kas mene-

(Tąsa nuo 3čio pusi, 
teorija, jei nebūtų išmokę 
stumti ją pirmyn, pratur
tindami marksizmą naujais 
klasinės proletariato kovos 
patyrimais...

Didieji Markso ir Engel
so darbo tęsėjai — Leninas 
ir Stalinas pasiekė paslap
tingiausias marksistinės te
orijos gelmes, pritaikė ją 
naujai istorinei epochai, ap
ginklavo didžiuoju komu
nizmo mokslu milionus prie
šakinių naujos, tarybinės, 
epochos žmonių, mobilizavo 
juos kovai už komunizmą.

Praslinks šimtai, tūks
tančiai metų, bet didžiųjų 
Markso ir Engelso vardai 
niekada nenublanks, nieka
da tauriosios žmonijos at- 
—t———————w

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: E Vergreen 8-9770

vokiečiai sušaudė keletą lie
tuvių. .

“Abiem atvejais lietuviai 
sušaudyti miesto rinkoje 
visiems matant. Sušaudy
tųjų pavardės nepaskelbtos.

“Lietuvos Raudo nasis 
Kryžius buvo vokiečių pri
verstas išsikraustyti iš savo 
patalpų. Manoma, kad pa
laipsniui vokiečiai visai pa- 
a ... ............... :----------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.

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

J rikoniškais. Rei- 
! kalui esant ir 

p a d i dinų tokio 
įgę dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

L « • kJJLlU

(SIIALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvet

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

B
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Glenmore 5-611)1’

j

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

*168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7170

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

$ $ d

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūšy šerme
nine. Mūšy patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411**

naikins Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių.”

Tai matote, kiek mūs 
Lietuvoje visokių-visokiau- 
sių reformų padaryta! Su
prantu, kad tu, kuklusis lie
tuvi, pasakysi: — Į peklą, 
su tokiomis reformomis ir 
“normalėjimais!!!”

Sutinku...
*—l—---------- -

Bet tokios reformos prie 
širdies Lietuvą “išliuosavu- 
siam” Hitleriui, jo draugui 
Goebbels’ui, G o e b b e 1 s’o 
draugui Pranui Ancevičiui 
ir Ancevičiaus kolegom iš 
“Draugo,” “Naujienų,” “Ke

leivio,” “Vienybės” ir dau
gelio kitų “pro!”

Pranas špokas.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN
Geriausios Rūšies Valgiai

Gaminami Europiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško narnų darbo 
kilbasai ir kepta paršiena.

GASPADORIŠKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARŠČIAI.

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

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

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

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms

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

Atsidarė nauja lietuviu likerių krautuve. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

12abd
‘UNot p į į w, K. IR N. KULBOKUS

Telefonas EVergrccn 8-7047.

FRIST ATOME Į NAMUS.

Lie. No. L1080

s

t

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR ŠONAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

•S

IS

inVARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

(moiqmmo)

3 UNION LABEL

4

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

BELL BAKING CO«P-

THE SAEERI’

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

. Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas* 

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



Ai W M , ‘ ' 
' < • ■

BeŠtas puslapis LA IŠVfi Ketvirtadienis, Lapk. 27, 1941

Dėl A. Žilinskaitės Priminimas
Koncerto

Maspetho Žinios

Šį penktadienį įvyks Aldo
nos Žilinskaitės koncertas, ku
ris bus Ridge woo‘d Masonic 
Temple, Bushwick ir Gates 
Avės., Brooklyne. Aš manau,
kad mes visi pažįstame Aldo
ną, tą jauną, energingą lietu
vių pažibą, gyvą pavyzdį pa
žangiajam lietuvių jaunimui; 
matome ją veik kiekviename 
progresyviškame parengime: 
ar tai dainuojant, arba akom
panuojant pianu, ar nors 
net eiline viešnia, kartais ir 
ten, kur jaunimą galima pirš
tais suskaityti. Ji turi laiko 
visiem ir visuomet. Per pasku
tinius tris metus vadovauja 
Brooklyno Aido Chorui; yra 
jo mokytoja. Choras, kaip ži
nome, yra populiarus, ne tik 
lietuvių, bet ir svetimtaučių 
tarpe; to pasėkoje choras gau
na nemaža kvietimų dainuoti 
jų parengimuose.

Neperseniausiai Aido Cho
ras statė operetę “Neturtas 
Ne Yda”. Begalės dainų buvo 
sudainuota, kurių mes klausė
mės ir grožėjomės, bet nei vie
nas iš mūs nepagalvojome, 
kiek teko Aldonai pasidar
buoti dėl tų gražių pasekmių. 
Galima būtų ir daugiau atsi
liepti apie eilę gražių darbų 
atliktų kultūros dirvoje Aldo
nos Žilinskaitės, tas užimtų 
per daug vietos ir iš esmės ne 
tas’ ką norėčiau parodyti.

Dabar ji stato savo koncer
tą, kuriame pati atliks eilę 
gražių kūrinių ir duos kitą 
programą šalia to, tai mūsų 
visų pareiga dalyvauti tame 
koncerte kuo gausiausiai, Ai
do Choro nariai be išimties ten 
turime būti, atsivesdami po 
keletą draugų su savim, yįsį 
kiti stengkitės atsilankyti bei 
paraginti kitus. Tiesa, tas kon
certas neįvyksta labai paran
kioje dienoje, bet neturi būti 
atsiprašymų dėl negalėjimo 
būti. Teikime visą materialę 
bei moralę pagalbą šiame at
sitikime, o Aldona mūsų ne
apvils,. — bus mūsų visų pa
vyzdžiu ir pasididžiavimu pa
žangiame Amerikos lietuvių 
judėjime.

Aidietis.

Brooklyno Raudonasis Kry
žius kredituojamas už įvedi
mą kūdikiams drabužių, kurie 
dabar priimta vartoti po visą 
šalį ir tūkstančiais siunčiami 
Anglijon.

Trumpas priminimas, kad 
“Pavogto Kūdikio” perstaty
mui bilietai yra surūšiuoti— 
pavyzdžiu: po 75c. asmeniui, 
po 50c. ir vien tik šokiams— 
40 centu, c

Lapkričio 14 d. Lietuviu Pi
liečių Kliubas turėjo savo mė
nesinį susirinkimą. Daug da
lykų nutarta, ypač rengiamas 
Naujų Metų su lauktuvių va
karas ir komisija išrinkta bū- 
simojon konferencijon lapkri-

M. Ikickuvienę Išvežė 
Philadelphijon

Velionės Marcijonos Buckus 
(Buckuvienės) kūnas pereito 
trečiadienio popietį išvežtas 
Philadelphijon, kur bus pa
šarvotas Chąrles J. Roman

URŠULĖ BAGDONIENĖ 
Ji vaidinusi daug ir įvairių ro
lių; ir turi vaidinime puikaus 
pasisekimo. Š>uom kartu ji vai
dins Liudvisės rolėje.

Drama įvyks šį sekmadienį, 
5 vai. v., New National Hali, 
261-67 Driggs Ave. Privažiuot 
galima iš visur: Lorimer arba 
Graham gatvekariais išlipant 
ant Driggs Ave. Taipgi 8th 
Avė. (naująja) suhve; išlipt 
ant Nassau Stoties.

Po vaidinimui šokiai.
Ruoškimės visi ir visos!

Komitetas.

Laisves Radio
Laisvės Radio Programoj 

šio ketvirtadienio vakarą, lap
kričio 27-tą, 6:30 vai., iš sto
ties WBYN, 1430 klcs. vėl 
girdėsime Dviejų Aldonų, Kli- 
maitės ir Žilinskaitės, ma
lonius duetus ir gal dar kai 
ką naujo priedams prie įdo
mios savaitinės pasaulinių ži
nių sutraukos, kurią duoda ko
mentatorius R. Mizara, ir gre
ta svarbiųjų žinių-pranešimų 
apie vietos ir apylinkės lietu
vių reikalus, apie kuriuos in
formuoja pranešėjas J. Oma
nas.

Prašome “Laisvės” skaity
tojus pranešti savo apylinkės 
lietuviams apie perkėlimą šių 
programų iš pirm. į ketvirta
dienius.
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LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.
Ketvirtadienių Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai. vak. 

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

Lionas ormanas
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan

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

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

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

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

Brooklyn, N. Y427 Lorimer St
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879
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čio 30 d., Liet. Piliečių Kliu- 
bo salėj, Brooklyne. Išrinkta: 
A. Shmagoris, P. Kubilius ir 
P. Slanina.

Lapkričio 29 d., Kliubo sa
lėje, 60-39 56 Drive, Maspeth, 
N. Y., bus Maspetho Lietuvių 
Auditorijos bendrovės ekstra 
susirinkimas.

Visi šėrininkai prašomi atsi
lankyti, nes bus balsuojama 
salės statymas, kuris yra visų 
pageidaujamas.

P. K.

Pereitą sekmadienį, lapkri
čio 23 d., plačiai žinomi did
žiojo New Yorko apylinkėj 
kaipo pažangūs žmonės ir il
gokai turėję tavern biznį Mas- 
pethe, Karlonai, surengė savo 
sūnui Vincui Karlonui gimta
dienio puotą. Pokilyje dalyva
vo gražus būrys svečių ir vieš
nių, vietinių ir iš toliau! Ge- 
ležanskai iš Glasco, N. Y., ir 
Juozas Aleksonis, Karlono 
švogeris, iš New Britain, Conn.

Linksminantis kilo sumany
mas paremti “Laisvės” radio 
programą. Tam reikalui auko
jo šie asmenys; Vincas Karto
nas su žmona $1.50; Vincen
ta Ribokienė $1.00; jaunasis 
Vincas Kartonas, kurio gar
bei buvo suruošta parė, $1.00; 
Juozas Alekonis iš New Bri
tain, Conn., $1.00.

Po 50c. aukojo: K. Berna
tavičius, V. Geležanskas su 
sūnum, Elzbieta Norvaišiene, 
Elsie Svoboda ir Juozas Nu- 
deska su drauge. Viso aukų 
surinkta paramai “Laisvės” 
radio programos $7.00.

Gimtadienio parė įvyko 
Kartonų namuose, 61-34 56th 
Rd., Maspeth, N. Y. Parėję 
gaspadiniavo Julija Clark, 
Kartonų duktė, Vincenta Ribo- 
kienė ir K. Bernotavičienė.

Rep.

Maspethiečiai Rengia Prakal
bas; Senai Mes Jas Čia 

Turėjome
Trečiadienį, gruodžio 3 d., 

Lenkų Salėje (National Hali) 
61-60—56th Road, Maspethe, 
įvyks prakalbos. Jas rengia 
ALDLD 138 kuopa. Prakalbos 
įvyks vakare, 7:30 v. Kalbės 
“Laisvės” redaktorius R. Mi
zara ir administratorius P. 
Buknys.

Dabar, kada tiek daug yra 
svarbių tarptautinių ir tautinių 
klausimų neišspręsta, o kurie 
visiems lietuviams yra labai 
svarbūs, tai ir mūsų Literatū
ros Draugijos kuopa nusitarė 
surengti prakalbas ir jose da
lykus visapusiai nušviesti. Kal
bėtojai tą pilnai padengs. 
Maspethe senai buvo lietuviš
kos prakalbos, todėl į šias 
prakalbas kviečiame atsilan
kyti visus, visas.

Kp. Narys.

MIRĖ
George Oleneck, 56 m. am

žiaus, mirė lapkričio 21 d., 
Kings County ligoninėje. Pa
šarvotas buvo namie, 439 
Bushwick Ave., Brooklyne. 
Palaidotas lapkričio 25 d., 
Alyvų Kalnelio kapinėse, 2 
vai. p. p. Laidotuves aptar
navo grab. Matthew P. Bal
las (Bieliauskas.).
Skelbkites savo biznį dien- 

raštyj “Laisvei e.”

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui viduramžės 

moteriškės. Aš esu muzikantas. Pa
geidaujama, kad ji mokėtų šokti. 
Esu pasiturintis vyras. Jei norite 
daugiau informacijų . kreipkitės j 
380 Grand St., (top fl.), Brooklyn, 
N. Y.

(Ramanausko) šermeninėje, 
1113 Mt. Vernon St. Laidos 
penktadienį, lapkričio 28 d., 
Laurel Hill kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukteris: Marijoną Bu- 
shon, Brooklyne, ir Oną She- 
ats, Wisconsin valstijoj. Moti
nos sveikatai pablogėjus, duk
tė Ona su vyru dar spėjo at
vykti pamatyti motiną gyvą, 
būti prie motinos paskutinėse 
valandose kartu su Marijona. 
Taipgi paliko brolį Juozapą 
Adlį ir 5 seseris: Oną Uždavi- 
nienę, Eleną Arnauskienę, 
Jadvygą Radzevičienę, Kara
imą Rimkūnienę ir Reginą 
Šidlauskienę, visi Philadelphi- 
joj.

Iš Lietuvos paėjo iš Darži
ninkų kaimo, Valkininkų par., 
Vilnijos. Amerikon atvažiavus 
1913 m. Keletą metų išgyveno 
Philadelphijoj, o nuo 1922 m. 
gyveno Brooklyne. Mirė lap
kričio 24-tą, 1941 m., sulau
kus tik 54 m., dėl amžiaus 
dar galėjus gyventi, jei ne tie 
nelabieji pradėję augti “tumo- 
r’iai,” kuriuos bandymas pjau
stinėti operacijomis daug pri
kankino, bet nuo perankstybos 
mirties neapgynė, nežiūrint 
dukterų didžiausių pastangų 
ją gelbėti.

Velionė Buckuvienė buvo ma
lonaus būdo ir pažangi mote
ris. Priklausė LDS 1-moj kuo
poj ir Moterų Apšvietos Kliu- 
be. Buvo nuolatine ir akyva 
“Laisvės” skaitytoja ir rėmė
ja per daugelį metų. Gavus 
pas kaimynus, ji skaitydavo 
ir “Vilnį”, kurią ir sergančiai 
atnešdavo 1 k p. narys ir kai
mynas A. Balčiūnas. Net jau 
drebančia iš silpnumo ranka 
ji pirm visko siekdavo “Lais
vės”, kad sužinoti, kaip eina
si Raudonajai Armijai, ar jau 
arčiau galas kruvinam hitle- 
rizmui ir karui, ko ji tikėjosi 
ir labai norėjo sulaukti pama
tyti.

Brooklyniečiams mažai kam 
teko velionei suteikti paskuti
nį .patarnavimą, kadangi “Lai
svei” su ta liūdna žinia pasie
kus juos, jau buvo išlydėta 
Philadelphijon, kur gyvena 
skaitlinga jos giminė. Tik kliu- 
bietės dar spėjo uždėti puokš
telę gėlių ant jos karsto, tai 
ir viskas, kuo galėta pagerbti 
ją išlydint. S.

Brooklyne į Raudonąjį Kry
žių kasdien ateina po apie 35 
kariai su savo asmeniškomis ir 
namų problemomis.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, garu šildomas, šiltas vanduo. 
Parankus važinėjimas, arti trauki
nių. Gali atsikreipti vedusi pora ar
ba mergina, moteris ar vyras. Dėl 
daugiau informacijų matykite šeimi
ninkę: Apt. D-2, 35 Grabam Avė., 
Brooklyn, N. Y._______ (279-281)

PRANEŠIMAI
ŠV. JURGIO BALIUS 

šeštadieni, lapkričio 29 d., įvyks 
Šv. Jurgio 57-tas metinis balius, 
Grand Paradise Svet., 318 Grand 
St., Brooklyne. Pradžia 6:30 v. v. 
Įžanga 40c. (Įskaitant taksus). Šo
kiams gros Prof. Steven Fritz’o dvi 
orkestros. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti, linksmai pralei
site laiką. (279-281)

BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Kliubo narių, mezgėjų ir 

rėmėjų susirinkimas įvyks ketv., 
lapkričio 27-tą, 8 v. v., 419 Lorimer 
St., Brooklyn. Kviečiame ir ne na
res, ne mezgėjas. — Valdyba. 
____________ (278-279)____________

REIKALAVIMAI
Reikalinga 20 moterų prie parin

kimo avių žarnų ir prie mieravimo. 
Pageidaujame patyrusias prie šio 
darbo. Gera alga. Nuolatinis darbas. 
Galima privažiuoti Myrtle Ave., 
Wilson Ave., DeKalb Ave. gatveka
riais. Duodame kavos veltui. Visi 
patogumai prie darbo. Prašome 
kreiptis: Casing Company, 195 Wil
son Ave., Brooklyn, N. Y. (arti De
Kalb Ave.-) • r - • • (275-280)
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tapo
pridėta!
Žiūrėk gerai! Naujų colių 
prisidėjo! Kas tai naujo tapo 
pridėta ir prie Old Golds .. . 
tatai suteikia jum puikesnį 
ei garėto skonį.
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*Tai Latakia!
(Ištariama La-ta-ky’-a) 
brangus, skoningas Rytų 
Viduržemio tabakas pri
dėtas dabar kaip “prie
skonis” Naujuose Old 
Golds, jis suteikia rūky
tojam visai Naują, pui
kesnį cigarete skonį.

Dainų ir

$ \
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P. Loriilard 
kompanija—įkurta 
1760 m., sutaisy- 
tojai puikių tabakų 
nuo George 
VVashingtono laikų.

Piano Kojncjelrtas

S
'-.i'

ALDONA KLIMAITft
Sopranas

Įvyks

Penktadienį

Lapkričio

November

ALDONA ŽILINSKAITE 
Pianistė

RIDGEWOOD MASONIC TEMPLE
BUSHWICK IR GATES AVĖS. BROOKLYN, N. Y.

(Gates Ave. stotis)
Koncertas Prasidės Lygiai 8 vai. vakaro. Įžanga 75c (įskaitant taksus)

Rengėjos šio koncerto kviečia Brooklyno ir apylinkės visuomenę dalyvauti ir išklau
syti malonių dainų ir gražių piano solų.
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57-tas METINIS

BALIUS
ŠV.

-J
Rengia

JURGIO DRAUGYSTĖ
Įvyks Šeštadieni

Lapkričio 29 November
Bus Garsioje

Grand Paradise Svetainėje 
318 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.
Prasidės 6:30 vai. vak.

ĮŽANGA 40c. (Įskaitant taksus)

Jau žinote kad Šv. Jurgio 
Draugystės parengimai visuomet 
būna skaitlingi ir linksmus. Tad 
ir šis balius bus linksmas ir įspū
dingas visiems.
Nes Jis Bus iš eilės 57-tas Balius

PROF. STEVEN FRITZ’O 
DVI ORKESTROS

Gros Lietuviškus ir Ameri
koniškus šokius.
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stotie*.

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
TeL Ev. 4-8698. .....m.. *




